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Piękna, słoneczna pogoda, służby 
mundurowe i  uśmiechnięte dziecięce 
twarze – tak w skrócie można podsu-
mować Gminny Dzień Dziecka, który 
odbył się 18 czerwca br. w Skrzyszowie. 

Po dwóch latach przerwy miesz-
kańcy i  sympatycy gminy Skrzyszów 
ponownie spotkali się na wydarzeniu 
zorganizowanym z okazji Dnia Dziec-
ka. Organizatorzy wraz ze służbami 
mundurowymi przygotowali mnóstwo 
atrakcji, dzięki którym każdy, niezależ-
nie od wieku, mógł dobrze się bawić. 
Powodzeniem cieszyły się pokazy 
strażackie, w  trakcie których można 
było zobaczyć w akcji druhny i druhów 
z gminy Skrzyszów. Uczestnicy impre-
zy mogli m.in. przejechać się quadem 
Straży Granicznej,  motocyklem Policji 
i wejść do więźniarki oraz transportera 
opancerzonego Rosomak. W  tajniki 
pierwszej pomocy wprowadzili pra-

cownicy skrzyszowskiego GZOZ-u. 
Koło Pszczelarzy w Skrzyszowie wraz 
z KGW „Czerwone Korale” z Łękawicy 
i KGW Szynwałd zaprosili na miodowy 
poczęstunek. Najmłodsi mogli spędzić 
czas na dmuchańcach, karuzeli oraz 
kulach wodnych (zorbing). Do tego 
malowanie twarzy, kolorowe warkocze 
i gra terenowa. 

Za pomoc w organizacji Gminnego 
Dnia Dziecka dziękujemy służbom mun-
durowym, tj.: 21 Brygadzie Strzelców 
Podhalańskich, 11 Małopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej w Krakowie, Jedno-
stce Żandarmerii Wojskowej w Krako-
wie, Wojskowemu Centrum Rekrutacji 

w Tarnowie, Służbie Więziennej z Zakła-
du Karnego w Tarnowie, Placówce Straży 
Granicznej w Tarnowie, Niezależnemu 
Samorządnemu Związkowi Zawodo-
wemu Policjantów, Państwowej Straży 
Pożarnej w  Tarnowie, Ochotniczym 
Strażom Pożarnym z gminy Skrzyszów. 
Dziękujemy także tym, którzy przyczy-
nili się swoją pracą do zorganizowania 
Dnia Dziecka oraz wszystkim biorącym 
udział w wydarzeniu. 

Sponsorem Gminnego Dnia 
Dziecka w Skrzyszowie był Operator 
Gazociągów Przesyłowych Gaz–Sys-
tem S.A.
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Tegoroczne gminne obchody Świę-
ta Narodowego 3 Maja, odbyły się 
przed kapliczką Matki Bożej z Lourdes 
w Szynwałdzie. Na miejscu odśpiewano 
hymn państwowy, a szkoła podstawowa 
w  Szynwałdzie przygotowała okolicz-
nościowe przedstawienie. Następnie 
zebrani uczestniczyli w uroczystej Mszy 
św. w  intencji Ojczyzny oraz druhen 
i druhów z OSP KSGR Szynwałd z okazji 
135-lecia istnienia jednostki. Uroczystość 
uświetniła swoim śpiewem i grą Kapela 
Szynwałdzianie. Dla wszystkich przygo-
towany został poczęstunek przez Zgro-
madzenie Sióstr Służebniczek NMP NP.

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy do wszystkich, którzy pomogli 
w organizacji niniejszego wydarzenia: 

ników gospodarczych, LKS Szynwałd.
Dziękujemy także mieszkańcom 

i sympatykom gminy Skrzyszów, któ-
rzy tak licznie zechcieli spędzić z nami 
wyjątkowe, radosne Święto Narodowe 
Trzeciego Maja.

święto narodowe trzeciego maja
sołectwa Szynwałd wraz z sołtys Ma-
rią Żywiec, dyrekcji i  uczniów szkoły 
w  Szynwałdzie, Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek, druhów OSP Szynwałd, 
delegacji z  pocztami sztandarowymi, 
księży, Kapeli Szynwałdzianie, pracow-

Gminny dzień dziecka

GMINNECENTRUMKULTURYi BIBLIOTEKw SKRZYSZOWIE



ECHO GMINY

4 
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Letni wypoczynek, to nie tylko 
plaża, woda i  leżaki. Warto zadbać 
także o  aktywność fizyczną. Gmina 
Skrzyszów rozpoczęła wakacje na 
sportowo. Przed Urzędem Gmi-
ny w  Skrzyszowie zgromadzili 
się miłośnicy dwóch kółek, któ-
rym nie straszne były wysokie 
temperatury. 

Uczestnicy mieli do prze-
jechania niecałe 30 km. Droga 
wiodła malowniczą trasą, wyty-
czoną przez Skrzyszów, Ładną, 
Pogórską Wolę i  Szynwałd. 
W  rajdzie mógł wziąć udział 
każdy, niezależnie od ilości 
przejechanych kilometrów. Na 
starcie pojawiło się prawie 100 
os. w różnym wieku. Najmłodsi 
uczestnicy mieli 6 lat, a najstar-
szy 77 lat. Na twarzach, pomimo 
zmęczenia i  upału, widoczne 
były uśmiechy, które nie zni-
kały z  każdym przejechanym 
kilometrem.

Rajd zakończył się na boisku 
Orlik w Skrzyszowie. Organiza-

torzy przygotowali dla uczestników 
wydarzenia kiełbaski z grilla. Wszystkie 
osoby, które wzięły udział w  rajdzie, 
otrzymały od wójta gminy Skrzyszów, 

Marcina Kiwiora, pamiątkowe dy-
plomy. 

Za pomoc w  organizacji wydarze-
nia – zabezpieczenie trasy przejazdu 
- dziękujemy Ochotniczym Strażom 
Pożarnym ze Skrzyszowa, Ładnej, Po-
górskiej Woli i Szynwałdu. 

Gminny rajd rowerowy  

W piątek 24 czerwca 2022 r. przy-
znane zostały stypendia Wójta Gminy 
Skrzyszów w ramach Lokalnego Pro-
gramu Wspierania Edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i  Młodzieży. W  bieżą-
cym roku szkolnym otrzymało je 142 
uczniów z klas IV-VIII szkół podstawo-
wych, w tym:
• 11 uczniów – jednocześnie za wysoką 

średnią jak i za osiągnięcia; 
• 22 uczniów – wyłącznie za osią-

gnięcia; 

Stypendia zostały rozdane
• 103 uczniów – wyłącznie za wysoką 

średnią ocen; 
• 5 uczniów – stypendia z  nominacji 

dyrektorów;
• 1 uczeń - stypendium za wysoką 

średnią ocen i z nominacji dyrektora. 
Komisja przyznała stypendia za 

wyniki w  nauce, zgodnie z  uchwałą 
Rady Gminy, na podstawie następują-
cego kryterium:
• średnia ocen nie niższa niż 5,3 (klasy 

IV-VI szkoły podstawowej), 

• średnia ocen nie niższa niż 5,2 (klasy 
VII i VIII szkoły podstawowej).

Najniższe stypendium wyniosło 
250 zł, a  najwyższe 2050 zł. Na sty-
pendia wydatkowano łącznie 61 200 zł.

Wręczone stypendia to jedna 
z form nagradzania całorocznego tru-
du uczniów. Dzięki nim, uczniowie czują 
się docenieni, zauważeni. Nagroda taka 
motywuje także do dalszego działania, 
„inwestowania” w siebie, a co za tym 
idzie, w przyszłości podjęcia wymarzo-
nej pracy i samorealizacji.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim 
uczniom. Życzymy udanych i bezpiecz-
nych wakacji!
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Cały czas trwa budowa nowej hali 
sportowej w Szynwałdzie. W związku 
z  tym przy Szkole Podstawowej nr 1 
im. Armii Krajowej, stanął żuraw wie-
żowy. Maszyna widoczna jest z daleka, 
z uwagi na swoją wielkość. Prace nad 
inwestycją przebiegają sprawnie.

Na realizację niniejszej inwestycji, 
gmina Skrzyszów pozyskała dofinan-
sowanie w  ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych, w  wysokości 9 819 
627 zł. Nowa hala połączona zostanie 
przewiązką z  istniejącym budynkiem 
szkoły. Obiekt posiadać będzie salę 
gimnastyczną o wymiarach 55 m x 27 m 
z trybunami na ok. 400 stałych miejsc 

siedzących oraz areną z  boiskami 
do piłki ręcznej, piłki siatkowej i  ko-
szykówki. Dodatkowo do dyspozycji 
użytkowników zostaną wybudowane 
m.in. po 2 szat-
nie dla chłop-
ców i  dziewcząt 
z   wydzie loną 
częścią wspól-
ną, z  natryska-
mi oraz sani-
tariatami przy 
szatniach, po-
kój nauczycieli, 
pomieszczenie 
na sprzęt spor-
towy, mała sala 

fitness oraz 2 sale lekcyjne mieszczące 
po 30 uczniów. Dla osób z  niepełno-
sprawnościami zainstalowana zostanie 
winda.

inweStYCje / ProjeKtY
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Zostały podpisane umowy na pro-
jekt budowy drogi gminnej, chodników 
i  przejścia dla pieszych z  wykonawcą 
- Piotrem Frosztęgą FDELITA.

droGi  
Projekt dotyczy budowy drogi 

gminnej, nr dz. 1096/1 w Skrzyszowie. 
W ramach zamówienia zostanie opra-
cowana koncepcja oraz kompletna do-
kumentacja projektowo-kosztorysowa 
budowy drogi o nawierzchni asfaltowej 
wraz z odwodnieniem, w terminie: luty 
2023 r., za kwotę 39 800 zł brutto.

CHodniKi
Pierwszy projekt budowy dotyczy 

chodnika od ośrodka zdrowia do bu-

nowa droga, chodniki i przejście dla pieszych 
w trakcie projektowania

trwa budowa hali w Szynwałdzie

dynku nr 66 a  wraz z  zagospodaro-
waniem oraz przejściem dla pieszych 
w  Łękawicy. W  ramach zamówienia 
zostanie opracowana koncepcja oraz 
kompletna dokumentacja projektowo
-kosztorysowa budowy chodnika wraz 
z  barierkami po jednej stronie drogi, 
odwodnieniem, umocnieniem koryta 
rzeki wzdłuż drogi powiatowej nr 1376K 
(odcinek około 150 m) oraz przejściem 
dla pieszych z  dedykowanym oświe-
tleniem. Termin wykonania do stycznia 
2023 r., a koszt przedsięwzięcia to 48 
500 zł brutto. 

Drugi projekt budowy dotyczy 
chodnika oraz zabudowy rowu na 
odcinku od wjazdu na Rybakówkę do 
remizy OSP Skrzyszów, wzdłuż drogi 

asfaltowej nr: G-200594K. W ramach 
zamówienia zostanie opracowana kon-
cepcja oraz kompletna dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa budowy. 
Termin wykonania zamówienia to 
grudzień 2022 r., a  jego koszt to 58 
400 zł brutto. 

PrZejśCie dLa PieSZYCH 
W  ramach zamówienia zostanie 

opracowana koncepcja oraz kompletna 
dokumentacja projektowo-kosztory-
sowa budowy przejścia dla pieszych 
w  Skrzyszowie-Zabagniu wraz z  de-
dykowanym oświetleniem.
Termin wykonania: sierpień 2022 r.
Koszt wykonania: 23 000 zł brutto.
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Zostały podpisane umowy z firmą 
Creotec sp. z o. o. na:
1. Wykonanie projektów rozbudowy 

sieci wodociągowych w  następują-
cych przysiółkach i miejscowościach:
• przysiółek Granice Trzemeskie 

w Szynwałdzie. Kwota: 61 500 zł, 
w terminie – grudzień 2022 r.

• przysiółek Kąty w Pogórskiej Woli. 
Kwota 86 100 zł brutto, w terminie 
- listopad 2022 r. 

• przysiółek Świniogóra w  Szyn-
wałdzie. Kwota 51 500 zł brutto, 
w terminie - grudzień 2022 r.

• Skrzyszów Górny. Kwota 39 200 
zł, w terminie -  grudzień 2022 r.

W  ramach zamówień zostaną 
opracowane koncepcje oraz kom-
pletne dokumentacje projektowo 
– kosztorysowe rozbudowy sieci 

wodociągowych wraz 

z   przyłączami 
do wszystkich 
budynków oraz 
działek, dla któ-
rych mieszkańcy 
p o s i a d a j ą  p o -
zwolenia na bu-
dowę budynku 
mieszkalnego.
2.  W y k o n a n i e 

projektu bu-
dowy odwod-
nienia drogi nr 
203652K w  Pogórskiej Woli. W  ra-
mach zamówienia zostanie opra-
cowana koncepcja oraz kompletna 
dokumentacja projektowo – kosz-
torysowa odprowadzenia wody 
z  drogi nr 203652K w  Pogórskiej 
Woli do rowu melioracyjnego. Termin 
wykonania: listopad 2022 r. Wartość: 
51 500 zł brutto.

3.  Wykonanie projektu budowy rowu 
krytego przy parkingu w Szynwał-
dzie. W  ramach zamówienia opra-
cowana zostanie koncepcja oraz 
kompletna dokumentacja projekto-
wo – kosztorysowa zabudowy oraz 
umocnienia rowu melioracyjnego 
zlokalizowanego wzdłuż parkingu 
w  Szynwałdzie. Termin wykonania: 
listopad 2022r. Wartość: 30 000 zł 
brutto.
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inweStYCje

Projekty rozbudowy sieci wodociągowych 
oraz odwodnienia

Gmina Skrzyszów otrzymała pro-
mesę w  wysokości 300 000 zł na 
zakup średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
Ładna. Dbamy o to, aby systematycz-
nie inwestować w  każdą jednostkę 
OSP z  terenu gminy. Remontujemy 
oraz rozbudowujemy budynki OSP, 
garaże, dokupujemy sprzęt, aby za-
pewnić pomoc tym, którzy znajdą się 
w niebezpiecznej sytuacji – powiedział 
Marcin Kiwior Wójt Gminy Skrzyszów, 
dodając: Dzięki przychylności Rady 
Gminy, została już zagwarantowana 
kwota 500 000 zł dla jednostek OSP, 
co łącznie stanowi kwotę 800 000 zł.

Łukasz Kmita Wojewoda Małopol-
ski, wręczył w sumie 53 promesy jed-
nostkom OSP z całego województwa 

Promesa na zakup samochodu 
dla jednostki oSP Ładna

małopolskiego na zakup: 6 ciężkich, 
37 średnich i 10 lekkich samochodów 
ratowniczo-gaśniczych w  bieżącym 
roku.

Dofinansowanie do zakupu po-
jazdów zostało 
zaplanowane ze 
środków Naro-
dowego i  Woje-
wódzkiego Fun-
duszu Ochrony 
Ś r o d o w i s k a 
i   G o s p o d a r k i 
Wodnej, dotacji 
budżetowej Mi-
nisterstwa Spraw 
Wewnętrznych 
i  Administracji, 
a  także środków 

będących w  dyspozycji Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożar-
nej, przekazywanych przez zakłady 
ubezpieczeń.

Serdecznie dziękujemy Posłowi na 
Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu 
oraz Radnej Powiatu Tarnowskiego 
Magdalenie Kopczyńskiej, za wsparcie 
jednostek OSP oraz troskę o bezpie-
czeństwo mieszkańców Małopolski.

Źródło: UG Skrzyszów
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doFinanSowania

Projekty rozbudowy sieci wodociągowych 
oraz odwodnienia

Gmina Skrzyszów otrzymała 
dofinansowanie na „Rozbudowę 
i  przebudowę szkoły podstawowej 
w Ładnej” w wysokości 4 981 607,36 
zł, w ramach II edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

W  ramach inwestycji wybudowa-
ne zostanie nowe skrzydło w  szkole 
podstawowej (powierzchnia 727 m2 
użytkowych), które będzie posiadać 3 
kondygnacje naziemne oraz poddasze 
nieużytkowe. Znajdą się tam m.in. sale 
dydaktyczne, sale przedszkolne, kuch-
nia, stołówka, klatka schodowa z windą 
dla osób niepełnosprawnych. Planuje 
się także zmianę zagospodarowania 
terenu, przeniesienie, demontaż lub 
budowę zewn. oraz wewn. instalacji 
sanitarnej i  deszczowej, wodociągo-

Program inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – ii edycja

wej i elektrycznej. Wykonane zostaną 
również nowe chodniki i  miejsca po-
stojowe.

Serdecznie dziękujemy Posłowi na 
Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu, 
Radnej Powiatu Tarnowskiego Magda-
lenie Kopczyńskiej, którzy od samego 
początku wspierali niniejszą inicjatywę. 
Dziękujemy również wszystkim, którzy 
przyczynili się do pozyskania kolejnych, 
tak dużych środków finansowych.

W  ramach niniejszego programu, 
Gmina Skrzyszów otrzymała także pro-
mesę w wysokości 5 308 392, 64 zł na 
budowę lub modernizację istniejących 
dróg w  gminie Skrzyszów o  łącznej 
długości 18,9 km. Na drogach o  ist-
niejącej nawierzchni żwirowej zostaną 
położone dwie warstwy nakładki as-
faltowej o grubości 4+3 cm, natomiast 

Źródło: UG Skrzyszów

na drogach ze zniszczoną, istniejąca 
nawierzchnia asfaltową zostanie poło-
żona nakładka o grubości 5 cm. Drogi 
te zostaną także poszerzone. Dzięki 
temu polepszy się bezpieczeństwo 
i jakość życia mieszkańców.

Zarząd Województwa Małopolskie-
go przyznał Gminie Skrzyszów dotację 
w  wysokości 143 000 zł na budowę 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
W ramach zadania zostaną wykonane 
nakładki asfaltowe na: 

1) drodze „Jochymówki” nr działki 
4381, 4382, 4579, 4580 w Szynwałdzie 
o długości 470 mb,

2) drodze „Na Korzeń” nr działki 
1385/1, 1385/2 w  Szynwałdzie o  dłu-
gości 250 mb.

Gmina Skrzyszów otrzymała dofi-
nansowanie z RFRD na:

1. Rozbudowę drogi gminnej nr 
200583K w Skrzyszowie. Wybudowa-
ny zostanie chodnik o  dł. około 284 
m, poszerzony pas ruchu istniejącej 
jezdni do szerokości normatywnej, 
wybudowana kanalizacja deszczowa, 
przebudowane istniejące przepusty, 
wykonane lub przebudowane zjazdy 
do posesji, przebudowany odcinek 
sieci wodociągowej oraz wybudowane 
wyniesione przejście dla pieszych wraz 
z dedykowanym oświetleniem i ozna-
kowaniem. Wykonawca: Przedsiębior-

stwo Usługowo-Handlowe "MARTIN" 
Marcin Kawa. Termin realizacji: kwiecień 
2023 r. Dofinansowanie: 408 879 zł.

2. Rozbudowę drogi gminnej nr 
200584K w  Skrzyszowie. Wybudo-
wany zostanie chodnik o  dł. około 
561 m, poszerzony pas ruchu istniejącej 
jezdni do szerokości normatywnej, 
wybudowana kanalizacja deszczowa, 
przebudowane istniejące przepusty 
oraz wykonane lub przebudowane 
zjazdy do posesji. Wykonawca: Zakład 
Remontowo-Budowlany Łukasz Rejko-
wicz. Termin realizacji: maj 2023 r. Dofi-
nansowanie: 960 699 zł.

dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego

dofinansowanie z rządowego Funduszu rozwoju dróg  

„Projekt współfinansowany ze środków 
Województwa Małopolskiego”.

Zadania dofinansowano ze środków  
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 "Jochymówki" "Na Korzeń"
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odnowione i  zmodernizowane place 
zabaw. W  miejscach, gdzie istnieje 
taka potrzeba, zostanie dokupiony 
sprzęt. Wszystko po to, aby uatrak-
cyjnić mieszkańcom korzystanie z pla-
ców zabaw, zachęcić ich do ruchu na 
świeżym powietrzu, a także zapewnić 
bezpieczeństwo podczas korzystania 
z tych urządzeń.  

w  podłożu. Dodatkowo obok placu 
zabaw zostaną wykonane nasadzenia 
roślinne, które uatrakcyjnią powstałe 
miejsce aktywnego spędzania czasu 
na powietrzu. Wartość inwestycji to 
349 056,45 zł. 

Ponadto we wszystkich miej-
scowościach (oprócz Ładnej, gdzie 
będzie rozbudowana szkoła), zostaną 

inweStYCje
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W  dniu 4 maja 2022 r. została 
podpisana umowa na realizację 
operacji  w  ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” 
w  ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020, pn. „Budowa miejsca aktyw-
nego spędzania czasu na powietrzu 
w Pogórskiej Woli”.

Celem operacji jest wzrost dostępu 
do obiektów infrastruktury rekreacyj-
nej wykorzystującej potencjał tereno-
wy obszaru poprzez budowę miejsca 
aktywnego spędzania czasu wolnego 
na powietrzu w Pogórskiej Woli.

W  ramach zadania w  miejsce 
starego placu zabaw dla dzieci po-
wstanie nowy plac o  nawierzchni 
z  poliuretanu, na którym zostaną 
zamontowane 2 zestawy zabawowe 
oraz 7 zabawek. Planuje się położenie 
chodników wraz z barierką, będących 
dojściem do placu zabaw i łącznikiem 
z  istniejącym boiskiem sportowym 
oraz siłownią na wolnym powietrzu. 
Ponadto obok placu zabaw powstanie 
pierwszy w gminie kamienny stół do 
gry w  tenisa trwale zamontowany 

nowe place zabaw

Gmina Skrzyszów opracowała pro-
jekt pn. „Budowa ciągu pieszo rowe-
rowego przy drodze krajowej nr 94 
Tarnów-Rzeszów (w km 84+688 do km 
86+088 strona prawa) w  Pogórskiej 
Woli”. Zostało wydane pozwolenie na 
budowę. Dokumentację projektowo
-kosztorysową przekazano Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
która ma zająć się wykonaniem zadania.

W  ramach zadania oprócz nowo 
powstałego ciągu pieszo-rowerowego 
zostaną m.in.: przebudowane zjazdy 
indywidualne, przebudowane przepu-
sty pod drogami, wybudowane nowe 
przepusty i murki oporowe. Powstanie 
kanał technologiczny i zabezpieczona 
będzie istniejąca sieć uzbrojenia terenu.

Powstaną ciągi pieszo rowerowe 
przy dK94 w Pogórskiej woli

Źródło: UG Skrzyszów

Źródło: UG Skrzyszów
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ProjeKtY / inweStYCje

Tarnowskie Wodociągi Sp. z  o.o. 
zawarły umowę w 2017 roku z BIPRO-
KOM – KRAKÓW Spółka Akcyjna, 
z siedzibą w Krakowie, na opracowanie 
dokumentacji projektowo – koszto-
rysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i  kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Pogórska Wola, 
przysiółek Żurawieniec”.

Wykonany projekt po uzgodnie-
niach, uzyskał pozwolenie na budowę 
w dniu 5 kwietnia 2022 r. 

W ramach opracowanej dokumen-
tacji uwzględniono wykonanie ok. 
7 837 m sieci wodociągowej, w  tym 
o średnicy: Dn 160 mm  ok. 2 740 m; 
Dn 110 mm ok. 4 264 m; Dn 63 mm ok. 
787,5 m i Dn 50 mm ok. 45,5 m oraz 
wykonanie 8 037 m sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej o  średnicy 
DN 200 mm. 

Na zlecenie Spółki Tarnowskie 
Wodociągi Sp. z  o.o., firma PROBIT 
Marlena Bittner z  Tarnowa opra-
cowuje dokumentację projekto-
wo-kosztorysową na budowę sieci 

Z  uwagi na ukształtowanie te-
renu, na sieci kanalizacji sanitarnej 
zaprojektowano dwie przepompownie 
sieciowe wraz z rurociągiem tłocznym, 
o  łącznej długości 5 908 m, w  tym 
o średnicy: Dn 160 mm 
ok. 2 976 m i Dn 110 mm 
ok. 2 932 m.

Zaprojektowany 
wodociąg i system ka-
nalizacyjny będzie po-
łączony z  systemem 
wodno-kanalizayjnym 
gminy Czarna, co za-
bezpieczy dostawę 
wody dla miejscowo-
śc i  Pogórska Wola  
z dwóch źródeł.

W  najbliższych la-
tach zostanie zreali-
zowana inwestycja 

wodociągowej w miejscowości  Łęka-
wica - Granice Trzemeskie. Zostanie 
zaprojektowana sieć wodociągowa 
o  dł. blisko 6 220 m (etap I) oraz  
4 500 m (etap II). Łączna długość za-

z  wykorzystaniem wyżej wymienio-
nego projektu. Zakres wykonywanych 
prac będzie uzgodniony przez Gminę 
Skrzyszów oraz Tarnowskie Wodociągi 
Sp. z o.o.

projektowanej sieci wodociągowej to 
około 10 720 m. W związku ze znacz-
nymi różnicami wysokościowymi na 
przedmiotowym obszarze w ramach 
każdego z  etapów przewiduje się 
w  ramach opracowania budowę 2 
hydroforni, które umożliwią podanie 
wody do wyżej położonych zabudo-
wań. Planowany termin zakończenia 
prac projektowych to wrzesień 2022 r.

Projekt rozbudowy sieci wod.-kan.
w Pogórskiej woli - Żurawieniec

wodociąg w Łękawicy –
 Granice trzemeskie

Źródło: UG Skrzyszów

Źródło: UG Skrzyszów
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W środę 6 kwietnia 2022 r. w Szko-
le Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
w Skrzyszowie, odbyła się inauguracja 
Ogólnopolskiego IT Fitness Test 2022 
– testu kompetencji cyfrowych. 

W  inauguracji testu przeprowa-
dzonego wśród uczniów klasy 8b 
udział wzięli: Janusz Cieszyński Sekre-
tarz Stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, Michał Ka-
nownik Prezes Związku Importerów 
i Producentów Sprzętu Elektrycznego 
i  Elektronicznego Cyfrowa Polska, 
Marcin Kiwior Wójt Gminy Skrzyszów. 

„IT Fitness Test” to wspólna inicja-
tywa branży technologicznej z państw 
Grupy Wyszehradzkiej, finansowo 
wspomagana przez Fundusz Wyszeh-

radzki. Test obejmował 5 obszarów 
tematycznych: Internet, bezpie-
czeństwo i  systemy komputerowe, 
narzędzia do współpracy i  sieci spo-
łecznościowe, narzędzia biurowe, 
rozwiązywanie złożonych problemów. 

Młodzież skrzyszowskiej szkoły 
osiągnęła bardzo dobry wynik. Naj-
wyższy wynik uzyskała Dominika 
Partyka. Gratulujemy. 

oświata
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inauguracja ogólnopolskiego
it Fitness test-2022

 Jak ważne w poznawaniu świata jest 
poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 
dlaczego?, jak?, co się stanie, gdy? Czy 
to nie jest niesamowite, że łącząc ze 
sobą dwie substancje o różnych właści-
wościach, otrzymujemy trzecią, zupełnie 
inną? Jak to się dzieje? Odpowiedź na te 
i inne pytania poznali uczestnicy konkur-
su chemicznego - uczniowie klas VII I VIII.

W czwartek 2.06.2022 r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej 
w Szynwałdzie odbył się VIII Międzysz-
kolny Konkurs Chemiczny „Z  chemią 

międzyszkolny Konkurs 
Chemiczny w Szynwałdzie

na ty”, zorganizowany przy współpra-
cy z  Uniwersytetem Przyrodniczym 
we Wrocławiu. Honorowy patronat 
nad konkursem objęli: Wójt Gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu i Grupa Azo-
ty S.A. Wzięli w nim udział przedstawicie-
le szkół z Lisiej Góry, Ryglic, Skrzyszowa, 
Pogórskiej Woli, Łękawicy i Szynwałdu. 
Konkurs przebiegał w dwóch etapach: 
teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy 
zmierzyli się z testem wiedzy, a sześciu 
uczniów, którzy uzyskali najwyższe 

wyniki w  części teoretycznej, wzięło 
udział w rozgrywce finałowej, wykonując 
doświadczenia chemiczne. W  wyniku 
zmagań konkursowych wyłoniono 
zwycięzców:
• I miejsce - Paweł Kupiec - szkoła pod-

stawowa w Ryglicach
• II miejsce - Weronika Bańdur - szkoła 

podstawowa w Szynwałdzie
• III miejsce - Martyna Usarz - szkoła 

podstawowa w Szynwałdzie
Laureaci i finaliści konkursu otrzymali 

nagrody ufundowane przez Grupę Azoty 
S.A. Pomysłodawcą, organizatorem i ko-
ordynatorem konkursu była Agnieszka 
Korus. Gratulujemy i życzymy sukcesów 
w kolejnych konkursach.

Źródło: SP nr 1 Skrzyszów

Źródło: SP nr 1 Szynwałd
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Delegacja uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej im. H. Marusarzówny w Po-
górskiej  Woli wzięła udział w uroczy-
stości odsłonięcia tablicy upamiętnia-
jącej więźniów politycznych, w  tym 
żołnierzy AK, w  latach 1946-1956. 
Żołnierze ci byli  przetrzymywani, 
przesłuchiwani i  torturowani w  bu-
dynku obecnego Komisariatu Policji 
Tarnów Centrum, gdzie wcześniej miał 
swą siedzibę Powiatowy Urząd Bez-
pieczeństwa. 

Organizatorami uroczystości był 
IPN oraz Sekretarz Stanu, Pełnomocnik 
Rządu ds. monitorowania wdrażania 
reformy szkolnictwa wyższego i nauki 
prof. Włodzimierz Bernacki.  Uroczysto-
ści rozpoczęły się Mszą św.  w kościele 
pw. Filipa Neri w Tarnowie. Następnie 

W  poniedziałek 6 czerwca br. odbył się VII Gminny 
Konkurs Matematyczny pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora. Organizatorem 
wydarzenia była Anna Makowiec. W konkursie udział wzięli 
„matematyczni geniusze” z klas IV – VIII, z każdej ze szkół 
podstawowych gminy Skrzyszów. Uczestnicy rozwiązywali 
zadania w  swoich kategoriach klasowych. Wymagały one 
wiedzy i  umiejętności, kreatywnego podejścia do tematu 
oraz spostrzegawczości. Wszystkim uczestnikom konkursu 
gratulujemy wiedzy i umiejętności. Zapraszamy za rok. 

Od 2011 roku w Polsce obchodzony 
jest Narodowy Dzień Pamięci "Żoł-
nierzy Wyklętych". Przypominane są 
sylwetki walczących za wolną i niepod-
ległą Ojczyznę, którzy nie złożyli broni 
po zakończeniu II wojny światowej 
i nadal walczyli z Sowietami. 

Z tej okazji, 21 marca br. w Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów Wester-
platte w Łękawicy, odbył się I Gminny 
Turniej Patriotyczny pod hasłem: 
„Pamięć, tożsamość, niepodległość, 
przyszłość” – Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. Do udziału 
w  wydarzeniu zaproszono uczniów 

odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
żołnierzy armii Krajowej

Vii Gminny Konkurs matematyczny

turniej patriotyczny

uczestnicy  przeszli ulicą Krakowską 
w miejsce odsłonięcia tablicy.  Ucznio-
wie ze szkoły w Pogórskiej Woli nieśli 
olbrzymi baner upamiętniający boha-
terów tego wydarzenia. Odsłonięcia 
tablicy dokonali: zastępca dyrektora 
oddziału dr Michał Wenklar, dr Maciej 
Korkuć, naczelnik Oddziałowego Biura 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz 
prof. Włodzimierz Bernacki. Tablica ma 
przypominać o bohaterach podziemia 
niepodległościowego, którzy podjęli nie-
równą, skazaną na niepowodzenie walkę 
z dużo silniejszym liczebnie przeciwni-
kiem i o zbrodniach popełnionych w tym 
miejscu przez tarnowskich ubeków. 

Podczas uroczystości został odczy-
tany apel i  oddana salwa honorowa, 
wykonana przez kompanię honorową 

6. Brygady Powietrznodesantowej 
z Krakowa. Ponadto delegacje, wśród 
których znaleźli się mi.in.: Wójt Gmi-
ny Skrzyszów Marcin Kiwior, Radna 
Powiatu Tarnowskiego Magdalena 
Kopczyńska oraz dyrektor szkoły 
w Pogórskiej Woli Regina Kiwior i szko-
ły w  Szynwałdzie Edyta Piotrowska,  
złożyli kwiaty, oddając hołd torturo-
wanym tu bohaterom.     

ze wszystkich szkół podstawowych 
z  terenu gminny Skrzyszów, a  także 
uczniów z  sąsiedniej miejscowości 
– Łękawki. Wśród przybyłych gości 
znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP 
Wiesław Krajewski, Radna Powiatu 
Tarnowskiego Magdalena Kopczyńska, 
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, 
społeczność szkolna, rodzice. 

Każda z  drużyn zaprezentowała 
piosenkę patriotyczną, prezentację 
tematyczną oraz pokaz pierwszej po-
mocy przedmedycznej. 

Budowanie wśród młodego poko-
lenia pamięci o ludziach, którzy kiedyś 

walczyli o niepodległą Polskę, dbanie 
o  korzenie i  umiłowanie Ojczyzny to 
niezwykle ważne kwestie. Powinniśmy 
szanować tradycję, uczyć się, pracować, 
innymi słowy doceniać to, że żyjemy 
w wolnym, niepodległym kraju.  

Źródło: SP Pogórska Wola

Źródło: SP Ładna

Źródło: SP Łękawica
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W  związku z  rosnącym zapotrze-
bowaniem, wypożyczalnia sprzę-
tu rehabilitacyjnego, zlokalizowana 
w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy (I pię-
tro), prowadzona od 2012 r. przez 
wolontariuszy ze stowarzyszenia Klub 
Kobiet Kreatywnych GRACJA, zwiększa 
ilość dyżurów. Tak jak było to prak-
tykowane przed pandemią Covid-19, 
wypożyczalnia będzie czynna w każdy 
wtorek i czwartek w godz. 16-17. Zapra-

szamy do korzystania. W  sytuacjach 
nagłych, po wcześniejszym telefonicz-
nym uzgodnieniu, sprzęt można wypo-
życzyć także w innym terminie. Sprzęt 
wypożyczany jest bezpłatnie na okres 
1 miesiąca, z możliwością przedłużenia, 
w uzasadnionych przypadkach, o ko-
lejny miesiąc. Na okres wypożyczenia 
pobierana jest kaucja.

W  wypożyczalni dostępne są m. 
in. różnego rodzaju wózki inwalidzkie, 

chodziki, balkoniki, kule pacho-
we i łokciowe, podpórki, trójno-
gi, stoliki przyłóżkowe, sprzęt 
do wanny i pod prysznic, stojaki 
na kroplówki, krzesła toaletowe, 
łóżka rehabilitacyjne, materace 

przeciwodleżynowe.
Jeśli posiadają Państwo nieużywa-

ny sprzęt rehabilitacyjny, będziemy 
wdzięczni za przekazanie go, tak aby 
mógł służyć innym potrzebującym. 

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

KlubKobietKreatywnychGracja

GZoZ / StowarZYSZenia
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Od stycznia 2022 r. nowym kie-
rownikiem Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Skrzyszowie została mgr 
Lucyna Niemczyk. Do swoich zadań 
przystąpiła z  dużym zapałem i  nie 
brak jej pomysłów na wprowadzenie 
zmian, które będą służyły pacjentom.  
W  ostatnim czasie podjęta została 
współpraca z kilkoma lekarzami, którzy 
wspierają dotychczasowy zespół swoją 
wiedzą i doświadczeniem. W Skrzyszo-
wie pracują jako lekarze pierwszego 
kontaktu, lecz posiadają dodatkowe 
specjalizacje, co pozwala na komplek-
sową opiekę zapisanych do ośrodka 
zdrowia pacjentów. 

Do dotychczasowego zespołu le-
karskiego dołączyli lekarze pediatrzy: 
Aleksandra Florek i Anna Walat , które 
przyjmują małych pacjentów 2 razy 
w  tygodniu. Ponadto lek. Katarzyna 
Primowicz-Niczyporuk (internista, 

wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego 
wydłuża czas pracy

Gminny Zakład opieki 
Zdrowotnej w Skrzyszowie 

alergolog), która w Skrzyszowie pra-
cuje 2 razy w tygodniu, a w pozostałe 
dni  przyjmuje w poradni alergologicz-
nej w Tarnowie. Lek. Aleksandra Pelc 
jest w  trakcie specjalizacji psychia-
trycznej. Obecnie pracuje na oddziale 
psychiatrii w  Tarnowie. W  ośrodku 
zdrowia w Skrzyszowie będzie wspo-
magać pacjentów raz w ty-
godniu. 

Zmienił się także perso-
nel pielęgniarski, który swo-
je doświadczenie zawodowe 
zdobywał podczas pracy 
na oddziałach szpitalnych. 
Wśród niego znajdują się: 
mgr Magdalena Cichoń, mgr 
Magdalena Gryzło oraz piel. 
Elżbieta Kamień. 

W  niedalekiej  przy-
szłości, budynek ośrodka 
zdrowia zostanie poddany 

zmianom. W budynku ma znaleźć się 
również apteka, żeby pacjenci bezpo-
średnio po wizycie, mogli zaopatrzyć 
się w niezbędne leki. 

Zachęcamy do śledzenia strony 
internetowej http://gzoz.skrzyszow.pl/, 
na której zamieszczane są aktualności, 
informacje i porady dla pacjentów.

Istnieje także możliwość zamówie-
nia leków za pośrednictwem wskazanej 
strony internetowej, klikając w zakład-
kę "Zamawianie recept" i  wybierając 
dany ośrodek zdrowia.

Źródło: KKK Gracja
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FBSerwis Karpatia GMINA SKRZYSZÓW
Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

WTOREK od 14:00 do 18:00  z wyjątkiem 01.11.2022 r.

SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 24.12.2022 r. 

duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV, z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
komputery, drukarki sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna z szybami

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
POGÓRSKA WOLA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2021 r.ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące 
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony 

DNI WYWOZU 21.11.2022 r. 03.11.2022 r.
ŁADNA ŁĘKAWICA

pudełka z kartonu, PAPIER foliowanych prospektów, opakowań po napojach
opakowania papierowe i mleku, ubrań, obuwia

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (w tym opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
gazety, książki, katalogi, zeszyty, WOREK NIEBIESKI zabrudzonego i tłustego papieru,

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

szklane opakowania po kosmetykach okiennego i samochodowego, żarówek
SZKŁO i świetlówek, monitorów, opakowań

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności WOREK ZIELONY porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła

plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe, i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom TWORZYWA SZTUCZNE strzykawek i innych środków medycznych,

żelazny, opakowania metalowe, metalowe METAL puszek po farbach, baterii, opakowań

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania WOREK ŻÓŁTY opakowania po środkach medycznych

12 9 6 28 29 27DNI WYWOZU 4

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

rozdrobnione pędy i gałęzie roślin, ODPADY opakowań po produktach żywnościowych, 
pozostałości żywności BIODEGRADOWALNE ziemi, kamieni, popiołu

29
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

liście,  chwasty,  trawa, WOREK BRĄZOWY opakowań po środkach ochrony roślin,

1
28 25 22 20 17 15DNI WYWOZU
14 11 8 6 3

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY
odpady inne niż segregowane ODPADY ZMIESZANE odpadów segregowanych, biodegradowalnych, 

budowlanych, wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
13 10 7 5 2 14
27 24 21 19 16 28

30

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2022 r.
ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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ECHO GMINYHarmonoGramY

FBSerwis Karpatia GMINA SKRZYSZÓW
Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

WTOREK od 14:00 do 18:00  z wyjątkiem 01.11.2022 r.

SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 24.12.2022 r. 

duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV, z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
komputery, drukarki sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna z szybami

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
POGÓRSKA WOLA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2021 r.ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące 
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony 

DNI WYWOZU 30.08.2022 r.
POGÓSKA W.

pudełka z kartonu, PAPIER foliowanych prospektów, opakowań po napojach
opakowania papierowe i mleku, ubrań, obuwia

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (w tym opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
gazety, książki, katalogi, zeszyty, WOREK NIEBIESKI zabrudzonego i tłustego papieru,

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

szklane opakowania po kosmetykach okiennego i samochodowego, żarówek
SZKŁO i świetlówek, monitorów, opakowań

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności WOREK ZIELONY porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła

plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe, i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom TWORZYWA SZTUCZNE strzykawek i innych środków medycznych,

żelazny, opakowania metalowe, metalowe METAL puszek po farbach, baterii, opakowań

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania WOREK ŻÓŁTY opakowania po środkach medycznych

19 19 13 11 8 6DNI WYWOZU

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

rozdrobnione pędy i gałęzie roślin, ODPADY opakowań po produktach żywnościowych, 
pozostałości żywności BIODEGRADOWALNE ziemi, kamieni, popiołu

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
liście,  chwasty,  trawa, WOREK BRĄZOWY opakowań po środkach ochrony roślin,

8
21 18 15 27 24 22DNI WYWOZU
7 4 1 13 10

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY
odpady inne niż segregowane ODPADY ZMIESZANE odpadów segregowanych, biodegradowalnych, 

budowlanych, wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
6 3 14 12 9 7

20 17 28 26 23 21
31

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2022 r.
POGÓRSKA WOLA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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StowarZYSZenia

FBSerwis Karpatia GMINA SKRZYSZÓW
Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

WTOREK od 14:00 do 18:00  z wyjątkiem 01.11.2022 r.

SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 24.12.2022 r. 

duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV, z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
komputery, drukarki sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna z szybami

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
POGÓRSKA WOLA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2021 r.ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące 
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony 

DNI WYWOZU 31.08.2022 r.
SKRZYSZÓW

pudełka z kartonu, PAPIER foliowanych prospektów, opakowań po napojach
opakowania papierowe i mleku, ubrań, obuwia

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (w tym opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
gazety, książki, katalogi, zeszyty, WOREK NIEBIESKI zabrudzonego i tłustego papieru,

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

szklane opakowania po kosmetykach okiennego i samochodowego, żarówek
SZKŁO i świetlówek, monitorów, opakowań

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności WOREK ZIELONY porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła

plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe, i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom TWORZYWA SZTUCZNE strzykawek i innych środków medycznych,

żelazny, opakowania metalowe, metalowe METAL puszek po farbach, baterii, opakowań

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania WOREK ŻÓŁTY opakowania po środkach medycznych

5 30 27 25 22 20DNI WYWOZU 1

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

rozdrobnione pędy i gałęzie roślin, ODPADY opakowań po produktach żywnościowych, 
pozostałości żywności BIODEGRADOWALNE ziemi, kamieni, popiołu

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
liście,  chwasty,  trawa, WOREK BRĄZOWY opakowań po środkach ochrony roślin,

8
21 18 15 27 24 22DNI WYWOZU
7 4 1 13 10

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY
odpady inne niż segregowane ODPADY ZMIESZANE odpadów segregowanych, biodegradowalnych, 

budowlanych, wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
6 3 14 12 9 7

20 17 28 26 23 21
31

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2022 r.
SKRZYSZÓW

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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ECHO GMINYHarmonoGramY

FBSerwis Karpatia GMINA SKRZYSZÓW
Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

WTOREK od 14:00 do 18:00  z wyjątkiem 01.11.2022 r.

SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 24.12.2022 r. 

duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV, z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
komputery, drukarki sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna z szybami

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
POGÓRSKA WOLA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2021 r.ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące 
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony 

DNI WYWOZU 25.08.2022 r.
SZYNWAŁD

pudełka z kartonu, PAPIER foliowanych prospektów, opakowań po napojach
opakowania papierowe i mleku, ubrań, obuwia

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (w tym opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
gazety, książki, katalogi, zeszyty, WOREK NIEBIESKI zabrudzonego i tłustego papieru,

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

szklane opakowania po kosmetykach okiennego i samochodowego, żarówek
SZKŁO i świetlówek, monitorów, opakowań

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności WOREK ZIELONY porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła

plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe, i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom TWORZYWA SZTUCZNE strzykawek i innych środków medycznych,

żelazny, opakowania metalowe, metalowe METAL puszek po farbach, baterii, opakowań

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania WOREK ŻÓŁTY opakowania po środkach medycznych

26 23 20 18 15 12DNI WYWOZU

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

rozdrobnione pędy i gałęzie roślin, ODPADY opakowań po produktach żywnościowych, 
pozostałości żywności BIODEGRADOWALNE ziemi, kamieni, popiołu

29
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

liście,  chwasty,  trawa, WOREK BRĄZOWY opakowań po środkach ochrony roślin,

1
28 25 22 20 17 15DNI WYWOZU
14 11 8 6 3

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY
odpady inne niż segregowane ODPADY ZMIESZANE odpadów segregowanych, biodegradowalnych, 

budowlanych, wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
13 10 7 5 2 14
27 24 21 19 16 28

30

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2022 r.
SZYNWAŁD

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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Członkinie stowarzyszenia Klubu 
Kobiet Kreatywnych GRACJA nie próż-
nują. Za nimi kolejny projekt, w którym 
uczestniczki pogłębiały swoją wiedzę 
z  zakresu podstaw szycia oraz haftu 
w oparciu o nowoczesną technologię – 
zakupioną w ramach projektu hafciarką 
komputerową, owerlokiem i maszyną 
do szycia. 

Owocem pracy uczestniczek były 
spersonalizowane, praktyczne a także 
ciekawe w  swojej formie hafciarskie 
dzieła. Podczas warsztatów każda 
z  pań miała za zadanie uszyć: torbę 
na zakupy, poszewkę na poduszkę, 
serwetkę i worko-plecak, a następnie 
wykonać na nich haft przy użyciu haf-

Koło Gospodyń Wiejskich w Szyn-
wałdzie aktywnie włączyło się w  po-
moc obywatelom Ukrainy, zamiesz-
kałym w remizie OSP Szynwałd. Zor-
ganizowany został kiermasz charyta-
tywny. W  trakcie wydarzenia istniała 
możliwość zakupu ciast i  wyrobów 
garmażeryjnych. Dochód z kiermaszu 
wyniósł 6 645 zł i został przeznaczony 
na zakup niezbędnych środków dla 
obywatelek Ukrainy. Ponadto, panie 
z  Ukrainy wraz z  członkiniami Koła 
wykonały palmę wielkanocną (9,5 m), 
w  barwach polsko-ukraińskich, która 
została zaprezentowana podczas Nie-
dzieli Palmowej w kościele parafialnym.

W sobotę 4 czerwca br. w bibliotece 
w Szynwałdzie odbyła się Konferencja 
Pszczelarska zorganizowana przez 
Koło Pszczelarzy Skrzyszów. Spotkanie 
odbyło się w ramach projektu „Bez 
pszczół nie ma nas”. Poprowadził je 
Mistrz Pszczelarski mgr inż. Piotr 
Nowotnik. W  wydarzeniu udział 
wzięło 50 pszczelarzy z  regionu. 
Tematami przewodnimi były: „Cho-
roby i zagrożenia zdrowotne pszczół 
okiem mikrobiologa – czy tylko 
nosemozę powinniśmy brać pod 

Kreatywna akademia Haftu

działalność KGw Szynwałd

Konferencja Pszczelarska

ciarki komputerowej. Efekty kreatyw-
nych poczynań zostały uwiecznione 
podczas wystawy internetowej. 

Projekt został zrealizowany w  ra-
mach Programu Grantowego Mało-

polskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej – Subregion Tarnowski, 
przy wsparciu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

lupę? Wczesna diagnostyka chorób 
w warunkach polowych” oraz „Pełnia 
sezonu okiem biotechnologa – wyko-
rzystanie pożytków letnich i kierowanie 

strategią produkcyjną na przykładzie 
linii pszczół Primorska VSH oraz Elgon”. 
Zebrani dyskutowali m.in. o  wpływie 
pożytecznych mikroorganizmów na 
kondycję rodzin pszczelich i możliwo-
ściach wykorzystania dobroczynnych 
bakterii probiotycznych w profilaktyce 

zdrowotnej pszczół przed roz-
wojem zgnilca amerykańskiego.

Konferencja sfinansowana 
została przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2021-2030 NOWE FIO.

Źródło: KKK Gracja

Źródło: KGW Szynwałd

Źródło: Koło Pszczelarzy Skrzyszów
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Źródło: Kolorowa Przystań

Początkiem maja Stowarzyszenie 
Olimp rozpoczęło zajęcia pn. „Mała 
Akademia Jeździecka”. Warsztaty te 

przeznaczone są dla dzieci w  wieku 
4 do 8 lat. W  trakcie zajęć, maluchy 
pod okiem fachowej kadry nauczyły 
się m.in. podstawowych czynności 
w  obsłudze koni, dowiedziały się co 
koń lubi, czego się boi, poznały za-
sady czyszczenia i  siodłania, a  także 
pielęgnacji tych wspaniałych zwierząt. 
Młodzi miłośnicy koni zamienili się 
w  końskich fryzjerów i  kosmetyczki. 
Powstały fantazyjne fryzury, a  ko-
pytka zostały wyczyszczone i poma-
lowane. 

Zajęcia odbywają się w trzech eta-
pach. Każdy z nich ma inna tematykę. 
Na specjalnych blankietach uczestnicy 
zbierają pieczątki z  każdego etapu. 
W pełni zapełniony blankiet jest pod-
stawą do otrzymania certyfikatu ukoń-
czenia „Małej Akademii Jeździeckiej”.  

Zapraszamy wszystkie chętne dzie-

ci do udziału w  niniejszych zajęciach, 
które będą odbywały się cyklicznie, 
w zależności od zainteresowania. 

Zajęcia z cyklu „mała akademia jeździecka”

W maju br., podopieczni Placówki Wsparcia Dzien-
nego w Skrzyszowie oraz w Pogórskiej Woli udali się 
wraz z wychowawcami na wycieczkę do Pacanowa. 
Obejrzeli tam przedstawienie kukiełkowe pt. „Mała 
Syrenka” oraz uczestniczyli w warsztatach pt. „Tajem-
nica łyżeczki miodu”. Była to niezapomniana przygoda 
po świecie bajek i baśni. Następnie wszyscy udali się 
na rynek w Pacanowie, gdzie zakupione zostały pa-
miątki. Dzieci spędziły miło czas, a wyjazd dostarczył 
im mnóstwo radości i pozytywnych wrażeń. 

Przypominamy, iż Placówka zmieniła swoja 
siedzibę i obecnie znajduje się w starej szkole. Ma 
spore zaplecze i jest dobrze wyposażona. Zaprasza-
my serdecznie do zapisów wszystkie chętne dzieci 
w wieku 7- 14 lat.   

wycieczka 
do Pacanowa

Źródło: Stowarzyszenie 
OLIMP Skrzyszów



BrUd CUCHnąCa 
HiStoria HiGienY
Piotr Socha, Monika Utnik-Strugała

Historia zwyczajów higienicznych 
naszych przodków, które dziś wpra-
wiają nas w osłupienie.

Czy wiecie, że przez długi okres 
Europejczycy uważali kąpiel za niebez-
pieczną dla zdrowia i  myli tylko ręce 
i  twarz. Nawet nie obcinali włosów, 
tylko posypywali je pudrem w efekcie 
czego powstawał na głowie kołtun. Byli 
też tacy święci, 
którzy nie myli 
się wcale.

Niektóre ko-
smetyki i  pach-
nidła, wpędzały 
użytkowników 
dosłownie do 
g r o b u ,  g d y ż 
w y ko n a n o  j e 
z trującego oło-
wiu i  arszeniku. 
Zresztą używa-
no ich nie dla 

podkreślenia urody, tylko aby ukryć 
własny smród i brud.

To tylko niektóre, z wielu ciekawo-
stek dotyczących obyczajów, przesą-
dów a także wynalazków związanych 
z higieną, jakie znajdziecie w tej książce.

CZaS tajemniC
Marzena Rogalska

 
Pierwsza część sagi, której bohater-

ką jest Karla Linde.
Poznajemy ją jako małą dziewczyn-

kę, która kiedy podrośnie wyjeżdża 
do Zakopanego, aby poznawać uroki 
życia towarzyskiego i  artystycznego. 
Odkrywa również, że świat dorosłych 
jest bardziej skomplikowany niż jej się 
to wydawało. W końcu spotyka Janka, 
dla którego jej serce zaczyna bić moc-

niej, ale czy los pozwoli im być razem?
W  kolejnych tomach wyruszamy 

z  Karlą do Anglii, gdzie wiedzie po-
zornie beztroskie życie we wspaniałej 
posiadłości. W końcu wybucha wojna, 
która wszystko zmienia. Po wojnie 
wraca do Polski, ale to jest już inny kraj. 
Czy znajdzie tu dawną miłość i  sens 
swojego życia?

Kolejne tytuły serii: 
Kres czasów, Ostatnia nadzieja 

i Odzyskany los.

naZwaŁem Go Krawat
Milena Michiko Flašar

Niebanalna w swej prostocie, a za-
razem mądrości powieść, która zo-
stawia w  czytelniku ślad na długo 
po jej przeczytaniu. Historia ukazuje 

postacie uwikła-
ne w  problemy 
współczesnego 
ś w i a t a .  S p o -
tkanie dwóch 
m ę żc z y z n  n a 
ławce w jednym 
z   j a p o ń s k i c h 
p a r ków s t a j e 
się początkiem 
opowieści pełnej 
emocji i  zaska-
kujących zwro-
tów akcji.
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StowarZYSZenia / warto PrZeCZYtaĆ

W  sobotę 4 czerwca 2022 roku 
Koło Gospodyń Wiejskich w  Ładnej 
wraz z  druhami OSP Ładna zorgani-
zowali Dzień Sąsiada w  ramach pro-

jektu „Mieszkańcy bliżej siebie – bliżej 
KGW…” dofinansowanego z  budżetu 
gminy Skrzyszów. Przy okazji, uczczo-
no również 15 – lecie działalności Koła.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej 
to najstarsze z  Kół działających na 
terenie naszej gminy. Organizacja ta 
liczy obecnie 17 członkiń i skupia osoby 
w różnym wieku, które doceniają tra-
dycje ludowe oraz aktywnie i chętnie 
angażują się w lokalne inicjatywy. 

warto 
PrZeCZYtaĆ

dzień sąsiada w KGw Ładna

Źródło: KGW Ładna
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ECHO GMINYKULtUra / ProjeKtY

Konwersja cyfrowa
domów kultury

Tutaj realizowany  
jest projekt grantowy

dofinansowany z Funduszy 
Europejskich, którego 
operatorem jest Narodowe 
Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury i  Bibliotek 
w Skrzyszowie realizuje projekt dofinasowany 
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i  Sportu w  ramach programu 
„Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. 

Podstawowym celem projektu jest naby-
cie przez pracowników GCKiB w Skrzyszowie 
umiejętności i  kompetencji cyfrowych, nie-
zbędnych do dalszego rozwijania potencjału 
jednostki, w zakresie edukacji kulturalnej oraz 
animacji działań kulturalnych wśród lokalnej 
społeczności. Wszystko to będzie odbywać się 
przy użyciu narzędzi cyfrowych, z wykorzy-
staniem możliwości jakie dają m.in. transmisje 
on-line i podcasty.
Projekt zakłada:

• Zakup niezbędnego wyposażenia i opro-
gramowania do utworzenia narzędzia, 
jakim będzie cyfrowe studio telewizyj-
no-radiowe. Prowadzone będą działania 
edukacyjne i animacyjne on-line.

• Przeprowadzenie szkoleń, których celem 
będzie rozwijanie kompetencji cyfrowych 
pracowników, w  zakresie projektowania 
oferty kulturalnej i  posługiwania się na-
rzędziami on-line oraz zarządzania roz-
proszonym zespołem.

• Przeprowadzenie szkoleń w  zakresie 
obsługi zakupionego sprzętu oraz wyko-
rzystania tego sprzętu do działań anima-
cyjnych i kulturalnych.
W  trakcie realizacji projektu pracownicy 

GCKiB w Skrzyszowie wzięli udział w licznych 
szkoleniach poświęconych m.in. prezentacji 
oferty kulturalnej w sieci, działalności w me-
diach społecznościowych jak również w spe-
cjalistycznych warsztatach poświęconych 
livestreemingowi czy tworzeniu podcastów 
radiowych.

Mamy nadzieję, że już wkrótce mieszkańcy 
gminy Skrzyszów będą się cieszyć cyfrowym 
centrum medialnym z prawdziwego zdarzenia.

w Skrzyszowie powstaje studio telewizyjno- radiowe 
"Kulturowy Skrzyszów"
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Tytuł projektu: Cyfrowe studio telewizyjno-radiowe „Kulturowy Skrzyszów”
Zadanie finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów 
Kultury ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-
szowie otrzymało dofinansowanie na stworzenie 
muralu upamiętniającego  bohaterską postawę 
polskich żołnierzy – obrońców Westerplatte. 
Mural powstanie na ścianie budynku Szkoły 
Podstawowej w Łękawicy noszącej imię Boha-
terów Westerplatte 

Powstanie mural w Łękawicy

Tytuł projektu: „W służbie Niepodległej – bohaterowie Westerplatte”
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 

w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

GMINNECENTRUMKULTURYi BIBLIOTEKw SKRZYSZOWIE



LIPIEC 2022 SPort

21 

wYdarZenia

W  maju br. w  Krakowie odbyły 
się Małopolskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej chłopców w  piłce ręcznej. 
Wśród 6 zespołów, wygrana z Chrza-
nowem i zwycięstwo w meczu o trzecie 
miejsce z Gawłowem, pozwoliło chłop-
com ze skrzyszowskiej szkoły (rocznik 

nie oraz trenerowi Rafałowi Łabuzowi. 
Spotkanie było okazją do rozmowy 
i podzielenia się wrażeniami z rozgry-
wanych turniejów, a także podkreślenia 
ciężkiej pracy, która pozwoliła osiągnąć 
ten wielki sukces. 

Gratulujemy serdecznie.   

2007/2008) zdobyć brązowy medal 
w finale województwa małopolskiego 
piłki ręcznej. 

Z uczniami skrzyszowskiej szkoły - 
medalistami niniejszych igrzysk spotkał 
się także Marcin Kiwior Wójt Gminy 
Skrzyszów. Złożył on gratulacje druży-

małopolskie igrzyska młodzieży Szkolnej 
w piłce ręcznej chłopców

LKS Ładna zrealizo-
wał w  ostatnim czasie 
projekt pn. Siatkówka 
plażowa sposobem na 
rozszerzenie działalno-
ści odpłatnej Ludowego 
Klubu Sportowego "Ład-
na" z siedzibą w Ładnej.

W  ramach tej ini-
cjatywy obok boiska 
LKS  zagospodarowano 
teren i powstało boisko 
do siatkówki plażowej.

Projekt realizowany 
był w ramach Programu 
Grantowego Małopol-
skiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej – 
Subregion Tarnowski, 
przy wsparciu Regional-
nego Programu Opera-
cyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 

2014-2020, współfinansowanego 
z  Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Wysokość dofinansowania wy-
niosła 10 tys. zł. 

Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych do korzystania z boiska do 
siatkówki plażowej. Więcej informacji 
w siedzibie klubu.

LKS Ładna

Źródło: SP nr 1 Skrzyszów

Źródło: LKS Ładna
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W sobotę 28 maja na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Heleny Ma-
rusarzówny w Pogórskiej Woli, został 
rozegrany III Turniej Tenisa Stołowego 
„O Puchar Wójta Gminy Skrzyszów”.

W wydarzeniu wzięło udział 25 te-
nisistów amatorów z gminy Skrzyszów, 
a  także z  Woli Rzędzińskiej, Dębicy, 
Tarnowa, Lisiej Góry i  Krakowa. Roz-
grywki miały charakter polsko-ukraiń-
ski, a w kategorii juniorów znalazła się 
uczestniczka z Ukrainy Ira Urda. Sędzią 
prowadzącym zawody był Eligiusz 
Para. Turniej rozpoczął się o g. 14.00, 
a zakończył o g.17.30.

Zdobywcami Pucharu Wójta, a tym 
samym zwycięzcami turnieju w  ka-
tegorii juniorów zostali zawodnicy 
z Pogórskiej Woli:
• I miejsce: Kobos Szymon,
• II miejsce: Michoń Paweł,
• III miejsce: Ciapraga Hubert.
W kategorii seniorów:

W  dniach 5-6 czerwca 2022 r. 
w  Olkuszu odbyły się Indywidulane 
Mistrzostwa Polski Żaków w  tenisie 
stołowym. Nikola Obal,  mieszkanka 
Łękawicy znalazła się w najlepszej „16” 
Żaczek w Polsce. Podczas rozgrywek, 
Nikola awansowała do trzeciej rundy 
gry indywidualnej, plasując się na 

• I miejsce: Kowal Łukasz – Wola Rzę-
dzińska,

• II miejsce: Ligęska Aleksander – Tar-
nów,

• III miejsce: Soprych Stanisław – Po-
górska Wola.

Dla wszystkich uczestników przy-
gotowany został słodki poczęstunek. 
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a zwycięzcy puchary i medale.

Organizatorami turnieju byli: Paweł 
Nowak, Stanisław Soprych i  Leszek 
Stańczyk, przy współpracy z Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w  Pogórskiej 
Woli Reginą Kiwior, Urzędem Gminy 
Skrzyszów i Gminnym Centrum Kultury 
i Bibliotek w Skrzyszowie.

iii turniej tenisa Stołowego
w Pogórskiej woli

Sukcesy zawodników LUKS Skrzyszów - 
tenis stołowy pozycji 9-16. W  grze deblowej wy-

stępowała w  parze z  Hanią Kosińską 
z  Piaseczna. Po wygraniu pierwszej 
rundy, w drugiej musiały uznać wyż-
szość pary rozstawionej z  numerem 
jeden i ostatecznie zajęły miejsce 9-16. 

W niedzielę 19 czerwca br. w Skawi-
nie, odbyły się Mistrzostwa Wojewódz-
twa Małopolskiego Skrzatów. Kacper 
Ciurej i Karol Włodek, zawodnicy klubu 

LUKS Skrzyszów zdobyli wicemistrzo-
stwo w grze deblowej.  W grze indywi-
dualnej Kacper Ciurej stanął na podium, 
zdobywając brązowy medal, a  Karol 
Włodek z bilansem czterech zwycięstw 
i jednej porażki (z późniejszym zwycięz-
cą całego turnieju) wywalczył wysoką 
5 lokatę. 

Gratulujemy zawodnikom wspania-
łych osiągnięć!

Źródło:Paweł Nowak

Źródło: LUKS Skrzyszów Tenis stołowy
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LKS Szynwałd w minionym sezonie 
klasy okręgowej zmagania zakończył 
na 3 miejscu i  zgromadził 61 pkt. Na 
ten dorobek złożyło się 19 zwycięstw,  
4 remisy oraz 9 porażek. Bilans bramko-
wy wyniósł 75-31.

LUKS Skrzyszów w minionym sezo-
nie klasy okręgowej rywalizację zakończył 
na 5 pozycji na co złożyło się 16 zwycięstw,  
4 remisy oraz 12 porażek. Zdobyto 78 bra-
mek tracąc przy tym 65 .

LKS Ładna w  zakończonym sezonie 
okręgówki rywalizację zakończyła na 10 
miejscu na co złożyło się 15 zwycięstw,  
1 remis oraz 16 porażek. Bilans bramkowy 
Ładnej to 83-92.

KS Pogoria Pogórska Wola w minionym 
sezonie A klasy rywalizację zakończyła na 3 po-
zycji na ten dorobek złożyło się 18 zwycięstw,  
3 remisy oraz 9 porażek. Zawodnicy Pogorii 
zdobyli 70 tracąc przy tym 43 bramki.

KS Łękawica w zakończonym sezonie 
B klasy rywalizację w  lidze zakończyła na 
3 miejscu. Na ostateczny wynik złożyło się  
9 zwycięstw, 2 remisy oraz 5 porażek. Piłka-
rze Łękawicy zdobyli 55 bramek, tracąc 39.

Do rywalizacji w tegorocznym sezonie 
Amatorskiej Ligi Orlikowej przystąpiło 15 
zespołów. Drużyny swoje mecze rozgrywają 
w piątki na orlikach w Szynwałdzie, Pogór-
skiej Woli oraz Skrzyszowie. Do rywalizacji 
w  rozgrywkach przystąpiły drużyny: All 
Stars, FC Dzwonowa, Forest Green Rivers, 
ISkillers FC, Lucky Losers, Napaleni Rubacy, 
Nuevo Palace, Nie Oni Lubcza, OSP Łękawi-
ca, OSP Szynwałd, OSP Zalasowa, Ostatni 
Zryw, Szybcy i Wściekli, Wola Lubecka, Wolni 
Strelcy.

Jak dotąd w  4 rozegranych kolejkach 
zespoły strzeliły w sumie 357 bramek, co 
daje średnią blisko 13 bramek w  meczu. 
W tabeli przewodzą Lucky Losers, Nuevo 
Palace oraz FC Dzwonowa, którzy odnieśli  
komplet zwycięstw. W ramach rozgrywek 
prócz Pucharu Ligi rozgrywany jest puchar 
każdego z orlików wchodząc w skład Super 
Pucharu. Zwycięzcą pierwszego z pucharów 
na orliku w Pogórskiej Woli została drużyna 
ISkillers FC. 

rywalizacja w ligach oraz
amatorskiej lidze orlikowej

Źródło: KS Łękawica

Źródło: LKS Szynwałd

Źródło: KS Pogoria
 Pogórska Wola




