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Dożynki to ważne święto, które 
jest zwieńczeniem całorocznego trudu 
rolników, a także wyrazem szacunku dla 
ludzi, pracy i tradycji. Tegoroczne, XXVI 
Dożynki Gminy Skrzyszów obchodzone 
były w niedzielę 21 sierpnia w sołectwie 
Ładna. Niespełna tydzień później, so-
łectwo Pogórska Wola reprezentowało 
gminę Skrzyszów podczas XXIV Doży-
nek Województwa Małopolskiego. 

XXVI DożynkI GmIny 
SkrzySzów

Korowody dożynkowe z każdej miej-
scowości przejechały uroczyście przez 
gminę wraz z wielobarwnymi wieńcami, 
udając się do kościoła parafialnego 
w Ładnej na uroczystą Mszę św.

Dalsza część uroczystości przebie-
gała na placu przy remizie OSP. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in.: 
Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn, 
Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, 
Wicewojewoda Małopolski Ryszard 
Pagacz, Radna Powiatu Tarnowskiego 
Magdalena Kopczyńska, Radny Powiatu 
Tarnowskiego Józef Gądek, Przewod-
niczący Rady Gminy Skrzyszów Marcin 
Tryba wraz z radnymi, sołtysi poszcze-
gólnych miejscowości, księża z  parafii 
w gminie Skrzyszów, przedstawiciele lo-
kalnych stowarzyszeń, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, strażacy OSP, mieszkańcy 
i sympatycy gminy Skrzyszów.

Po przywitaniu gości i przekazaniu 
chleba wójtowi gminy Skrzyszów Marci-
nowi Kiwiorowi, nastąpił obrzęd wieńca 
dożynkowego oraz występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Była to 
znakomita okazja, aby poznać folklor 
kolejnego regionu Polski.

Dożynki nie mogły odbyć się bez 
zaszczytnej roli starostów. W tym roku 
byli nimi Marta Prokop oraz Krzysztof 
Głuszak.

Następnie publiczność bawiła się 
podczas występu kabareciarza – Grze-
gorza Halamy.

Odbyły się także pokazy, warsztaty 

oraz nagrodę finansową za udział 
w  Wojewódzkim Konkursie Wieńców 
Dożynkowych.

Dziękujemy serdecznie reprezen-
tantom naszej gminy za udział w niniej-
szym wydarzeniu oraz za zaangażowa-
nie w kultywowanie tradycji.

Dożynki Gminy Skrzyszów 
oraz dożynki wojewódzkie

i  degustacja świeżo wypieczonego 
chleba, w  ramach „Skrzyszowskiego 
Festiwalu Chleba”. Była to 
druga odsłona festiwalu 
realizowanego z  inicjaty-
wy KKK Gracja.

Nie zabrakło strefy 
zabaw i wielu atrakcji dla 
młodszych i  starszych. 
Lokalne stowarzyszenia 
zaprezentowały swoje 
wyroby zapraszając do 
degustacji. Na stanowi-
skach znalazło się tak-
że rękodzieło stworzone 
m.in. przez KGW z gminy 
Skrzyszów i Klub Seniora.

Organizatorzy zadbali 
o  bogatą gastronomię 
(w  tym poczęstunek bi-
gosem). Rozdano blisko 
1000 porcji bigosu, który 
był serwowany m.in. przez 
wójta Marcina Kiwiora.

Na zakończenie odby-
ła się zabawa taneczna, 
którą poprowadził zespół 
Granda Squad.

XXIV DożynkI 
wojewóDztwa 
małopolSkIeGo

W  sobotę 27 sierpnia 
br., w gminie Zielonki mia-
ły miejsce XXIV Dożynki 
Województwa Małopol-
skiego. Podczas wyda-
rzenia, gminę Skrzyszów 
reprezentowało sołectwo 
Pogórska Wola na cze-
le z  sołtysem Dawidem 
Stolarzem. W  konkursie 
wieńców, udział wzięły 
42 grupy dożynkowe 
z  całego województwa. 
Grupa wieńcowa z gminy 
Skrzyszów zaprezentowa-
ła gminny wieniec dożyn-
kowy i otrzymała dyplom 



ECHO GMINY

W imieniu organizatorów serdeczne dziękujemy wszyst-
kim osobom za obecność podczas XXVI Dożynek Gminy 
Skrzyszów, które w tym roku miały miejsce w sołectwie Ładna.

Dziękujemy za wszelką pomoc, życzliwość oraz okazane 
wsparcie finansowe.

Niniejszego wydarzenia nie udałoby się zorganizować 
bez hojności sponsorów. To dzięki nim wiemy, że istnieją 
ludzie dobrej woli, dla których niezwykle istotne jest dbanie 
o tradycję, staropolskie zwyczaje, a tym samym o dobro 
społeczności gminnej.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, bezinteresow-
ną pomoc i czas poświęcony w przygotowanie wydarzenia.

Szczególne podziękowania kierujemy do firm i osób, które 
wsparły tegoroczne dożynki i nadały im wyjątkowej oprawy.

Dziękujemy:
 � WIESŁAW MAREK,  

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA AGRO-MAREK;
 � WIESŁAW FRYS; WES-BUD
 � FB SERWIS KARPATIA SP. Z O.O.;
 � GREINPLAST BIS SP. Z O.O.;
 � ZDZISŁAW JANUŚ, FIRMA USŁUGOW0-HANDLOWA 

„KUBUŚ”;
 � PIOTR SAJDAK, SIGMA-GLASS PRODUCENT SZKŁA 

OZDOBNEGO I ARTYSTYCZNEGO;
 � TADEUSZ WRZEŚNIAK,  

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.;
 � DOMINIK KAWA, KOMPRESJA;
 � JÓZEF FIRMUGA, MATEO PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE USŁUGOWO-HANDLOWE;
 � TARNOWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.;
 � MARIUSZ CZARNIK, FIRMA TRANSPORTOWO 

HANDLOWO USŁUGOWA;
 � KRZYSZTOF MĄCIOR,  

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MAT-MAT;
 � TOMAX SP. Z O.O.;
 � JAN BURAS – USŁUGI TRANSPORTOWE,  

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH  
I SELEKTYWNA ZBIÓRKA ŚMIECI;

 � DARIUSZ SZYMCZAK, FIRMA PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWA „MEGI”;

 � WAMEX SP. Z O.O.  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE;

 � JANUSZ KAPUSTKA, ELECTROECO SP. Z O.O.;
 � PAWEŁ NOWAK, TRANSPORT TOWAROWY;
 � PAWEŁ JERZY STUDZIŃSKI;
 � MARCIN KAWA, PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE MARTIN;
 � KAZIMIERZ ŚWIDZIŃSKI,  

FIRMA TRANSPORTOWO HANDLOWA;
 � ADAM FLAGA, AEGM SP. Z O.O.;
 � AUTOKOMIS MODELSCY;
 � LESZEK BORGULA,  

PRZEWÓZ TOWAROWO PASAŻERSKI;
 � MAŁGORZATA I SŁAWOMIR MĄDELOWIE, 

PRZEWÓZ OSÓB AUTOKAREM;
 � MARCIN SZCZĘCH, MAL-ZBYT S.J.;
 � JANUSZ KOZIOŁ, MECHANIKA POJAZDOWA;
 � LUCYNA I JANUSZ ŚWIĄTKOWIE;

 � MARIA I KRZYSZTOF KOWALSCY,  
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO;

 � MAREK KOLAWA,  
ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY RENIMAR;

 � ELŻBIETA DZIURAWIEC,  
SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY;

 � ROBERT OBAL, DREWBAL;
 � NORBERT KUSEK, FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO 

PRODUKCYJNA DOMBEK;
 � DANIEL ONIK, COPY BIURO;
 � DOMINIK GARLICKI;
 � BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE 

ODDZIAŁ W TARNOWIE;
 � PIOTR HANDZEL,  

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „OGRÓD”;
 � KAZIMIIERZ HETMAN,  

ZAKŁAD ELEKTRO-INSTALACYJNY;
 � GRZEGORZ MĄDEL, IMPORT AUTOKARÓW 

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA;
 � ANTONI MĄDEL, USŁUGI TRANSPORTU 

DROGOWEGO;
 � RYSZARD CZARNIK;
 � PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MIĘSNEGO 

TAURUS SP. Z O.O.;
 � M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ, FIRMA 

HANDLOWOUSŁUGOWA EMIR S.J.;
 � JAN ZAWORSKI, MARIAN ŚWIERCZEK, OŚRODEK 

SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTO SZKOŁA LUZ;
 � JADWIGA CHWISTEK, FIRMA DREW-MET;
 � ELŻBIETA ONIK, FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA;
 � BARBARA PODSTAWSKA, FERMA DROBIU;
 � TOMASZ NAZIMEK, PERFEKT;
 � STANISŁAW MUCHA, FUHP INSTALATOR;
 � BOŻENA KUSEK,  

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „STOKROTKA”;
 � BARTOSZ DĄBROWSKI, TENIS ŁADNA;
 � BARTŁOMIEJ CHWISTEK, FIRMA USŁUGOWO-

PRODUKCYJNO-HANDLOWA DREW-MET;
 � CECYLIA I JAKUB BORUCHOWIE,  

„MEGA-TRANS” TRANSPORT I SPEDYCJA;
 � JÓZEF DĄBROWSKI, TENIS ŁADNA;
 � JANUSZ FISTEK, HUTA SZKŁA ŁADNA;
 � TOMASZ KUKLA, ONE4U;
 � JULIAN I PAWEŁ KLOCH, MECHANIKA POJAZDOWA;
 � BRUK-BET SP. Z O.O.;
 � PIETRAS SP. Z O.O.;
 � KRZYSZTOF GŁUSZAK, ZAKŁAD USŁUGOWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWY
 � ANNA STEPEK;
 � PALARNIA KAWY AGIFA
 � ALINA STARZYCHOWICZ-SMAGACZ
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W  piątek 30 września br. odbył 
się Dzień Patrona Szkoły w Łękawicy, 
połączony z uroczystym odsłonięciem 
muralu, upamiętniającego Bohaterów 
Westerplatte.

W uroczystości udział wzięli przed-
stawiciele władz parlamentarnych, 
samorządowych i instytucji gminnych, 
nauczyciele, uczniowie, rodzice, spo-
łeczność szkolna oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy Łękawicy. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in.: 
poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, 
radna powiatu tarnowskiego Magdale-
na Kopczyń-
ska, radny 
powiatu tar-
nowskiego 
Józef Gądek, 
d y r e k t o r 
Kuratorium 
O ś w i a t y 
w  Krakowie 
– Delegatura 

w Tarnowie Łukasz Drewienkiewicz. 
Na uroczystość przybyli także Ry-

szard Paprocki i Wiktor Paprocki – au-
torzy muralu oraz Natalia Trzos - córka 
Westerplatczyka Bronisława Zająca. 

Po przecięciu wstęgi, zebrani wy-
słuchali przemówień, listu okoliczno-
ściowego od wiceministra edukacji 
i  nauki prof. Włodzimierza Bernac-
kiego oraz obejrzeli okolicznościowe 
przedstawienie w wykonaniu uczniów 
łękawickiej szkoły. 

Mural ku czci Bohaterów Wester-
platte jest drugim malowidłem wielko-

formatowym w naszej gminie. Pierwszy, 
przedstawiający postać Heleny Marusa-
rzówny powstał na budynku szkoły pod-
stawowej w Pogórskiej Woli, w 2021 roku.

Te dwa murale niosą za sobą kon-
kretne przesłania, ukazują historie 
związane z  daną miejscowością, uczą 
patriotyzmu, szacunku, a  także skła-
niają do refleksji. Dla wielu z  nas są 
wyjątkową lekcją historii, która na 
długo zapadnie w pamięci.

Powstanie muralu było możliwe 
dzięki dotacji pozyskanej przez Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-
szowie, w kwocie 20 000 zł, w ramach 
projektu „W służbie Niepodległej”.

Uroczystość odsłonięcia muralu 
była możliwa dzięki wsparciu finanso-
wemu powiatu tarnowskiego.

We wtorek 20 września 2022 r. 
odbyło się uroczyste otwarcie przed-
szkola w Skrzyszowie.

Do tej pory przedszkole mieściło 
się w dwóch budynkach (stary dworek 
i SP 1 Skrzyszów). Dzięki niniejszej in-
westycji, szkoła w Skrzyszowie została 
rozbudowana, co pozwoliło przenieść 
przedszkole do jednego budynku.

W  uroczystości udział wzięli m.in. 
poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, 
radna powiatu tarnowskiego Magdale-
na Kopczyńska, wójt gminy Skrzyszów 
Marcin Kiwior, sekretarz gminy Cecylia 
Andrusiewicz, pracownik działu inwe-
stycji Agnieszka Czarnik-Mucha, wy-
konawca ro-
bót Tomasz 
Ż u r o w s k i , 
radni Halina 
Mondel i Ra-
fał Sysło, ks. 
p ro b o s zc z 
Tomasz Le-
lito, dyrek-
torzy szkół, 

przedszkoli, jednostek gminnych, 
nauczyciele, przedstawiciele Rady 
Rodziców, uczniowie.

Po przywitaniu gości i przemówie-
niach, zebrani wysłuchali historii nt. 
przedszkola oraz obejrzeli prezentację 
multimedialną. Po uroczystym przecię-
ciu wstęgi, odbyło się okolicznościowe 
przedstawienie.

Nowo powstały obiekt mieści 6 
oddziałów przedszkolnych. Znajdują 
się w  nim duże sale, wyposażone 
w nowoczesny sprzęt multimedialny. 
Przy każdej sali znajduje się łazienka. 
Powstały obiekt to idealne miejsce 
dla dzieci, w  którym mają zapew-

nione doskonałe warunki do nauki 
i rozwoju.

Koszt rozbudowy i remontu przed-
szkola to 3 078 492,19 zł, z  czego aż 
1 100 000 zł pochodzi z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Warto podkreślić, że planowany 
termin zakończenia prac wyznaczony 
był na maj 2023 r. Dzięki sprawnie 
przeprowadzonym pracom przez Fir-
mę Budowlano-Handlową Pico-Bello 
Tomasz Żurowski, inwestycja została 
zakończona dużo wcześniej, dzięki cze-
mu z dniem 1 września br. przedszko-
laki mogły rozpocząć naukę w nowym 
obiekcie.

wyDarzenIa / projekty
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mural przedstawiający 
Bohaterów westerplatte 

nowe przedszkole w Skrzyszowie



ECHO GMINY

Gminne Centrum Kultury i  Biblio-
tek w  Skrzyszowie realizuje zadanie 
pn. „Odnowa i doposażenie budynku 
biblioteki w Łękawicy”.

Celem projektu jest poprawa ofer-
ty spędzania czasu wolnego i rozwój 
oferty kulturalnej poprzez przepro-
wadzenie prac modernizacyjno-re-
montowych oraz zakup niezbędnego 
wyposażenia w bibliotece w Łękawicy.

W ramach zadania wykonany zosta-
nie remont sanitariatów i modernizacja 
pomieszczeń bibliotecznych poprzez 
montaż żaluzji. Zakupione zostanie 
także niezbędne do rozwoju oferty 
kulturalnej wyposażenie, w tym biurka, 
regały biblioteczne, krzesła fotelowe 

i konferencyjne, stolik oraz regały dla 
osób oczekujących na zajęcia biblio-
teczne lub kulturalne, a także fotele dla 
najmłodszych. Całkowita wartość zada-
nia szacowana jest na 63 364 zł, a przy-
znana kwota pomocy z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich to 39 718 zł.

Wniosek o  przyznanie pomocy 
złożony został w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” 
z wyłączeniem projektów grantowych 
oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.

Projekt zrealizowany zostanie do 
końca bieżącego roku.
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InweStyCje / projkety

odnowa biblioteki w łękawicy 

W  sierpniu 2022 r. pozyskane zostało pozwolenie 
na zadanie inwestycyjne ścieżka pieszo-rowerowa przy 
zbiorniku Korzeń w  Skrzyszowie. Inwestycja obejmuje 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie skarp, 
budowę przepustów wraz z umocnieniem wlotu i wylotu 
płytami ażurowymi, wykonanie wodospustów, utwardze-
nie terenu nawierzchnią z kruszywa oraz montaż małej 
architektury.

Długość ścieżki to 951,3 m. Wzdłuż niej zaprojektowa-
no montaż ławek oraz koszy na śmieci. Powstanie także 
utwardzony teren ze stołami piknikowymi oraz stojakami 
rowerowymi.

Zaplanowana do budowy ścieżka zapewni spójność 
z istniejącą już drogą wokół zbiornika. Na całej długości 
oznakowany zostanie szlak rowerowy, co pozwoli na 
stworzenie miejsca do aktywnego i zdrowego spędzania 
czasu przez mieszkańców.

Ścieżka pieszo-rowerowa
Zbiornik Korzeń w Skrzyszowie - orientacja
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Trwają prace nad następującymi zadaniami:
1. „Rozbudową drogi gminnej nr 200584K w  km od 0+959,00 do km 

1+520,21 w miejscowości Skrzyszów, gmina Skrzyszów”
W ramach zadania zostanie m.in.:

• wybudowany chodnik o długości około 561 m,
• poszerzony pas ruchu istniejącej jezdni do szerokości normatywnej,
• wybudowana kanalizacja deszczowa,
• przebudowane istniejące przepusty,
• wykonane lub przebudowane zjazdy do posesji.

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 1 666 000 zł.
Wykonawca: Zakład Remontowo -Budowlany Łukasz Rejkowicz.
Termin wykonania: do maja 2023 r.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 960 699 zł.

2. „Rozbudową drogi gminnej nr 200583K w  km od 0+300,35 do km 
0+582,86 w miejscowości Skrzyszów, gmina Skrzyszów”

W ramach zadania zostanie m. in.
• wybudowany chodnik o długości około 284 m,
• wybudowana kanalizacja deszczowa,
• przebudowane istniejące przepusty,
• przebudowany odcinek sieci wodociągowej,
• wybudowane wyniesione przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświe-

tleniem i oznakowaniem.
Całkowity koszt realizacji 

inwestycji: 934 612,45 zł.
Wykonawca: Przedsiębior-

stwo Usługowo-Handlowe 
“MARTIN” Marcin Kawa

Dofinansowanie z  Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 408 879 zł.

Termin wykonania: do kwiet-
nia 2023.
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DOFiNANSOWANiA

odnowa biblioteki w łękawicy 

W  czwartek 13.10.2022 r. została 
podpisana umowa na "Rozbudo-
wę i  przebudowę budynku szkoły 
podstawowej w  Ładnej". In-
westycja jest dofinansowana 
z  Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych Edycja2/2021/5653 
w kwocie 4.541.280,69 zł. W ra-
mach zadania powstanie nowe 
skrzydło zawierające m.in. sale 
dydaktyczne, sale przedszkol-
ne, kuchnię, stołówkę, klatkę 
schodową z windą dla osób nie-
pełnosprawnych. Rozbudowa 

(727 m2 użytkowych) będzie posiadać 3 
kondygnacje naziemne oraz poddasze 
nieużytkowe. Planuje się także m.in. 

zmianę zagospodarowania terenu, 
wykonanie nowych chodników i miejsc 
postojowych.

Całość inwestycji wynosi: 5 342 
683,17 zł brutto

Termin realizacji: do kwietnia 2024 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Bu-

dowlane "Przembud" Ryszard Kuźniar.

rozbudowa i przebudowa 
szkoły podstawowej w ładnej

rozbudowa dróg w Skrzyszowie

Zbiornik Korzeń w Skrzyszowie - orientacja

Źródło: UG Skrzyszów
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Sprawnie przebiegają prace związane z budową hali 
sportowej przy szkole podstawowej w  Szynwałdzie. 
Hala sportowa z  zapleczem socjalno-dydaktycznym 
o  pow. użytkowej ponad 2100 m2 będzie połączona 
przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły. Obiekt zo-
stanie podzielony na dwie części: jednokondygnacyjną 
salę sportową o wymiarach wewnętrznych boiska 20 m 
x 40 m, z antresolą stanowiącą widownię oraz 3-kondy-
gnacyjne zaplecze: sanitarno-magazynowe na parterze 
i  dydaktyczne na drugim piętrze. W  ramach zadania 
zostaną także przebudowane pomieszczenia w istnie-
jącym budynku szkoły, wybudowane nowe przyłącza 
oraz przebudowane kolidujące media. Wybudowane 
oświetlenie zewnętrzne, dojścia oraz parking.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wyso-
kości 9 346 843,80 zł.

Budowa hali sportowej w Szynwałdzie 

We wrześniu 2022 r. nastąpił odbiór 
inwestycji pn. „Rozbudowa budynku 
garażowego Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Skrzyszowie”. Przedmiotem 
zamówienia była rozbudowa budynku 
garażowego Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Skrzyszowie.

W  ramach zadania została wyko-
nana:
• dobudowa nowego garażu prze-

znaczonego do przechowywania 
pojazdu OSP, o jednej kondygnacji 
nadziemnej, bez podpiwniczenia 
i  bez poddasza użytkowego wraz 
z wewnętrzną instalacją elektrycz-

• opaska z kostki brukowej,
• dojście i dojazd do budynku obję-

tego zadaniem z kostki brukowej.
Wykonawca: M-BUD Monika Duda
Wartość zadania: 519 233,75 zł.

ną. Dobudowany garaż zlokalizo-
wany jest po wschodniej stronie 
istniejącego budynku garażowego,

• nadbudowa istniejącego budynku 
garażowego wraz ze zmianą kon-
strukcji dachu,

zakończono rozbudowę budynku 
garażowego oSp w Skrzyszowie

Źródło: UG Skrzyszów
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Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych  „TUW” przekazało z funduszu 
prewencyjnego dofinansowanie na 
zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego 
oraz kursu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy dla OSP Pogórska Wola.

W ramach tego zadania 4 członków 
z  tej jednostki wzięło udział w  kursie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, pod-
czas którego poszerzyli swoje umiejęt-
ności i zdobyli uprawnienia do udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zakupiono również zestaw uzupeł-
niający do torby R1, zestaw opatrunków 

Dobiegła końca inwestycja pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1376K w  miejscowościach Ładna, 
Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, 
Karwodrza”, realizowana w  ramach 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Inwestycja trwała prawie 5 lat i po-
dzielona była na dwa etapy. W ramach 
zadania wykonano remont drogi na 
odcinku blisko 13 km, w  tym nowo 
wybudowany odcinek w Skrzyszowie 
o dł. 508 m.  Wykonano m.in.: nową na-
wierzchnię na całej długości trasy wraz 
z  poszerzeniem drogi, wybudowano 
rondo w Skrzyszowie, przebudowano 
dwa obiekty mostowe (w Skrzyszowie 

na oparzenia, elektrody i baterię do 
defibrylatora AED.

Całość zadania wyniosła blisko 8 

i Łękawicy), powstały ciągi dla pieszych 
o dł. 5 km, wymieniono oznakowanie 
pionowe, wykonano oznakowanie 
poziome zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Wartość inwestycji to ponad 30 
mln zł, z czego ok. 18 mln zł stanowiło 
dofinansowanie z  Unii Europejskiej. 
Pozostała część to wkład własny po-
wiatu tarnowskiego, gminy Skrzyszów 
i gminy Tuchów.

Dziękujemy wszystkim, który przy-

500 zł, z czego 4 000 zł po-
kryto z Towarzystwa Ubez-
pieczeń Wzajemnych „TUW”.

czynili się do przeprowadzenia tej 
ważnej inwestycji, dzięki której zwięk-
szył się m.in. komfort mieszkańców, 
przejezdnych, poprawiło się znacząco 
bezpieczeństwo pieszych, w  tym 
dzieci i  młodzieży uczęszczających 
do szkół. Mieszkańcom naszej gminy 
dziękujemy za cierpliwość podczas 
wykonywanych prac, szczególnie na 
obiektach mostowych, co wiązało się 
ze znacznymi utrudnieniami. 

Powstało oświetlenie drogowe na tzw. 
drodze „Na Granicach”, łączącej Porębę Ra-
dlną, Zawadę i  Łękawicę (teren o  długości 
500 m). Jest to inwestycja zrealizowana we 
współpracy z Gminą Tarnów, o łącznej war-
tości 85 000 zł, z czego 50% kosztów ponosi 
Gmina Skrzyszów.

Inwestycja była możliwa dzięki dobrej 
współpracy pomiędzy obiema gminami. Za-
montowano łącznie 9 słupów z oświetleniem 
ledowym, dzięki czemu zwiększy się bezpie-
czeństwo na drogach i komfort mieszkańców.

Na niniejsze zadanie, tj. projekt i budowę 
oświetlenia wydatkowano środki z funduszu 
sołeckiego w kwocie około 26 000 zł.

9 

InweStyCje / DoFInanSowanIa

nowe oświetlenie drogowe w łękawicy

Dofinansowanie dla oSp pogórska wola

oficjalne otwarcie drogi karwodrza-ładna

Źródło: UG Skrzyszów
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Trwają prace związane z  budową lub 
modernizacją istniejących dróg gminnych 
w gminie Skrzyszów. Zadanie jest dofinan-
sowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2, 
w kwocie 5 308.392,64 zł. Jest to największa 
inwestycja drogowa realizowana przez gmi-
nę, która znacząco poprawi bezpieczeństwo 
oraz komfort mieszkańców. W wyniku reali-
zacji tego zadania, powstanie lub zostanie 
zmodernizowanych ok. 19 km dróg gmin-
nych. Planowany termin zakończenia prac 
to grudzień 2022 r. 

Informujemy, że w  związku z  realizacją 
wspomnianego zadania, mogą 
wystąpić utrudnienia w ruchu. Za 
niedogodności przepraszamy. 

Budowa i modernizacja dróg

Zakończyły się prace związane 
z budową dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych w  gminie Skrzyszów. 
W ramach zadania zostały wykonane 
nakładki asfaltowe na:
• drodze dojazdowej „Jochymówki” 

nr działki 4381, 4382, 4579, 4580 
w Szynwałdzie o długości 470 m.b.,

• drodze dojazdowej „Na Korzeń”  

nr działki 1385/1, 1385/2 w Szynwał-
dzie o długości 250 m.b.
Wykonawca: Road Systems s.c. 

Jacek Niedojadło.
Całkowity koszt inwestycji: 349 

999,99 zł.
Projekt współfinansowany ze środ-

ków Województwa Małopolskiego 
w wysokości 143 000 zł. 

InweStyCje / DoFInanSowanIa
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nakładki asfaltowe w Szynwałdzie

Jaźwiny

Aleje ŚwidzińskiegoJedynka

Źródło: UG Skrzyszów

Źródło: UG Skrzyszów



PAździernik 2022

11 

wyDarzenIa / StowarzySzenIa

W  poniedziałek, 3 października 
2022 r. w  Sali Koncertowej Stodoła 
w  Centrum Paderewskiego w  Kąśnej 
Dolnej odbyła się uroczysta gala 
konkursu Najlepszy Sołtys Powia-
tu Tarnowskiego 
2021 r. Wydarze-
nie zostało zor-
ganizowane przez 
Stowarzyszenie 
Sołtysów Ziemi 
Tarnowskiej.  

W  konkursie 
wyróżniona zosta-
ła Maria Żywiec, 
sołtys Szynwałdu. 
Doceniona został 
m.in. za zaanga-

żowanie w życie sołectwa jak i gminy. 
Sołtysem 2021 r. wybrany został 
Mieczysław Tabiś (sołectwo Pławna) 
z gminy Ciężkowice. 

Wydarzenie zorganizowane zo-

stało przez Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie i Stowarzyszenie Sołtysów 
Ziemi Tarnowskiej, w  którym jednym 
z członków zarządu jest Halina Mondel, 
sołtys Skrzyszowa.

Sołtys powiatu tarnowskiego 2021 r.

W  gminie Skrzyszów działa wiele 
organizaci pozarządowych. Wśród nich 
jest m.in. Klub Kobiet Kreatywnych 
Gracja, który od 10 lat prężnie działa, 
angażując się w życie gminy. Obecnie 
Klub liczy 40 członkiń oraz 19 członków 
wspierających (również panów), którzy 
wspólnie realizują wiele projektów oraz 
inicjatyw aktywizujących społeczność 
lokalną. Bardzo ważnym przejawem 
aktywności członkiń Klubu jest działal-
ność charytatywna. Od 2012 roku Klub 
prowadzi bezpłatną wypożyczalnię 
sprzętu rehabilitacyjnego, od 2014 
roku  zbiera nakrętki przeznaczając 
dochód z ich sprzedaży na rehabilitację 
osób potrzebujących z terenu gminy. 
Klub jest organizatorem 6 kostiumo-
wych bali charytatywnych jak również 
wspiera koncerty charytatywne czy 
organizowany przez Redemptorystow-
skie Stowarzyszenie Misji – Jarmark 
z Aniołami. Stowarzyszenie organizuje 
warsztaty edukacyjne o różnej tematy-
ce oraz angażuje się 
w działania ekologicz-
ne. KKK Gracja jest 
stowarzyszeniem, 
które nie boi się wy-
zwań, w  nowatorski 
i  nietuzinkowy spo-
sób łamie stereotypy. 
Wśród wielu zrealizo-

klub kobiet kreatywnych Gracja
wanych projektów na uwagę zasługują 
niedawno przeprowadzone inicjatywy 
dotykające obszarów ekologii. Zachę-
cają one mieszkańców do poszano-
wania przyrody oraz otaczania się nią 
w życiu codziennym. Podczas projektu 
„Kreatywne ogrody” stworzono i  za-
prezentowano misternie wykonane 
ogrody wiszące (kokedamy) oraz 
ogrody stojące. W sierpniu br. odbyło 
się otwarcie Kieszonkowego Ogrodu 
Sensorycznego przy siedzibie Klubu, 
w ramach projektu „Gościu siądź pod 
mym liściem, a  odpocznij sobie...”. 
W  trakcie wydarzenia uczczono 10 
urodziny stowarzyszenia. Warto pod-
kreślić, że Klub od początku swojej 
działalności prowadzi we wszystkich 
miejscowościach gminy aerobik dla 
pań. Zajęcia trwają przez cały rok i są 
prowadzone w salach gimnastycznych 
szkół 2 razy w tygodniu. Członkinie po-
magają w trudnych sytuacjach, w cza-
sie pandemii Covid-19 uszyły ponad 

4 tys. maseczek, a po wybuchu wojny 
na Ukrainie zorganizowały zbiórkę 
najpilniejszych produktów do paczek. 
Członkinie i członkowie Klubu chętnie 
uczestniczą w  różnych warsztatach 
z  zakresu rękodzieła,  profilaktyki 
zdrowotnej czy kulinarnych. Dzielą się 
swoją wiedzą i  prezentują dokonania 
aby zachęcić innych do kreatywnego 
spędzania czasu. Ostatnią inicjatywą 
był Skrzyszowski Festiwal Chleba. 
W  bieżącym roku odbywa się druga 
edycja tego projektu. Oprócz warsz-
tatów z zakresu wypieku tradycyjnego 
pieczywa, prowadzonych przez eks-
pertów z tej dziedziny o narodowości 
polskiej i ukraińskiej, odbyła się także 
prezentacja umiejętności podczas do-
żynek gminnych. Chętni mieszkańcy 
mogli wyrobić i upiec chleb z wybra-
nymi dodatkami, a pozostali uczestnicy 
uroczystości częstowani byli świeżymi 
kromkami ze smalcem, domowymi 
konfiturami i masłem.

Źródło: KKK Gracja
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Zgodnie z  Rozporządzeniem Mi-
nistra Klimatu i  Środowiska, od 17 
sierpnia 2022 r. można składać wnioski 
o dodatek węglowy. 

Świadczenie to przysługuje osobie 
w gospodarstwie domowym, w przy-
padku gdy głównym źródłem ogrze-
wania gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszo-
ne do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, o  której mowa w  art. 27 
a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o  wspieraniu termomodernizacji i  re-
montów oraz o  centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (DZ. U. z 2022 
r. poz. 438, 1561, i 1576)

Przez paliwa stałe rozumie się 
węgiel kamienny, brykiet lub pelet 
zawierające co najmniej 85% węgla 
kamiennego. W przypadku gdy wnio-
sek o  wypłatę dodatku węglowego 
dla gospodarstwa domowego wielo-
osobowego złożyła więcej niż jedna 
osoba, dodatek ten przyznawany jest 

wnioskodawcy, który złożył taki wnio-
sek jako pierwszy.

Na dzień 30 września br. do GOPS
-u  w  Skrzyszowie wpłynęło 2184 
wnioski o wypłatę dodatku węglowego 
i 55 wniosków o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu wy-
korzystania niektórych źródeł ciepła. 
Rozpatrzono pozytywnie 722 wnioski 
o wypłatę dodatku węglowego. GOPS 
wypłacił świadczenia na kwotę 1 849 
206 zł. 

Wnioski o  dodatek węglowy 
można składać do 30 listopada br. 
Wnioski złożone po upływie tego ter-
minu pozostaną nierozpatrzone.

FelIeton / InFormaCje
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Na wstępie – z ogromną radością 
przyjmuję zaproszenie do prowadzenia 
cyklicznej rubryki ogrodniczej. Mam 
nadzieję, że moje porady będą dla Czy-
telników „Echa Gminy” małym kom-
pendium wiedzy. Z olbrzymią radością 
podzielę się z Państwem swoją pasją, 
a  zarazem doświadczeniem i  wiedzą, 
jaką zdobyłam w trakcie prowadzenia 
przedsiębiorstwa zajmującego się 
uprawą roślin ozdobnych.  

Jesień, to piękna pora roku. Niejed-
nokrotnie niedoceniana. Niesłusznie, 
ponieważ jest to znakomity czas na 
założenie wrzosowiska. Zanim jednak 
weźmiemy się do pracy, należy się 
przygotować. Wrzosowiska najlepiej 
udają się na kwaśnych, suchych i do-
brze nasłonecznionych stanowiskach. 
W gminie Skrzyszów nie powinno być 
z nimi problemu. Leży ona na glebach 
piaszczystych, lekkich i przepuszczal-
nych. Wystarczy wzbogacić ziemię 
torfem kwaśnym, aby pH gleby nie 
było zbyt wysokie. Na wiosnę radzę 
zastosować nawozy typowe dla roślin 
kwasolubnych. Po posadzeniu wrzo-

Dodatek węglowy

wrzosowisko

sów należy całość 
pokryć korą sosno-
wą, która jest niczym 
antybiotyk dla roślin 
– zapobiega choro-
bom. Oprócz tego 
utrzymuje odpo-
wiednią wilgotność 
gleby, ogranicza za-

chwaszczanie, a zimą izoluje od zimna, 
znacznie zmniejszając przemarzanie 
profilu gleby. 

W trakcie projektowania kwatery 
wrzosowej nie można zapomnieć 
o  zastosowaniu odpowiednich odle-
głości. Pomiędzy mniejszymi roślinami 
tej samej odmiany to ok. 20-30 cm. 
Im większe wrzosy, tym odległości 
powinny znacząco wzrastać. Istotne 

jest także właściwe skontrastowanie 
barw oraz zastosowanie większej 
ilości roślin tej samej odmiany. Grupa 
odmianowa powinna liczyć min. 20-
30 sztuk. Dzięki takiemu zabiegowi 
unikniemy niepożądanego efektu tzw. 
„pstrokacizny”. 

W jaki sposób możemy zakwaszać 
gleby? Kwaśną wodą, np. z  ogórków 
kiszonych, którą rozcieńczamy zwykłą 
wodą. Tak przygotowany roztwór może 
stanowić doskonały sposób na wła-
ściwe zakwaszenie gleby pod wrzosy 
i  inne rośliny kwasolubne tj. borówki 
amerykańskie, azalie i różaneczniki. 

Magdalena Kopczyńska – magister 
inżynier ogrodnictwa, absolwentka 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

4 PORy ROKu 
poraDnIk oGroDnICzy
magdaleny kopczyńskiej 



PAździernik 2022

Za nami I  Bieg Kruka, w  którym 
udział wzięło ponad sto osób. Uczest-
nicy pobiegli w  kategorii OPEN oraz 
w czterech kategoriach wiekowych, tj. 
kobiety i mężczyźni 16-29 lat, 30-39 lat, 
40-49 lat oraz 50 lat i więcej. Zawod-
nicy pokonali trasę 8 km, prowadzącą 
przez malownicze tereny lasu Kruk.

Odbyły się także zawody w nordic 
walking dla kobiet i mężczyzn w prze-
dziale wiekowym OPEN oraz zawody 
i konkurencje dla dzieci na boisku Orlik 
w Skrzyszowie.

Zwycięzcy poszczególnych
kategorii:

koBIety
Kategorie:
1. OPEN
• I miejsce Anna Jasiak
• II miejsce Barbara Zięba
• III miejsce Bernadeta Krajewska
2. NAJSZYBSZA MIESZKANKA
• Barbara Zięba
3. 16-29 lat
• I miejsce Sara Drwal
• II miejsce Gabriela Król
• III miejsce Agnieszka Kolawa
4. 30-39 lat
• I miejsce Joanna Dudek
• II miejsce Maryna Subbotina
• III miejsce Agnieszka Duraj
5. 40-49 lat
• I miejsce Anna Grzegórzek
• II miejsce Agnieszka Drewecka

• III miejsce Małgorzata Tryba
6. 50 lat i więcej
• I miejsce Marta Wilczyńska
• II miejsce Danuta Dąbrowska

mĘżCzyŹnI
Kategorie:
1. OPEN
• I miejsce Wojciech Skruch
• II miejsce Przemysław Bień
• III miejsce Witold Pyc
2. NAJSZYBSZY MIESZKANIEC
• Daniel Grzyb
3. 16-29 lat
• I miejsce Grzegorz Danicz
• II miejsce Jakub Siedlik
• III miejsce Jakub Mirochna
4. 30-39 lat
• I miejsce Zbigniew Zięba
• II miejsce Dawid Skiba
• III miejsce Damian Wojdak
5. 40-49 lat
• I miejsce Sławomir Ciężkowski
• II miejsce Rafał Pieczonka
• III miejsce Łukasz Młyński
6. 50 lat i więcej
• I miejsce Antoni Ligęza
• II miejsce Marek Stańczyk
• III miejsce Wojciech Broda

norDIC walkInG
Kategoria OPEN Kobiety:
• I miejsce Agnieszka Ziętek
• II miejsce Magdalena Duda
• III miejsce Paulina Zięba
Kategoria OPEN Mężczyźni:
• I miejsce Tadeusz Kukułka
• II miejsce Jarosław Ziomek
• III miejsce Krzysztof Sarad

Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w  zorganizowaniu niniejsze-
go wydarzenia. Uczestnikom biegu 
dziękujemy za tak liczne przyby-
cie. Gratulujemy wspaniałej kondycji 
i mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
spotkamy się na kolejnym Biegu Kruka.

W  sobotę 6 sierpnia 2022 r., po 
przerwie spowodowanej pandemią 
odbył się XVII Diecezjalny Marsz Trzeź-
wości. Tegoroczne hasło przewodnie 
brzmiało: „Posłani w pokoju Chrystusa 
budujemy trzeźwą i wolną Polskę”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św. w kościele bł. Karoliny w Tarnowie, 
pod przewodnictwem ks. bpa Lesz-
ka Leszkiewicza. Po nabożeństwie, 
pielgrzymi udali się do kościoła św. 
Stanisława BM w  Skrzyszowie, gdzie 

odbyło się nabożeństwo ekspiacyjne 
i Apel Jasnogórski.

W marszu trzeźwości udział wzięło 
blisko 100 osób w różnym wieku. Na 
zakończenie, uczestnicy poczęstowani 
zostali bigosem i drożdżówkami.

WyDARzENiA
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XXVII Diecezjalny marsz trzeźwości

I Bieg kruka 
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warto 
przeCzytaĆ

DENiSA 
FulmekoVá 
"aGáta"

XVII wiek, Podunajske 
Biskupice, Słowacja. Czasy, 
kiedy zło wymiatano z  do-
mów miotłą, rumianek stoso-
wano, by przyciągnąć miłość 
i pieniądze, a za to, że krowa 
przestała dawać mleko palo-
no na stosie. Tytułowa Agáta 
żyje z  piętnem porzuconej 
przez matkę dziewczyny, 
uwięzionej między niespełnionymi marzeniami, 
a  małżeństwem z  rozsądku. Wykluczona z  wiejskiej 
społeczności daje się łatwo zmanipulować i  wplątać 
w intrygę przebiegłych sąsiadek. Jak wielką krzywdę 
można wyrządzić słowem i z jaką lekkością przychodzi 
nam osądzanie innych? 

maDonna 
"jaBłka pana 
peaBoDy’eGo"

W miasteczku Happville, 
pan Peabody w każdą sobotę 
organizuje dla uczniów me-
cze baseballowe. Zawsze po 
nich, w drodze do domu, za-
trzymuje się przy straganie, 
gdzie częstuje się jabłkiem. 
Nie wie jednak o tym, że jest 
obserwowany przez jednego z uczniów…

Co łączy jabłka, ptasie piórka i plotkę? Przekonacie 
się czytając „Jabłka Pana Peabody'ego” - piękne i dające 
do myślenia opowiadanie dla dzieci (i nie tylko).

VALéRiE PERRiN
"żyCIe VIolette"

Wspaniały dom, udane 
małżeństwo, idealne życie. 
Tak, ale nie w  tej książce. 
Tutaj poznajemy Violette, 
której los nie oszczędza. Po 
wielu przejściach, znajduje 
swoje miejsce na ziemi. Za-
trudnia się jako dozorczyni na 
cmentarzu i tam, jak na ironię, 
odkrywa na nowo życie. 

Wraz z główną bohaterką 
poznajemy historie osób odwiedzających swoich bli-
skich na cmentarzu. Odkrywamy czym jest prawdziwa 
przyjaźń i co tak naprawdę jest w życiu ważne.
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StowarzySzenIa

DzIałanIa prIorytetowe 
w rejonIe Sp nr 1 w SkrzySzowIe

Policja informuje, że w okresie od dnia 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 
roku prowadzony będzie Plan Działania Priorytetowego w rejonie szkoły podstawowej 
nr 1 w Skrzyszowie , 33-156 Skrzyszów 629A.

Zakładanym celem do osiągnięcia w trakcie realizacji planu jest ograniczenie gro-
madzenia się osób, które zaśmiecają rejon szkoły, popełniają wykroczenia i uszkadzają 
mienie. 

Miejsce objęto planem na wniosek mieszkańców, dyrektora szkoły oraz po prze-
prowadzonych rozmowach z Radnymi Rady Gminy Skrzyszów.

Człowiek potrzebuje aktywności 
fizycznej tak samo, jak pożywienia 
i powietrza. Zaspokojenie tej potrzeby 
jest szczególnie ważne u dzieci, które 
znajdują się w  fazie intensywnego 
rozwoju. Aby zapewnić jak najlepsze 
i  najbardziej atrakcyjne warunki do 
zabaw na świeżym powietrzu, na placu 
zabaw przy przedszkolu publicznym 
w Szynwałdzie wykonano w ostatnim 
czasie prace modernizacyjne, polega-
jące na zamontowaniu nowego sprzę-
tu. Pojawiły się  sprężynowce, tablica 

do rysowania kredą  oraz huśtawka 
bocianie gniazdo. Chwilę wytchnienia 
zapewnią też wygodne ławki oraz 
stoliki, przy których można pograć 
w  planszówki lub poeksperymento-
wać  materiałami plastycznymi. Na 
fasadzie budynku pojawiła się pełna 
nazwa przedszkola, dzięki czemu już 
z  oddali będzie można zlokalizować 
położenie placówki. Cieszy fakt, że 
dzięki tym zmianom, dzieci zyskały 
jeszcze lepsze warunki do zabawy 
i wszechstronnego rozwoju.

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r., 
w miejscu spotkań i  integracji miesz-
kańców wsi Łękawica, odbył się festyn 
parafialny. 

Na uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji, m.in.: zabiegi kosmetyczne, 
masaż twarzy i konsultacje z dietety-
kiem. Dużą popularnością cieszyły się 
przejażdżki na motorach, a dmuchane 
zjeżdżalnie stanowiły atrakcję nie tylko 

dla najmłodszych uczestników festynu. 
Przygotowano wiele konkursów dla 
całych rodzin, m.in. konkurs wiedzy o Łę-
kawicy. Mieszkanki Łękawicy zadbały 
o pyszne smakołyki, KGW Czerwone Ko-
rale częstowało żurkiem, a Koło Pszcze-
larzy miodem. Odbyło się „Piana Party”, 
a na zakończenie zabawa taneczna.

Warto dodać, że to już druga te-
goroczna impreza integrująca miesz-

kańców. Pierwsza odbyła się z  okazji 
Dnia Dziecka. Zorganizowanie obu 
wydarzeń możliwe było dzięki zaan-
gażowaniu wolontariuszy działających 
przy parafii pw. św. Mikołaja w Łęka-
wicy, wsparciu zaprzyjaźnionych firm 
oraz ludzi dobrej woli. 

Miejsce spotkań i integracji miesz-
kańców wsi Łękawica powstało w 2020 
r. i ma za zadanie integrować lokalną 
młodzież, grupy działające przy parafii, 
a także całe rodziny, poprzez organiza-
cję różnego rodzaju wydarzeń. 

przedszkolaki kochają ruch

Festyn parafialny w łękawicy

Źródło: Anita Lipka

Źródło: Przedszkole w Szynwałdzie
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 Szkoła Podstawo-
wa im. Armii Krajowej 
w  Szynwałdzie znalazła 
się w  gronie 140 szkół 
z całej Polski, które w roku 
szkolnym 2022/2023 we-
zmą udział w  programie 
edukacyjnym Fundacji 
Orange #SuperKoderzy. 
Placówka otrzymała grant 
w  wysokości 3000 zł na 
zakup sprzętu kompute-
rowego i pomocy dydak-
tycznych, niezbędnych do 
prowadzenia zajęć w  ra-
mach wybranej ścież-
ki edukacyjnej. Podczas 
spotkań przyszli #Super-
Koderzy będą uczyć się 
programowania, pogłę-
biając wiedzę z  zakresu 
informatyki i matematyki. 
Rozwiną kreatywność, 
umiejętność logicznego 
myślenia i współpracy w zespole. 

#Superkoderzy z  Szynwałdu 
uczestniczyć będą w ścieżce tematycz-
nej „Robo - matematycy”. W  trakcie 
zajęć powstanie gra planszowa w roz-

miarze „maxi”, w  której zakodowane 
zostaną zadania matematyczne o róż-
nym stopni trudności. Lekcje w ramach 
zadnia zawierać będą elementy grywa-
lizacji. W grach wezmą udział także ro-

boty, które, jako eksperci, rozstrzygać 
będą poprawność wykonanych zadań. 

Program #SuperKoderzy reali-
zowany jest przy wsparciu Fundacji 
Orange.  

We wrześniu 2022 r. otwarto do-
datkowy, trzeci oddział w  Gminnym 
Żłobku w  Skrzyszowie funkcjonują-
cym przy szkole podstawowej nr 2. 
Dotychczasowe dwa oddziały mieściły 
30 dzieci. Obecnie opieka w  żłobku 
sprawowana jest nad 46 dziećmi. 

Otwarcie nowego oddziału to dobra 

#Superkoderzy w Szynwałdzie

Gminny żłobek w Skrzyszowie 
ma już 3 oddziały

wiadomość dla rodziców, których dzieci 
oczekiwały na swoje miejsca na listach 
rezerwowych. Warto wspomnieć, że 
jeszcze przed oficjalnym otwarciem, 
lista dzieci do korzystania z  opieki 
żłobkowej była pełna, co świadczy 
o tym, jak ważna i potrzebna była to in-
westycja. Dzięki temu, rodzice małych 

dzieci mogą realizować się zawodowo, 
nie martwiąc się o swoje pociechy. 

W żłobku dzieci mają zapewnioną 
fachową opiekę, zdobywają wiedzę 
o  otaczającym świecie, kształtują 
nowe umiejętności, rozwijają się na 
wielu płaszczyznach. Dodatkowo, 
indywidualne podejście do małego 
człowieka pozwala zwrócić uwagę na  
jego potrzeby i rozwój.  

Źródło: Żłobek w Skrzyszowie

Źródło: SP Szynwałd
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Z inicjatywy Samorządu Uczniow-
skiego Szkoła Podstawowa im. Korne-
la Makuszyńskiego w Ładnej przystą-
piła do akcji „Szkoły Pełne Talentów". 
Rodzice wraz z  uczniami zbiera-
ją „talenciaki” (specjalne kupony) 
i  przekazują je szkole, dzięki którym 
placówka będzie mogła zyskać m.in. 
pomoce naukowe, sprzęt sportowy 
i elektroniczny.

W akcji biorą udział także pozosta-
łe szkoły z terenu gminy Skrzyszów. 
„Talenciaki” otrzymuje się za zrobienie 

29. akcja Sprzątania Świata – Pol-
ska odbyła się pod hasłem „Wszystkie 
śmieci są nasze”. Trwała od 22 kwietnia 
do 18 września 2022 r. Do wydarzenia 
dołączyła Szkoła Podstawowa im. K. 
Makuszyńskiego w Ładnej, zgłaszając 
swój udział Fundacji Nasza Ziemia, 
koordynatorowi akcji.  

Uczniowie wyszli poza teren szkoły 
i  posprzątali wybrane zakątki Ład-

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy 
test w życiu młodego człowieka, który 
decyduje o przyszłości. Uzyskany wy-
nik pozwala na realizację marzeń i pla-
nów, a także jest nagrodą za godziny 
poświęcone na naukę.

Uczniowie z  gminy Skrzyszów po 
raz kolejny zaprezentowali się bar-
dzo dobrze. Najlepszy wynik został 
osiągnięty z  języka angielskiego (śr. 
arytmetyczna – 69%). Średnia punk-
tów z języka polskiego i matematyki to 
64%. Warto podkreślić, że w porówna-
niu do zeszłorocznego egzaminu gmi-
na Skrzyszów poprawiła wynik o dwa 
punkty procentowe (2021 r. – 64%, 
2022 r. – 66%).

W y n i k i  e g z a m i n u  z   g m i n y 
Skrzyszów (66%) bardzo dobrze pre-
zentują się na tle powiatu tarnowskie-
go (63%), województwa małopolskiego 
(65%) oraz kraju (61%). W porównaniu 
do pozostałych gmin powiatu tarnow-

 Szkoły pełne talentów

akcja Sprzątania Świata  

wyniki egzaminu ósmoklasisty

nej. Oprócz sprzątania  
przeprowadzono także 
warsztaty dotyczące se-
gregacji odpadów oraz 
wpływu zanieczyszczeń 
na wodę, glebę i  powie-
trze. Uczniowie wzięli 
udział także w konkursie 
plastycznym „Wszystkie 
śmiecie nasze są”. 

zakupów (za min. 50 zł + 
owoc/warzywo) w jednym 
z popularnych supermar-
ketów. Następnie kupony 
należy przekazać na rzecz 
wybranej placówki – on-
line bądź dostarczyć do 
szkoły. 

Zachęcamy do wspól-
nej zabawy i  wsparcia 
placówek z terenu gminy 
Skrzyszów. Akcja trwa do 
13 listopada 2022 r. 

skiego gmina Skrzyszów 
uplasowała się na trze-
cim miejscu, tuż za gminą 
Radłów (69%) i  Tarnów 
(68%).

Podczas egzaminu 
najlepiej zaprezentowa-
ła się klasa 8c z  Pogór-
skiej Woli. Wynik  z języka 
polskiego wyniósł 72%, 
z matematyki  75%, z  ję-
zyka angielskiego 78%.  
Ponadto wyniki osiągnięte 
przez wszystkie oddziały  
klas 8 z  Pogórskiej Woli, 
zapewniły szkole I miejsce 
wśród wszystkich szkół w gminie.  

Samorząd gminny ufundował 
uczniom najlepszej klasy nagrody, któ-
re wręczył  wójt gminy Marcin Kiwior.

Uzyskane wyniki wskazują, że edu-
kacja w gminie Skrzyszów bardzo do-
brze się rozwija. Czynione inwestycje, 

a  także udział szkół w  różnorodnych 
przedsięwzięciach, pomagają młodym 
ludziom w nauce.

Gratulujemy uczniom, rodzicom, 
nauczycielom, wychowawcom tak 
wspaniałych wyników i  życzymy po-
wodzenia w dalszej edukacji. 

 Źródło: SP Ładna

Źródło: SP Pogórska Wola



ECHO GMINY

Nowak, radni powiatu tarnowskiego 
Magdalena Kopczyńska i Józef Gądek, 
Zastępca Dyrektora Instytutu Pamię-
ci Narodowej w  Krakowie dr Michał 
Wenklar, przedstawiciele władz miasta 
Zakopanego, gminy Pleśna oraz Marcin 
Kiwior, wójt gminy Skrzyszów wraz 
z radnymi, dyrektorami szkół, przed-
szkoli, uczniami i mieszkańcami gminy 
Skrzyszów. Do Pogórskiej Woli zawita-
ły także delegacje szkół noszących imię 
Heleny Marusarzówny ze Szczyrku, 
Woli Rzędzińskiej, Zakopanego i Zębu.  
Na wydarzenie zaproszono Ryszarda 
Paprockiego, Polę Suchodolską i Wik-
tora Paprockiego, którzy w 2021 r. wy-
konali mural na szkole podstawowej.  
W uroczystości wzięła udział  kompania 
honorowa Wojska Polskiego 6 Brygady 
Powietrznodesantowej w Krakowie.
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9 września 2022 r. w  szkole pod-
stawowej w Pogórskiej Woli odbyło się 
Święto Patrona Szkoły. Zorganizowane 
je w  81. rocznicę śmierci Heleny Maru-
sarzówny, która została rozstrzelana 12 
września 1941 roku.

Uroczystości rozpoczęła Mszą św. 
w  intencji ofiar II wojny światowej. 
Następnie, przed pomnikiem Ofiar 
II Wojny Światowej, odbyły się m.in. 
wystąpienia zaproszonych gości, od-

czytano apel pamięci, oddano salwę 
honorową oraz złożono wiązanki 
kwiatów. Uroczystości sprzed pomnika 
przeniosły się do szkoły w Pogórskiej 
Woli. Uczniowie przygotowali występ 
okolicznościowy, po którym odbyło 
się spotkanie z Martą Marią Wiśniew-
ską i  Mateuszem Janickim, odtwór-
cami głównych ról w  filmie Marka 
Bukowskiego „Marusarz. Tatrzański 
orzeł”. Aktorzy wcieli się w rolę Heleny 
i  Stanisława Marusarzy – filmowego 
rodzeństwa.  

W  uroczystościach zorganizowa-
nych w  Pogórskiej Woli wzięli udział 
m.in. posłanka Anna Pieczarka, sekre-
tarz stanu w  Ministerstwie Edukacji 
i  Nauki Włodzimierz Bernacki, wo-
jewoda małopolski Ryszard Pagacz, 
Małopolski Kurator Oświaty Barbara 

81. rocznica śmierci patronki szkoły 
w pogórskiej woli Heleny marusarzówny

Źródło: SP Pogórska Wola

W  niedzielę 11 września 2022 r. 
w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie 
odbyło się spotkanie autorskie z Rafa-
łem Muchą, mieszkańcem Skrzyszowa, 
autorem książki „Rymowanki. Utwory 
wybrane”.

W trakcie wydarzenia Rafał Mucha 
opowiedział m.in. o tym, jak powstają 
jego wiersze. Przyznał, że porusza 
w nich ważne dla siebie aspekty, do-
tyczące m.in. samotności, miłości czy 
wiary. Bawi się głosem, dźwiękiem, 
dzieli się radością i smutkiem.

Wieczór obfitował w  wiele nie-
spodzianek. Troje uczniów ze szkoły 
podstawowej w  Szynwałdzie, wyre-
cytowało wiersze autora, a także sam 
Rafał Mucha przedstawił publiczności 
interpretację kilku swoich dzieł.

Na spotkanie przybył 
także Wojtek Klich, wie-
loletni przyjaciel autora, 
który zagrał, a także za-
śpiewał wraz z  przyja-
ciółmi piosenki wybrane 
przez Rafała Muchę.

Słowa uznania oraz 
gratulacje z  okazji de-
biutanckiego zbioru 
wierszy, przekazali auto-
rowi sołtys Skrzyszowa 
Halina Mondel oraz wójt 
gminy Marcin Kiwior.

Na zakończenie ze-
brani goście otrzymali 
debiutancką książkę Ra-
fała Muchy „Rymowanki. 
Utwory wybrane”.

Spotkanie autorskie w Szynwałdzie
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Początkiem października 2022 r. 
nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby 
KGW Czerwone Korale, połączone 
z trzecią rocznicą działalności Koła. KGW 
Czerwone Korale jest jednym z  kilku 
stowarzyszeń prężnie działających na 
terenie gminy. Członkiniom i członkom 
Koła nie brakuje zapału do pracy i po-
dejmowania nowych wyzwań. 

W lipcu br. Koło Gospodyń Wiejskich 
Czerwone Korale wzięło udział w Świę-
cie Plonów i owoców w gminie Pleśna. 
Członkinie Koła oferowały przybyłym 
gościom m.in. słodkie wypieki, swojski 
chleb ze smalcem i ogórkiem, a także 
pierogi ze śliwką i miodem.  

 Po raz kolejny Stowarzyszenie 
Olimp Skrzyszów było organizato-
rem półkolonii dla dzieci i  młodzieży 
zamieszkujących gminę Skrzyszów, 
Tarnów i  okolice. W  sześciu turnu-
sach wzięło udział łącznie ponad 90 
dziewcząt i chłopców, z czego 36 osób 
skorzystało z  dofinansowania z  bu-
dżetu gminy Skrzyszów. W  trakcie 
pięciodniowych turnusów, uczestnicy 
próbowali swoich sił w jeździe konnej 
oraz uczyli się opieki nad tymi zwie-
rzętami. Dowiedzieli się wielu cieka-
wostek związanych z  hodowlą koni. 
Mieli okazję współzawodniczyć w za-
wodach Hobby Horse, a także poznali 
podstawy masażu koni. Podczas zajęć 

Działalność kGw Czerwone korale

wycieczka do 
Soliny i Sanoka

wakacje w siodle 2022

Kolejną inicjatywą było zorganizo-
wanie warsztatów integracyjnych w ra-
mach projektu „W tradycji siła". Podczas 
warsztatów członkinie Koła przekazały 
młodszym mieszkańcom Łękawicy swo-

ją wiedzę z zakresu wyrobu pieczywa 
oraz wykonania wieńca dożynkowego.

Projekt został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

z Pracownią Rzeczy Ładnych „Sielsko 
Anielsko”, dzieci i  młodzież wykonali 
własnoręcznie pięknie zdobione torby. 
Odbyła się także sesja zdjęciowa z wy-
branym koniem. 

W  związku z  zainteresowaniem 
młodszych dzieci, Stowarzyszenie 
Olimp planuje zorganizować turnus 
dla dzieci w  wielu 6-8 lat w  okresie 
wakacyjnym. Na chwilę obecną wróci 

Mała Akademia Jeździecka, a  w  ferie 
półkolonia zimowa. 

Początkiem października odbyły 
się zawody konne Hubertus. Dla dzieci 
przygotowane zostały m.in. konkursy 
w kategoriach: Hobby Horse  dla dzieci 
w  każdym wieku (start na koniku na 
patyku), Pony Games dla dzieci po-
czątkujących z asekuracją oraz konkurs 
skoków dla początkujących. Odbyły 
się także konkursy dla osób bardziej 
zaawansowanych w  skokach przez 
przeszkody, w  wysokościach 50, 70 
i 90 cm. 

 W sierpniu br., Koło Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie zorganizo-
wało wycieczkę nad Solinę i do Sanoka. Uczestnicy wycieczki podziwiali 
m.in. piękne Jezioro Solińskie, przemieszczając się gondolą i obserwowali 
malownicze krajobrazy z wieży widokowej, a także spacerowali po zaporze. 

W Sanoku odwiedzili Muzeum 
Budownictwa Ludowego, gdzie 
podziwiali m.in. zabytkowe cer-
kwie z  kilkupiętrowymi dachami 
i  charakterystycznymi wieżycz-
kami, dawne chaty, malowidła 
ścienne lokalnych twórców, Rynek 
Galicyjski, czy warsztat zegarmi-
strza. Ponadto uczestnicy wzięli 
udział w  warsztatach z  wyrobu 
i wypieku chałki. 

Wyjazd był współfinansowany 
z budżetu gminy Skrzyszów. 

Źródło: KGW Czerwone Korale

Źródło: KGW Szynwałd

Źródło: Stowarzyszenie Olimp
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Wakacje to wyjątkowy czas dla 
wszystkich, można się zregenerować, 
odpocząć, spędzić czas w gronie znajo-
mych i przyjaciół. 

Placówka Wsparcia Dziennego 
Kolorowa Przystań, zapewniła swoim 
podopiecznym letni wypoczynek, orga-
nizując liczne wyjazdy i spacery.

W Rzeszowie, dzieci przeniosły się 
w świat bajek z lat 70., 80. i 90. Mogły 
posłuchać, jakie bajki oglądali ich rodzi-
ce. Były to m.in. Miś Uszatek, Miś Koral-
gol, Reksio, Rumcajs. Kolejnym miejscem 
był Kompleks Turystyczny w Bałtowie, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ład-
nej to najstarsze z Kół działających na 
terenie naszej gminy. Organizacja ta 
liczy obecnie 17 członkiń i skupia oso-
by w różnym wieku, które doceniają 
tradycje ludowe oraz aktywnie i chęt-
nie angażują się w lokalne inicjatywy.

W ostatnim czasie Koło Gospodyń 
Wiejskich w Ładnej realizowało pro-
jekt pn. „Mieszkańcy bliżej siebie- bli-
żej KGW…”, dofinansowany z budżetu 
gminy Skrzyszów. W ramach zadania 

wakacje w kolorowej przystani

podsumowanie projektu kGw ładna
panie zorganizowały Dzień Sąsiada 
wraz z  druhami OSP Ładna, na 
którym uczczono również 15. lecie 
działalności KGW Ładna. W trakcie 
dożynek gminnych, panie zapre-
zentowały stoisko z  własnoręcz-
nie przygotowanymi specjałami. 
Mieszkańcy mogli skosztować 
m.in. wiejskiego chleba ze smalcem 
i  ogórkiem kiszonym, czy poczę-
stować się tradycyjnym ciastem 
drożdżowym.

gdzie podopieczni zwiedzili Muzeum 
Dinozaurów Jura Park, Prehistoryczne 
Oceanarium, Zwierzyniec- Park Safari, 
Park Miniatur, kino 5D, a także skorzy-
stali z  atrakcji wodnych. 

Oprócz wakacyjnych wyjazdów, 
dzieci wzięły także udział w warsztatach 
(string art, haftowanie, „Czytanie na 
Polanie”) organizowanych przez GCKiB. 
Dzieci bardzo aktywnie spędziły wakacje 
w placówce, dużo spacerując i spędzając 
czas na świeżym powietrzu. Zawarły 
nowe znajomości i w atmosferze wza-
jemnej życzliwości dobrze się bawiły.

SzanownI mIeSzkańCy!
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego 
i ochrony ludności, przekazało kilka dni temu na teren Gminy Skrzyszów tabletki zawierające jodek potasu.
Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa 
i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.
Wydanie preparatu w  punktach wydawania (PWTJP) nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu (lista punktów poniżej). 
Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od 
zalecanej może zagrażać zdrowiu.

 �   Dorośli do 60 r. ż. i dzieci powyżej 12 r. ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 �   Dzieci od 3 do 12 r. ż.: 1 tabletka (50 mg jodu)
 �   Dzieci od 1 miesiąca do 3 r. ż.:1/2 tabletki (25 mg jodu)
 �   Noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
 �   Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)

Lokalizacja punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie Gminy Skrzyszów który będzie wydawany 
tylko w przypadku zaistnienia skażenia radiacyjnego.

 �   Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 645
 �   Ośrodek Zdrowia w Pogórskiej Woli, 33-152 Pogórska Wola 14
 �   Ośrodek Zdrowia w Szynwałdzie, 33-158 Szynwałd 10 A 
 �   Ośrodek Zdrowia w Łękawicy, 33-156 Skrzyszów, Łękawica 281 A
 �   Szkoła Podstawowa w Ładnej, 33-156 Skrzyszów, Ładna 98 B

Źródło: Placówka Kolorowej Przystani

Źródło: KGW Ładna
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W wakacyjnych warsztatach i wy-
cieczkach zorganizowanych przez 
GCKiB wzięło udział prawie dwieście 
osób. Oferta została tak przygotowana, 
aby nie zabrakło uśmiechu, przygód 
i pięknych lokalizacji. 

We wszystkich miejscowościach 
gminy Skrzyszów odbyły się warsztaty 
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy na-
uczyli się haftować na bawełnianych 
torbach, stworzyli fantastyczne łapacze 
snów oraz wbili setki gwoździ, z których, 
przy pomocy muliny, „wyczarowali” 
serca, gwiazdy, jeże i  lisy. W  wakacje 
odbyły także zajęcia z robotem Photo-
nem, gdzie uczestnicy poznali podstawy 
programowania i kodowania. 

W  bibliotekach odbyło się Bajko-
czytanie na polanie. W trakcie spotkań 

na świeżym powietrzu uczestnicy 
wysłuchali wybranych książek, a także 
wzięli udział w zajęciach plastycznych 
i ruchowych. 

Wakacyjne wycieczki dostarczyły 
wielu pozytywnych emocji. W  lipcu 
mieszkańcy gminy Skrzyszów odwie-
dzili Pszczynę, zachwycając się jedną 
z najpiękniejszych rezydencji magnac-
kich w Polsce. W zagrodzie pokazowej 
stanęli twarzą w twarz z jeleniami, da-
nielami oraz królem puszczy – żubrem. 
W trakcie drugiej wycieczki uczestnicy 
udali się Szlakiem Architektury Drew-
nianej w  Małopolsce. Zobaczyli m.in. 
cerkwie i  kościół wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 
spędzili popołudnie w Wysowej Zdrój, 
gdzie skosztowali leczniczych wód. 

wakacje z GCkiB

nowy radny gminy Skrzyszów
W  niedzielę 4 września 2022 r. 

odbyły się  wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Skrzyszów. Decyzją mie-
szańców Szynwałdu, nowym radnym 
został Dariusz Niemiec, który uzyskał 
251 ważnych głosów, tj. 98,43% ogólnej 
liczy oddanych głosów. 

Dariusz Niemiec – mieszkaniec 
Szynwałdu od urodzenia. Dorastał 
w  tradycyjnym, wielopokoleniowym 
domu. Ukończył z wyróżnieniem studia 
na kierunku „Administracja publiczna” 
oraz studia podyplomowe „Admi-
nistracja urzędów samorządowych 
i państwowych z językiem migowym”. 

Do 2022 roku nadzorował prace 
biur jednego z posłów ziemi tarnow-
skiej. Obecnie pracuje w  Fundacji 

Platforma Przemysłu Przyszłości na 
stanowisku specjalisty ds. osób z nie-
pełnosprawnościami w  Przemyśle 
4-0. Monitoruje dostępność i  zaan-
gażowanie do pracy osób niepełno-
sprawnych w nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych, w których wdraża się 
zaawansowane rozwiązania związane 
z  Czwartą Rewolucją Przemysłową. 
W wolnym czasie zajmuje się badania-
mi naukowymi w obszarze rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób z niepeł-
nosprawnościami. 

Nowemu radnemu życzymy powo-
dzenia w realizacji planów i zamierzeń, 
a także satysfakcji z pracy wykonywa-
nej na rzecz naszej Małej Ojczyzny i jej 
mieszkańców.
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W niedzielę 7 sierpnia 2022 r., odbył 
się Turniej piłki nożnej „O puchar wójta 
Gminy Skrzyszów”. Mecze rozgrywane 
były na boiskach w Skrzyszowie oraz 
Łękawicy.  W Skrzyszowie rywalizowały 
drużyny LKS Szynwałd, LUKS Skrzyszów 
oraz KS Pogoria Pogórska Wola. Nato-
miast w Łękawicy o zwycięstwo w grupie 
walczyły LKS Ładna, LKS Szynwałd II 
oraz KS Łękawica.

W Skrzyszowie, turniej rozpoczęły 
drużyny LKS Szynwałd i  KS Pogoria 
Pogórska Wola. Mecz był wyrównany, 
a w końcowym rozrachunku LKS Szyn-
wałd pokonał Pogorię 1-0 i dopisał do 
swego konta 3 pkt.

W drugim meczu grupowym LUKS 
Skrzyszów zmierzył się z  KS Pogorią 
Pogórska Wola. Piłkarze ze Skrzyszowa 
byli w tym pojedynku wyraźnie lepsi od 
drużyny z Pogórskiej Woli. Zmagania 

zakończyły się wynikiem 5-0 dla drużyny 
skrzyszowskiej. W trzecim, decydują-
cym meczu o miejsce w finale i o trzecie 
miejsce, mierzył się LUKS Skrzyszów 
oraz LKS Szynwałd. Mecz zakończył się 
remisem 1-1.

W  Łękawicy w  pierwszym meczu 
grupowym zagrały zespoły LKS Szyn-
wałd II i KS Łękawica. Drugi zespół Szyn-
wałdu złożony z  byłych zawodników 
oraz juniorów pokonał KS Łękawicę 2-0.

W  drugim meczu grupowym LKS 
Ładna zagrał z LKS Szynwałd II. Dru-
żyna z Ładnej wyszła zwycięsko z  tej 
konfrontacji, pokonując zawodników 
z Szynwałdu (II) w stosunku 5-0.

Przed ostatnim meczem grupowym 
sytuacja w fazie grupowej pozostawała 
otwarta. Przy zwycięstwie KS Łękawicy, 
o  tym, który zespół zagra w  kolejnej 
fazie decydowałaby liczba strzelonych 

bramek. Jednak LKS Ładna wyszła zwy-
cięsko z tej konfrontacji, pokonując KS 
Łękawicę 5:2.

Do fazy finałowej turnieju awanso-
wały zespoły LKS Szynwałd, LKS Ładna, 
LUKS Skrzyszów oraz LKS Szynwałd 
II. W  meczu o  trzecie miejsce doszło 
do pojedynku zespołów z Szynwałdu. 
W meczu o brąz mierzł się LKS Szynwałd 
i LKS Szynwałd II. Mecz był wyrównany 
i w końcowym rozrachunku padł remis 
1:1. W walce o trzecie miejsce zadecydo-
wały rzuty karne. W serii „jedenastek” 
każda z drużyn długo walczyła o zwy-
cięstwo, skutecznie egzekwując kolejne 
rzuty karne. Mecz zakończył się zwy-
cięstwem LKS Szynwałd II, a ostateczny 
wynik rywalizacji to 1:1 k.11-12.

W  finale zmierzyli się zwycięzcy 
swoich grup LKS Ładna oraz LUKS 
Skrzyszów. Po zaciętym i emocjonują-
cym widowisku, zwycięstwo w turnieju 
celebrowali gracze LKS Ładna, którzy 
pokonali LUKS Skrzyszów w stosunku 
4:2 i zostali triumfatorami tegorocznych 
rozgrywek o puchar wójta.

Rozgrywki w XVII edycji ligi dobie-
gły końca. W zmaganiach, które trwały 
od maja do września, wzięło udział 12 
zespołów. Mecze odbywały się na Or-
likach w Szynwałdzie, Pogórskiej Woli 
oraz Skrzyszowie. W tegorocznej edycji 
ligi rywalizacja była bardzo zawzięta. 
Przed ostatnią kolejką, drudzy w tabeli 

Napaleni Rybacy tracili dwa punkty do  
lidera rozgrywek Nuevo Palace. Rybacy 
pokonali OSP Zalasową 5:0 i w wirtu-
alnej tabeli objęli prowadzenie. Nuevo 
Palace podejmowało w ostatniej kolej-
ce Szybkich i Wściekłych. Lider tabeli 
pokonał przeciwnika 10:4 i wygrał ligę. 
Drugie miejsce przypadło Napalonym 

Rybakom, a trzecie Woli Lubeckiej. 
Pozostałe miejsca zajęli: Wolni Strzelcy, 
FC Dzwonowa, Nie Oni Lubcza, ISkillers 
FC, Szybcy i Wściekli, OSP Szynwałd, 
OSP Zalasowa , Forest Green Rivers 
oraz OSP Łękawica. Najlepszym strzel-
cem w lidze został zawodnik Wolnych 
Strzelców Marcin Hebda z 47 bramkami 
na koncie. Pomiędzy rozgrywkami ligo-
wymi, odbywały się turnieje o puchar 
danego orlika. W klasyfikacji turniejo-
wej najlepsza okazała się drużyna Nie 
Oni Lubcza. 

turniej piłki nożnej 
„o puchar wójta Gminy Skrzyszów”

zakończenie XVII edycji 
amatorskiej ligi orlikowej
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Skrzyszów, 11 listopada 2022 r. (piątek)

Plac przed Szkołą Podstawową nr 1 
im. Jana Pawła II w Skrzyszowie

Skrzyszów, 18 grudnia 2022 r. (niedziela)Skrzyszów, 18 grudnia 2022 r. (niedziela)
g. 15.00 -18.00g. 15.00 -18.00

Parking przed Szkołą Podstawową nr 1Parking przed Szkołą Podstawową nr 1  
im. Jana Pawła II w Skrzyszowieim. Jana Pawła II w Skrzyszowie

Poczęstunek żołnierską grochówkąPoczęstunek żołnierską grochówką

Spotkanie ze św. Mikołajem!Spotkanie ze św. Mikołajem!

Program:
g. 10.30 - koncert chóru z Węgier (kościół pw. św. Stanisława BM w Skrzyszowie);
g. 11.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny i o zdrowie mieszkańców gminy Skrzyszów 
(kościół pw. św. Stanisława BM w Skrzyszowie);
g. 12.10 - przemarsz i złożenie kwiatów przed Pomnikiem walczących za Ojczyznę w Skrzyszowie;
g. 12.30 - występ uczniów szkoły podstawowej w Skrzyszowie;
g. 12.45 - Lekcja Pieśni Patriotycznych – prowadzenie: Kapela Szynwałdzianie + polonez
(parking przed Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie).


