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 Wesołych Świąt Wesołych Świąt

Wójt Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior

Przewodniczący Rady Gminy Skrzyszów

Marcin Tryba

Święta Bożego Narodzenia to czas pojednania, refleksji i radości. Jest to także czas podsumowań 

związanych z końcem starego roku oraz snucia marzeń i planów na nowy 2023 rok.

Wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom gminy Skrzyszów składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowych, pogodnych Świąt, spędzonych w rodzinnym gronie. 

Życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło uśmiechu, 

radości ze wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem. 

Niech ten wyjątkowy świąteczny czas przyniesie same piękne chwile, 

w domach zagości pokój, życzliwość i wzajemne zrozumienie. 

Życzymy aby Nowy Rok obfitował we wszystko co dobre.  

Niech będzie czasem odkrywania sensu życia i realizacji planów.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
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W  104. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, mieszkańcy 
i sympatycy gminy Skrzyszów spotkali 
się w  Skrzyszowie, aby móc wspólnie 
świętować. Tym razem uroczystości 
rozpoczęły się od występu Chóru Ka-
meralnego „Andante”, obchodzącego 
dwudziestolecie działalności.  Zespół 
śpiewaczek przybył z  miasta Abony 
na Węgrzech (gmina partnerska), aby 
zaprezentować swój repertuar. Koncert 
oraz Msza św. w intencji mieszkańców 

stunek żołnierską grochówką.
Serdeczne podziękowania za orga-

nizację wydarzenia należą się: parafii 
w Skrzyszowie, dyrekcji, pracownikom 
oraz uczniom Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w  Skrzyszowie, 
druhnom i druhom OSP, pracownikom 
gospodarczym, Gminnemu Centrum 
Kultury i Bibliotek, sołectwu Skrzyszów, 
delegacji z miasta Abony oraz wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się do 
uświetnienia niniejszej uroczystości.

odbyły się w kościele pw. św. Stanisława 
BM w  Skrzyszowie. Przed Pomnikiem 
poległych za Ojczyznę odśpiewany 
został hymn państwowy, złożono 
wiązanki oraz oddano cześć poległym. 
Uczestnicy wzięli udział w Lekcji Pieśni 
Patriotycznych, poprowadzonej przez 
Kapelę Szynwałdzianie. Na zakończenie 
zaprezentowała się węgierska orkiestra 
dęta „Quintett”, która zagrała m.in. pol-
ską pieśń „Hej, sokoły”. Dla wszystkich 
obecnych przygotowany został poczę-

Narodowe Święto Niepodległości

Młodzieżowa Rada Gminy Skrzyszów 
W piątek 2 grudnia 2022 r. od-

była się pierwsza inauguracyjna 
sesja Młodzieżowej Rady Gminy 
Skrzyszów. Piętnastu radnych, w ka-
dencji 2022-2024 będzie zajmowało 
się działaniami mającymi na celu 
m.in. aktywizację młodzieży w życiu 
społecznym gminy, reprezentowa-
nie postaw i potrzeb młodych ludzi 
wobec władz gminnych i  innych 
instytucji, uczestnictwo młodzieży 
w  procesie podejmowania decyzji, 
przybliżenie zasad funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. 

W  tajnym głosowaniu, więk-
szością głosów wybrano Prze-
wodniczącą Młodzieżowej Rady 
Gminy Skrzyszów – Aleksandrę 
Partykę (Skrzyszów), Wiceprzewod-
niczącą Młodzieżowej Rady Gminy 
Skrzyszów – Nikolę Górską (Łęka-
wica) oraz Sekretarz Młodzieżowej 
Rady Gminy Skrzyszów – Emilię 
Galus (Skrzyszów).  

Do pomocy w  wykonywaniu 
swoich zadań, rada powołała dwie 
stałe komisje, tj. Komisja ds. Kultury 
i Edukacji oraz Komisja ds. Sportu, 
Rekreacji i Rozrywki. 

Gratulujemy nowo wybra-
nej Młodzieżowej Radzie Gminy 
Skrzyszów i  życzymy powodzenia 
w realizacji podejmowanych przed-
sięwzięć. 
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We wtorek 11.10.2022 r. została pod-
pisana umowa na zadanie pn. „Zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej w za-
kresie terenów rekreacyjno-sportowych 
w miejscowości Skrzyszów". Inwestycja 
jest dofinansowana z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych Edycja 3PGR/2021/2680 
w  kwocie 1 996 696,54 zł. W  ramach 

zadania zostaną wybudowane: trybuny 
dla kibiców wraz z  drogą dojazdową, 
parkingi, oświetlenie hybrydowe i od-
wodnienie terenu, zostanie przebudo-
wane oświetlenie boiska z wymianą na 
LED-owe oraz wymianą i  dobudową 
oświetlenia drogowego na LED-owe 
przy drodze gminnej. 

Wymienione wyżej prace będą 

stanowiły uzupełnienie już istniejącej 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej, 
która znajduje się w centrum miejsco-
wości Skrzyszów. 

Całość inwestycji wynosi: 2 622 
556,70 zł brutto. Termin realizacji: do 
kwietnia 2024 r. Wykonawca: Marcin 
Kawa Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe „MARTIN".

Zakończyły się prace związane z „Budo-
wą miejsca aktywnego spędzania czasu na 
powietrzu w Pogórskiej Woli”.     

W  ramach inwestycji powstał nowy 
plac zabaw o nawierzchni z poliuretanu, na 
którym zostały zamontowane 2 zestawy za-
bawowe oraz 7 zabawek. Zostały położone 
chodniki wraz z barierką, będące dojściem do 
placu zabaw i łącznikiem z istniejącym bo-
iskiem sportowym oraz siłownią na wolnym 
powietrzu. Ponadto obok placu powstał 
pierwszy w gminie kamienny stół do gry 
w tenisa trwale zamontowany w podłożu.

Inwestycja była dofinansowana w ra-
mach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego 
w  ramach inicjatywy LEADER” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 w kwocie 170 330 zł.

Celem operacji był wzrost dostępu do 
obiektów infrastruktury rekreacyjnej wy-
korzystującej potencjał terenowy obszaru, 
poprzez budowę miejsca aktywnego spę-
dzania czasu wolnego na powietrzu w Po-
górskiej Woli.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe "MARTIN" Marcin 
Kawa.

Całkowity koszt zadania: 349 056,45 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w Skrzyszowie

Plac zabaw w Pogórskiej Woli
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W ramach funduszy sołeckich wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowe:
1. Na drodze nr: 4520, 4521, 4522, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532 

potocznie nazywaną "Aleją Świdzińskiego" w Szynwałdzie o długości 
200 mb,

2. Na drodze gminnej na Pana Ziaję w Pogórskiej Woli o długości 202 mb.

Dobiegają końca prace związane z bu-
dową i  modernizacją istniejących dróg 
gminnych w gminie Skrzyszów. Wartość 
prac wyniesie ponad 7 300 000 zł, z czego 
ponad 5 300 000 zł stanowi dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych, Edycja 2. 
Jest to największa inwestycja drogowa 
realizowana przez gminę, która znacząco 
poprawi bezpieczeństwo oraz komfort jej 
mieszkańców. W  wyniku realizacji tego 
zadania, powstanie lub zostanie zmoder-
nizowanych ok. 20 km dróg gminnych. 

INWESTYCjE
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Powstaną nawierzchnie asfaltowe 

Budowa i modernizacja dróg

Data zawarcia umowy: 4 listopada 2022 r.
Wykonawca: Road Systems S.C. 
Jacek Niedojadło
Wartość inwestycji: 195 995,90 zł
Wartość z funduszy sołeckich: 90 699,20 zł

Zagumnie w Szynwałdzie Bieniówki w Łękawicy

Na Piątkową w ŁękawicyZa remizą w Ładnej

Al. Świdzińskiego Źródło: UG Skrzyszów Na Ziaję
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Gmina Skrzyszów zrealizowała zadanie fi-
nansowane ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Krakowie  pn. „Budowa systemu monitoringu 
przeciwpowodziowego w zlewni potoku Wątok 
w gminie Skrzyszów”.

W  ramach powyższego zadania na terenie 
gminy zostały zainstalowane:
•  dwie stacje opadowe, których celem jest re-

jestracja opadów atmosferycznych,
•  stacja pomiaru wody, monitorująca całodobo-

wo poziom lustra wody,
•  kamera wizyjna, umożliwiająca stałą obser-

wację poziomu wody potoku Wątok w  wy-
znaczonym miejscu.

Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł: 
65 500 zł.

Kwota dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie wyniosła: 32 750 zł.
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INWESTYCjE

Zakończenie budowy systemu monitoringu 
przeciwpowodziowego w zlewni potoku 
Wątok 

Gmina Skrzyszów zawarła umowę na zadanie pn. „Prze-
budowa chodnika obok szkoły podstawowej w Szynwałdzie”.

W ramach inwestycji poszerzono chodnik wzdłuż dro-
gi powiatowej nr 1357K, zlikwidowano schody terenowe, 
przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną 200590K, 
uporządkowano skarpy za chodnikiem.

Data zawarcia umowy: 4 listopada 2022 r.
Wykonawca: EFEKTAR Spółka z o.o.
Wartość inwestycji: 136 292 zł
Wartość dotacji z powiatu tarnowskiego: 82 466 zł
Czas realizacji zadania:  grudzień 2022 r.

Przebudowa chodnika obok szkoły 
podstawowej w Szynwałdzie

Źródło: UG Skrzyszów
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Gmina Skrzyszów pozyskała środki 
finansowe w wysokości 120 000 zł na 
realizację grantu w  ramach projektu 
pn. Małopolska Tarcza Antykryzyso-
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DOFINANSOWANIA

Zakończenie budowy systemu monitoringu 
przeciwpowodziowego w zlewni potoku 
Wątok 

Gmina Skrzyszów

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 

poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie

Dofinansowanie projektu z UE: 120 000,00  PLN

Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych".

udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

 

Gmina Skrzyszów pozyskała środki 
finansowe w wysokości  313 791,20 zł na 
realizację grantu „Asystent ucznia ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w gminie Skrzyszów”, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, II. Oś Priorytetowa: 
Efektywne polityki publiczne na rynku 
pracy, gospodarki i  edukacji, Działanie 
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

W projekcie udział biorą:
1.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana 

Pawła II w Skrzyszowie,
2.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. 

Piotra Skargi w Skrzyszowie,
3.  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 

Westerplatte w Łękawicy,

4.  Szkoła Podstawowa im. Heleny 
Marusarzówny w Pogórskiej Woli,

5.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii 
Krajowej w Szynwałdzie,

6.  Przedszkole Publiczne im. ks. Pra-
łata Aleksandra Siemieńskiego 
w Szynwałdzie,

7.  Przedszkole Publiczne w Pogórskiej 
Woli,

8.  Przedszkole Publiczne im. Kapitana 
Józefa Budzika w Łękawicy.
Pozyskane środki finansowe po-

zwoliły na zatrudnienie w każdej z ww. 
placówek „Asystenta ucznia ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi - ASPE” 
przez okres 10 miesięcy (łącznie zatrud-
nionych zostanie 12 asystentów).

Obszarem działania ASPE są działa-
nia wspierające ogólne funkcjonowanie 
dziecka w szkole i przedszkolu, w tym: 
związane z samoobsługą, przemiesz-
czaniem się, komunikowaniem, umoż-
liwiające uczestnictwo w  zajęciach 
oraz innych wydarzeniach szkoły/
przedszkola, zapewniające możliwość 
uczenia się oraz nawiązywania relacji 
interpersonalnych.

Zakłada się, że rolą ASPE jest stop-
niowe przygotowywanie dziecka/ucznia 
do możliwie samodzielnego rozwiązy-
wania problemów i  poszerzania pola 
niezależności od innych.

Celem projektu jest poprawa do-
stępności usług edukacyjnych dla 
dzieci o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych, dzięki wypracowaniu stan-
dardu świadczenia usług asystenckich 
w przedszkolach i szkołach.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia 
szkół i placówek oświatowych”

Pilotażowy program 
„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami"

wa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja 
wsparcia szkół i  placówek oświato-
wych w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i  kompetencje, Działanie 

10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

Projekt przewiduje realizację 
zajęć dydaktyczno – wyrównaw-
czych i  rozwijających z  języka 
angielskiego dla wszystkich szkół 
podstawowych z  terenu gminy 
Skrzyszów w wymiarze 24 dodat-
kowych godzin dla każdej klasy. 
Zakupione zostaną także mate-
riały do prowadzenia zajęć w for-
mie multimedialnych programów 
edukacyjnych do nauki języka 
angielskiego.

Celem zadania grantowego jest 
zniwelowanie u uczniów skutków 
pandemii COVID-19. 

Realizacja projektu rozpoczyna 
się w  listopadzie br. i  kończy 30 
czerwca 2023 r.
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Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek w  Skrzyszowie otrzymało dofi-
nansowanie w  ramach Kierunku in-
terwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 
2021-2025” Priorytet 2 Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze 
środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z budżetu państwa, na zadanie: 
Adaptacja zabytkowego budynku 
na potrzeby Biblioteki Publicznej 
w Skrzyszowie.

Projekt polega na adaptacji i prze-
budowie dworskiego budynku z  XIX 
w. na potrzeby biblioteki głównej 
w  Skrzyszowie. Zakres planowanych 
robót to m.in. remont dachu oraz 
elewacji wraz z  termomodernizacją 
budynku i  izolacjami fundamentów. 
Budynek rozbudowany zostanie 
o  częściowo przeszklony pawilon, 
który stanowić będzie nowoczesne 
pomieszczenie biblioteczne. W ramach 
zadania wykonana zostanie także 
dokumentacja techniczna, zakupiony 

Adaptacja zabytkowego budynku 
na potrzeby Biblioteki Publicznej 
w Skrzyszowie

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w  Skrzyszowie zrealizowało zadanie 
pn. „Odnowa i doposażenie budynku 
biblioteki w Łękawicy”.

Projekt miał na celu poprawę oferty 
spędzania czasu wolnego oraz rozwój 
oferty kulturalnej, poprzez przeprowa-
dzenie prac modernizacyjno-remon-
towych, a  także zakup niezbędnego 
wyposażenia w  Bibliotece Publicznej 
w Łękawicy.  

W ramach zadania wykonany został 
remont sanitariatów i  modernizacja 
pomieszczeń bibliotecznych poprzez 
montaż żaluzji. Zakupione zostało 
także 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 

Odnowa i doposażenie budynku
biblioteki w Łękawicy

zostanie sprzęt komputerowy oraz 
wyposażenie. 

Głównym celem realizacji pro-
jektu jest stworzenie biblioteki, jako 
miejsca otwartego dla wszystkich, 

ciekawego, nowoczesnego, jednoczą-
cego społeczność lokalną działaniami 
kulturalnymi, przyczyniającego się 
do rozwoju aktywnego czytelnictwa 
i uczestnictwa w kulturze.

najmłodszych.
Przyznana kwo-

ta pomocy z  Euro-
pejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na to za-
danie to 39 718 zł.

Wniosek o przy-
znanie pomocy zło-
żony został w  ra-
mach 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 Wiejskich na lata 
2014–2020.
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Źródło: UG Skrzyszów

Trwają prace związane z „Budową 
ciągu pieszo rowerowego przy drodze 
krajowej nr 94g Tarnów-Rzeszów 
w Pogórskiej Woli”. 

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.

Planowany termin zakończenia 
prac przewidziano na lipiec 2023.

Rozpoczęcie prac przy ciągach 
pieszo-rowerowych w Pogórskiej Woli

Trwają prace związane z opracowaniem projektu 
budowy chodnika od ośrodka zdrowia do budynku 
nr 66 a wraz z zagospodarowaniem oraz przejściem 
dla pieszych w Łękawicy. Zostanie zaprojektowany 
chodnik wraz z barierkami po jednej stronie dro-
gi, odwodnieniem i umocnieniem koryta rzeki 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1376K (odcinek 
około 150 m). W pobliżu parkingu przy 
kościele zostanie zaprojektowane 
przejście dla pieszych z  dedyko-
wanym oświetleniem. Ponadto 
przewidziano zagospodaro-
wanie wokół budynku nr 
66 a  (urządzenie zieleni, 
mała architektura, na-
wierzchnia wyłożo-
na kostką bru-
kową) i parkin-
giem.

Projekt chodnika wraz 
z przejściem dla 
pieszych w Łękawicy

Źródło: UG Skrzyszów



ECHO GMINY

W czwartek 20 października 2022 r., 
w  Przedszkolu Publicznym w  Skrzy-
szowie odbyła się uroczystość z okazji 
jubileuszu 50-lecia pożycia małżeń-
skiego par z terenu gminy Skrzyszów. 

Małżeństwa otrzymały z rąk wójta 
medale, które zostały przyznane przez 
Prezydenta RP. Panie otrzymały róże, 
które wręczył ks. proboszcz Tomasz Le-
lito. Podczas wydarzenia, przedszkolaki 
zaprezentowały ciekawy program ar-
tystyczny, który uświetnił uroczystość, 
a  także wręczyły jubilatom drobne 
upominki. 

Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie otrzymali Państwo:

Ładna
1.  Zofia i Bronisław Gołębiowie;
2.  Władysława i Władysław Różyccy;
3.  Maria i Edward Stanoszowie;

jubileusze małżeństw

Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ładnej podpisała umowę na 
zakup średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego za ponad 1 mln zł. Na 
zakup samochodu udało się pozyskać 
szereg dofinansowań, m.in. ze środków 
budżetu Gminy Skrzyszów.

Zadanie polegające na „przygotowa-
niu jednostek ochotniczych straży po-
żarnych do działań ratowniczo – gaśni-
czych” jest współfinansowane z budżetu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w wysokości 250 000 zł. 

Dodatkowo udało się pozyskać 
wsparcie finansowe pochodzące 
z  wpływów uzyskanych ze składek 
z tytułu obowiązkowego ubezpiecze-
nia od ognia, przekazywanych przez 
zakłady ubezpieczeń w  wysokości 
50 000 zł.

Ponadto „Zakup średniego samo-
chodu ratowniczo- gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładnej" 
jest współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 

w Krakowie w kwocie 57 000 zł. 
W  ramach konkursu „Małopol-

skie OSP 2022” otrzymano wsparcie 
finansowe w wysokości 40 000 zł ze 
środków pochodzących z  budżetu 
Województwa Małopolskiego. „Projekt 
współfinasowany ze środków Woje-
wództwa Małopolskiego”.

Na zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego OSP w Ładnej 
otrzymała darowiznę w wysokości 30 
000 zł od Operatora Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM S.A.

DOFINANSOWANIA / WYDARZENIA
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Zakup średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego dla OSP Ładna

Łękawica
1.  Barbara i Zdzisław Serusiowie;

Pogórska Wola
1. Maria i Władysław Korusowie;
2. Maria i Zbigniew Kwiekowie;
3. Wiesława i Tadeusz Skalscy;
4. Maria i Antoni Woźniczkowie;

Skrzyszów
1. Sabina i Stanisław Czarnikowie;
2. Maria i Tadeusz Kiwiorowie;
3. Wanda i Edward Salamonowie;

4. Helena i Adam Więckowie;
5. Michalina i Stanisław Zegarowie;

Szynwałd
1. Teresa i Stanisław Markuszewscy;
2. Maria i Jan Podrazowie.

Wśród par małżeńskich obecni byli 
Państwo Zofia i  Stanisław Nosalowie 
z  Pogórskiej Woli, którzy obchodzili 
jubileusz 60 – lecia pożycia małżeń-
skiego.

Gratulujemy wszystkim parom i ży-
czymy kolejnych wspólnie spędzonych 
lat, w zdrowiu, szczęściu i wzajemnym 
szacunku.



GRUDZIEŃ 2022
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hARMONOGRAMY

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

od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 8.04.2023 r.

POGÓRSKA WOLA

samodzielnie, opony z samochodów osobowych
i motocykli

ODPADY KOMUNALNE OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
odpady wielkogabarytowe, popioły, odpady zielone, odpady niebędące odpadami komunalnymi

odpady z drobnych prac remontowych wykonywanych

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA

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

ODPADY OBJETE ZBIÓRKĄ 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 30.03.2022 23.03.2022
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

24 21 21 18 16 13DNI WYWOZU

ODPADY SEGREGOWANE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

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
26 23 23 20 18 15DNI WYWOZU
12 9 9 6 4

ODPADY BIODEGRADOWALNE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

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

budowlanych, wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
11 8 8 5 4 14
25 22 22 19 17 28

31

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2023 r.
ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC



ECHO GMINYhARMONOGRAMY
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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

samodzielnie, opony z samochodów osobowych
i motocykli

ODPADY KOMUNALNE OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
odpady wielkogabarytowe, popioły, odpady zielone, odpady niebędące odpadami komunalnymi

odpady z drobnych prac remontowych wykonywanych

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 8.04.2023 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

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ 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 23.02.2023
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

31 28 28 25 23 20DNI WYWOZU 3

ODPADY SEGREGOWANE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

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,

9
19 16 16 27 25 22DNI WYWOZU
5 2 2 13 11

30

ODPADY BIODEGRADOWALNE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

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

budowlanych, wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
4 1 1 12 10 7

18 15 15 26 24 21
29

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2023 r.
POGÓRSKA WOLA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
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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

samodzielnie, opony z samochodów osobowych
i motocykli

ODPADY KOMUNALNE OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
odpady wielkogabarytowe, popioły, odpady zielone, odpady niebędące odpadami komunalnymi

odpady z drobnych prac remontowych wykonywanych

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 8.04.2023 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

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ 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 02.03.2023
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

17 14 14 11 9 6DNI WYWOZU

ODPADY SEGREGOWANE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

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,

9
19 16 16 27 25 22DNI WYWOZU
5 2 2 13 11

30

ODPADY BIODEGRADOWALNE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

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

budowlanych, wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
4 1 1 12 10 7

18 15 15 26 24 21
29

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2023 r.
SKRZYSZÓW

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
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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

samodzielnie, opony z samochodów osobowych
i motocykli

ODPADY KOMUNALNE OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
odpady wielkogabarytowe, popioły, odpady zielone, odpady niebędące odpadami komunalnymi

odpady z drobnych prac remontowych wykonywanych

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 8.04.2023 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

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ 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 09.03.2023
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

10 7 7 4 30 27DNI WYWOZU 2
ODPADY SEGREGOWANE

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

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
26 23 23 20 18 15DNI WYWOZU
12 9 9 6 4

ODPADY BIODEGRADOWALNE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

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

budowlanych, wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
11 8 8 5 4 14
25 22 22 19 17 28

31

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2023 r.
SZYNWAŁD

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
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WARTO 
PRZECZYTAĆ

NATALIA FIEDORCZuk „PORODZINA”
Małe miasteczko, zwyczajni 

ludzie, spokojne życie. 
Czy na pewno? Rodzina, wy-

dawałoby się idealna, wzór dla 
innych, obiekt zazdrości dla wielu, 
nagle znika. Jakie tajemnice kryją 
się za zamkniętymi drzwiami? 
Wraz z kolejnymi kartami powieści 
odkrywamy prawdziwe relacje, 
rodzinne sekrety, historie z  przeszłości. Czy nasze 
zainteresowanie innymi nie jest tylko pozorne i  tak 
naprawdę nie ma nic wspólnego z troską o drugiego 
człowieka? Tak często pochopnie oceniamy, chętnie 
przypinamy łatki, mylimy się w swych opiniach, to co 
idealne okazuje się mieć sporo skaz, rys i niedoskona-
łości, a piętnowani, postrzegani przez nas jak najgorzej, 
mogą w rzeczywistości być wzorem dla innych. Dość 
nietypowy kryminał, gdzie krew nie leje się strumie-
niami a brutalność nie wyziera na nas z każdej strony. 
A  jednak lektura książki jest wciągająca, budzi sporo 
emocji, prowokuje do przemyśleń, tym bardziej, że 
historia inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami.

AGNIESZkA kuChMISTER
„FLORENTYNA OD kWIATóW”
„Czy to bajka, czy nie bajka, 

myślcie sobie jak tam chcecie 
[…]”. Czy ta powieść to bajka? Tak. 
A  może wcale nie? Jedno można 
stwierdzić na pewno - autor-
ka zabiera nas w  niesamowity, 
baśniowy świat, gdzie żyje się 
w  zgodzie z  naturą, a  rytm wy-
znaczają pory dnia i  roku. Gdzie 
cieszą małe i błahe rzeczy, a martwi niepewność jutra, 
spowodowana wojną. 

Realizm magiczny i  ludowe wierzenia przeplatają 
się z  doganiającą małą wieś Sokołów współczesno-
ścią. I wreszcie, gdzie można odpocząć i odetchnąć od 
zmartwień i trosk.

ALEk ROGOZIńSkI „CZERWONO MI”
W  książce ,,Czerwono mi’’ 

widzimy festiwal – wyjątkowy! 
Rozśpiewane Opole zamieniło się 
w  siedlisko nieszczęśliwych wy-
padków - 4 miliony do wygrania, 
jest o co walczyć i to niekoniecz-
ne swoim talentem wokalnym.  
Morderstwa za kulisami festiwalu 
Polskiej Piosenki to strzał w dzie-
siątkę. Dobra komedia kryminalna, z  dowcipnymi 
dialogami i  zakulisowymi smaczkami. Zawoalowane 
odniesienia do prawdziwych postaci i zdarzeń.
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Klub Seniora Pogodny Klubik 
kończy kolejny rok swojej działal-
ności. Seniorzy, którzy go tworzą, 
spotykają się dwa razy w  tygodniu, 
w budynku starej szkoły w Skrzyszo-
wie, aby uczestniczyć m.in. w warsz-
tatach manualnych, ćwiczeniach 
ogólnousprawniających, zajęciach 
kulinarnych i terapii zajęciowej. Każ-
demu spotkaniu towarzyszą wspólne 
rozmowy, jest to także czas na dzie-
lenie się codziennością, tym co cieszy 
i smuci. Poza zajęciami, seniorzy biorą 

udział w  wydarzeniach kulturalnych, 
często odwiedzają kino i  teatr. Tra-
dycją Pogodnego Klubiku od lat stały 
się radośnie obchodzone uroczystości, 
takie jak Dzień Seniora, Wigilia, czy 
Andrzejki. Ponadto dla uczestników 
Pogodnego Klubiku organizowane 
są wycieczki. W  tym roku seniorzy 
odwiedzili: Muszynę, Piwniczną, La-
toszyn-Zdrój, Warszawę, Gietrzwałd 
i Świętą Lipkę. Pogodny Klubik to nie 
tylko miejsce spotkań, ale również 
szeroko rozumiane współdziałanie, 

spędzanie razem czasu, dobra i życz-
liwa atmosfera, a  przede wszystkim 
bezinteresowna, wzajemna pomoc, 
gdy jest dobrze i gdy los pisze nieco 
trudniejszy scenariusz życia. Każdy se-
nior Pogodnego Klubiku wie, że może 
zawsze liczyć na wsparcie przyjaciół, 
o czym wielu już się przekonało. 

Działalność Pogodnego Klubiku 
finansowana jest z  budżetu Gminy 
Skrzyszów. Od 2018 roku klub jest 
prowadzony przez Stowarzyszenie 
Mój Szynwałd.

W  listopadzie 2022 r. zakończył 
się cykl zajęć z  robotyki, zorgani-
zowanych przez Stowarzyszenie 
Mój Szynwałd. Zajęcia odbywały się 
w ramach projektu pn. „Robotyka dla 
dzieci”, współfinansowanego przez 
Gminę Skrzyszów.

kolejny rok działalności Pogodnego klubiku

Zakończenie projektu „Robotyka dla dzieci”
Przez osiem tygodni, dzieci w wie-

ku od 6 do 13 lat spotykały się na 
warsztatach, gdzie poznawały zasady 
projektowania i programowania z wy-
korzystaniem robotów budowanych 
z  klocków LEGO WeDo 2.0 i  LEGO 
SPIKE.

Wykonane przez uczestników 
konstrukcje samodzielnie poruszały 
się, jeździły, rysowały i  pokonywały 
przeszkody. Zajęcia prowadzili in-
struktorzy z firmy RjakRobot.

Na zakończenie wszystkie dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Źródło: Stowarzyszenie Mój Szynwałd

Źródło: Pogodny Klubik



GRUDZIEŃ 2022 STOWARZYSZENIA

17 

W niedzielę 16 października 2022 r. 
członkinie i członkowie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Szynwałdzie, pielęgnując 
tradycje obcowania z  kulturą, zorga-
nizowali wyjazd do Teatru im. Ludwika 
Solskiego w Tarnowie na spektakl pt. 
„Ania z Zielonego Wzgórza”. 

Wyjazd był okazją do wspólnego 
spędzenia czasu, zacieśnienia więzi 
i  wymiany zdań. Ponadto ciekawa 
interpretacja oraz wspaniała gra aktor-
ska sprawiły, że spektakl na długo za-
gości w pamięci uczestników wyjazdu. 

W  październiku br. Stowarzysze-
nie Olimp Skrzyszów zorganizowało 
Hubertusa, doroczne zawody konne 
o puchar wójta gminy Skrzyszów. Te-
goroczne zawody z powodu warunków 
atmosferycznych zostały rozdzielone 
na dwie niedziele. 

Pierwsze konkurencje odbyły się 
w 2 października br., a w zmaganiach 
wzięli udział bardziej doświadczeni 
jeźdźcy. Zgłoszono prawie 50 prze-
jazdów. Sędzią głównym była Eulalia 
Michalik sędzia Polskiego Związku 
Jeździeckiego. 

Oto wyniki konkursów:
1. Konkurs mini LL do 50 cm:

Miejsce I  - Zuzanna Halastra, koń 
Jurasek – reprezentantka Stajni Batos

Miejsce II - Maja Mazur, koń Magnat 
– reprezentantka Stajni Batos

Miejsce III - Dominika Kielian, koń 
Lokaj z  Bacówki – reprezentantka 
gospodarzy
2. Konkurs mini LL do 70 cm: 

Miejsce I - Mikołaj Nowak, klacz Ho-
ney – reprezentant gospodarzy i jedyny 
mężczyzna w stawce

Miejsce II - Weronika Plakut, klacz 
Happy Girl – Ośrodek Jazdy Konnej 
Huzar Jasło

Miejsce III - Emma Czaja, klacz 
Imprezka – Dębicki Uczniowski Klub 
Jeździecki Ranczo Hucułek
3. Konkurs LL do 90 cm o  puchar 

wójta gminy Skrzyszów:
Miejsce I - Marlena Panz, koń Justyn 
Miejsce II - Zofia Finek, klacz Afera
Miejsce III - Emma Czaja, klacz 

Imprezka
Wszystkie trzy zawodniczki repre-

zentowały Uczniowski Klub Jeździecki 
Ranczo Hucułek.

Najbardziej widowiskowy konkurs 
myśliwski:

Miejsce I - Zofia Finek, klacz Afera 
UKJ Ranczo Hucułek

Miejsce II - Mikołaj Nowak, klacz Ho-
ney – Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów

Miejsce III - Beata Holewa, koń Zan-
zibar – Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów

Druga część zawodów dla najmłod-
szych adeptów jazdy konnej odbyła się 
w niedzielę 9 października 2022 r. W 7 
konkursach wzięło udział aż 65 zawod-

ników, a oceniane było 87 przejazdów. 
Zwycięzcy konkursów:

1. Konkurs mini LL do 50 cm – I miej-
sce Dominika Kielian

2. Konkurs mini LL do 30 cm junior 
młodszy – I miejsce Wiktoria Katra

3. Konkurs mili LL do 30 cm mały 
jeździec – I miejsce Nikola Gredys

4. Konkurs Pony Games junior 
młodszy – I miejsce Cyprian Pikul

5. Konkurs Pony Games mały Jeź-
dziec – I miejsce Daria Leżoń

6. Konkurs Hobby Horse junior 
młodszy – I miejsce Nina Kołodziej

7. Konkurs Hobby Horse  mały jeź-
dziec – I miejsce Wiktoria Kiełbasa
Znakomitą atrakcją dla najmłod-

szych było poszukiwanie lisa oraz 
wybór najoryginalniejszego, własno-
ręcznie wykonanego konika HOBBY 
HORSE. Na zakończenie, wszyscy 
zawodnicy otrzymali nagrody. 

Uczestnikom wydarzenia gratuluje-
my odwagi i determinacji. Dziękujemy 
za tak liczny udział w zawodach. 

Projekt współfinansowany z budże-
tu Gminy Skrzyszów. 

Wyjazd do teatru

Zawody konne hubertus 2022 

Źródło: Stowarzyszenie Olimp

Źródło: KGW Szynwałd
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strój. Wszystkim Państwu, z okazji świąt 
Bożego Narodzenia, życzę uśmiechu, 
zdrowia i sukcesów w pracach ogrodni-
czych. Wesołych świąt!
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FELIETON / GZOZ

Choinka
Grudzień, to miesiąc szczególny. Na 

dworze robi się coraz chłodniej. Pojawia 
się śnieg i mróz. Jest to także czas zwią-
zany z  Bożym Narodzeniem. Kolędy, 
Wigilia, opłatek, radość z  narodzin 
Chrystusa. W centrum każdego domu 
– choinka. Myślę, że nikt nie wyobraża 
sobie Świąt bez bożonarodzeniowego 
drzewka. Jest ono symbolem życia 
i odradzania się, trwania i płodności. Na 
szczycie lśni gwiazdka nawiązująca do 
Gwiazdy Betlejemskiej. Dawniej choin-
kę ozdabialiśmy jabłkami i świeczkami, 
dziś – bombkami i lampkami, chcąc, aby 
było jak najpiękniej. 

Coraz więcej osób decyduje się na 
żywe, pachnące drzewka. Na rynku 
mamy ich duży wybór. Podzielić może-
my je na doniczkowe i cięte. Doniczko-
we dzielimy na choinki o przedłużonej 
trwałości i  szkółkarsko kopane. Te 
pierwsze zachowują świeżość dłużej 

niż cięte. „Kopane”, 
przy odpowiednim 
traktowaniu, mogą 
rosnąć w  ogrodzie 
przez wiele lat. 

Kupując choinkę 
z  myślą posadzenia 
jej w  ogrodzie wy-

bierzmy drzewko w  jak największej 
donicy. Należy pamiętać, że nie powinno 
być ono przetrzymywane zbyt długo 
w temperaturze pokojowej. Nie stawiaj-
my jej bisko kaloryferów i innych źródeł 
ciepła. Po świętach przenieśmy je jak 
najszybciej na zewnątrz. Gdyby na dwo-
rze był duży mróz, poczekajmy aż tem-
peratura się podniesie. Drzewko w tym 
czasie trzymajmy w chłodnym, jasnym 
pomieszczeniu. Po ustaniu mrozów 
wynieśmy choinkę na zewnątrz. Zabieg 
ten pozwoli załagodzić „stres” związany 
ze zbyt dużą różnicą temperatur. 

Wśród żywych choinek jest duża 
różnorodność. Najpopularniejszymi 
drzewkami są jodła kaukaska (abies 
normanniana) i  świerk srebrny (picea 
pungens). Mniej popularne, ale równie 
atrakcyjne to m.in. jodła koreańska 
(abies koreana) i jodła balsamiczna (abies 
balsamea). Gama choinek jest bardzo 
szeroka. Każdy ma szansę znaleźć 
drzewko, które spełni jego oczekiwania, 
tworząc niepowtarzalny, świąteczny na-

PRACE REMONTOWE
Zakończyły się prace remontowe w poradniach dziecięcych w GZOZ 

w Skrzyszowie. Do dyspozycji dzieci zostały oddane kolorowe, przyjazne 
gabinety. Dzięki przeprowadzonym pracom, czas oczekiwania na wizy-
tę będzie złagodzony przyjemną atmosferą kolorowych pomieszczeń, 
co z  pewnością zmniejszy stres małych pacjentów i  umili pobyt dzieci 
w przychodni.

GZOZ w Skrzyszowie dziękuje Samorządowi Gminy Skrzyszów oraz 
pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie niniejszego projektu i sprawny 
przebieg inwestycji. 

MIkOŁAj W OŚRODkACh ZDROWIA
We wtorek 6 grudnia 2022 r. wszystkie ośrodki zdrowia w naszej gminie 

odwiedził Św. Mikołaj. Ob-
darował on każdego małego 
i dużego pacjenta drobnymi, 
słodkimi upominkami. Było 
to możliwe dzięki uprzejmo-
ści właścicieli sklepu „Galux” 
w Skrzyszowie. 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skrzyszowie

4 PORY ROku 
PORADNIk OGRODNICZY
Magdaleny kopczyńskiej 

Magdalena Kopczyńska – magister 
inżynier ogrodnictwa, absolwentka 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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Źródło: Pracownia Orange

Z kART hISTORII / PRACOWNA ORANGE

18 maja 1944 r. oddziały II Korpusu 
Polskiego zdobyły wzgórze Monte 
Cassino. W  trakcie walk o  zajęcie 
wzniesienia zginęło 923 polskich żoł-
nierzy, 2931 zostało rannych, a  345 
uznano za zaginionych. Historia 
Monte Cassino zapisała się złotymi 
zgłoskami w opowieść o bohaterstwie 
polskich żołnierzy, a liryczne czerwo-
ne maki stały się symbolem przelanej 
polskiej krwi. Nie każdy jednak zna 
historię Józefa Tryby z  Szynwałdu, 
którego wojenne losy zaprowadziły 
pod słynne wzgórze.

Józef Tryba pochodził z Szynwałdu, 
to właśnie tutaj w  przysiółku Korzeń 
urodził się w 1909 roku. Był żołnierzem. 
W dniu rozpoczęcia II wojny światowej 
służył w V Dywizjonie Samochodowym 
w Krakowie jako kierowca.

Zmobilizowany został 1 września 
1939 roku i  skierowany do jednostki 
mieszczącej się w  koszarach na kra-
kowskim Dąbiu. W trakcie podróży, jego 
pociąg zderzył się ze składem, którym 
ludność cywilna jechała do Przemyśla 
celem ewakuacji z  ziem zachodnich. 
W  wyniku tego nieszczęśliwego zda-
rzenia wiele osób odniosło obrażenia, 
a  żołnierze, w  śród nich Józef Tryba, 
czynnie pomagali w trwającej całą noc 
akcji ratowniczej.

Ostatecznie Józef Tryba dotarł do 
swojej krakowskiej jednostki 2 września. 
Wyposażenie jakie otrzymali na miejscu 
zmobilizowani żołnierze nie było impo-
nujące: karabin i 5 sztuk amunicji.

Pierwszym zadaniem, jakie otrzymał 
Józef Tryba, był transport na wschód 
zmagazynowanej na potrzeby armii 
żywności. W  dniu 5 września zakoń-

czono załadunek wagonów i  pociąg 
z zapasami  wyruszył. Niestety między 
Mościcami a Tarnowem cały transport 
został ostrzelany przez niemieckie sa-
moloty i znacznie uszkodzony.

Józef Tryba wraz z pozostałymi żoł-
nierzami ruszył pieszo w kierunku Prze-
myśla, gdzie w trakcie akcji zwiadowczej 
został ranny. Po opatrzeniu ran wraz 
z innymi został przewieziony  do miej-
scowości Równe, która była wyznaczona 
jako punkt koncentracji polskich wojsk 
na wschodzie.

Zdradziecki atak wojsk radzieckich 
w dniu 17 września oraz rozkazy Naczel-
nego Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych 
zmusiły polskich żołnierzy do złożenia 
broni. Polacy zostali wywiezieni na 
wschód do Nowogrodu Wołyńskiego, 
a  następnie przetransportowani do 
Donbasu. Wiosną 1940 roku trafili do 
Archangielska.

Historia rosyjskiej tułaczki Józefa 
Tryby to opowieść o  głodzie, ciężkiej, 
niemalże niewolniczej, świadczonej 
w nieludzkich warunkach pracy, efektem 
czego były liczne choroby i odmrożenie 
nóg.

22 czerwca 1941 roku wybuchła 
wojna niemiecko-sowiecka. Dzięki 
wsparciu aliantów i zawarciu słynnego 
układu Sikorski-Majski, Stalin zezwolił 
na utworzenie polskich sił zbrojnych 
w ZSRR. 11 sierpnia 1941 roku nad nowo 
formowanymi wojskami dowodzenie 
objął Władysław Anders. W  Polakach 
odżyła nadzieja. Powszechna radość 
udzieliła się również Józefowi Trybie.

Dotarcie wojsk Andersa do Iranu 
zajęło ponad 6 miesięcy. Zmiana klimatu 
i wycieńczenie morderczą podróżą spo-

„józef Tryba z Szynwałdu –
historia nie wszystkim znana”

Edukacyjny wymiar VR w Pracowni Orange
Pracownia Orange w Łękawicy dzia-

łająca przy Gminnym Centrum Kultury i 
Bibliotek w Skrzyszowie, wzięła udział 
w  projekcie „Edukacyjny wymiar VR 
w Pracowniach Orange” i otrzymała dwa 
zestawy gogli OCULUS Quest 2 128 GB. 

W  dniach 18-19 listopada 2022 r. 
w  Warszawie odbyło się szkolenie 
wprowadzające w  świat wirtualnej 

rzeczywistości. W ww. szkoleniu udział 
wzięli pracownicy Pracowni Orange, 
wśród nich pracownik Gminnego Cen-
trum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. 
Uczestnicy spotkania zapoznali się 
z  podstawowymi zasadami działania 
okularów OCULUS Quest 2. Dowiedzieli 
się w  jaki sposób są one wykorzysty-
wane w różnych dziedzinach, zwłaszcza 

wodowało wiele chorób wśród żołnierzy, 
zwłaszcza malarię, na którą zapadł 
również nasz bohater. Dostęp do leków 
i wyżywienia pozwolił Józefowi Trybie 
powrócić do pełni sił. Po intensywnych 
szkoleniach wojskowych w Iranie z wojsk 
Andersa utworzony został II Korpus 
Polski, który został skierowany do walk 
we Włoszech. Dzię-
ki przedwojennym 
doświadczeniom 
zawodowym Józef 
Tryba został kie-
rowcą dowódcy.

Bitwa pod Mon-
te Cassino stanowi-
ła początek zwy-
cięskiego szlaku 
polskich żołnierzy, 
który zakończyło 
zdobycie w Wielką 
Sobotę 1945 roku 
Bolonii. Dla Józefa 
Tryby oznaczało to 
koniec wojny.

Do kraju po-
wrócił dopiero po dwóch latach. Był to 
słodko-gorzki powrót. Radość z przeby-
wania w Ojczyźnie skutecznie osłabiały 
częste kontrole Milicji Obywatelskiej 
i kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia. 
Właśnie tak nowa Polska witała swoich 
bohaterów. Ostatecznie Józef Tryba 
został kierowcą w OSP Szynwałd, gdzie 
przez wiele lat służył pomocą mieszań-
com w  ratowaniu ich życia, zdrowia 
i mienia.

Dopiero po wielu latach Józef Tryba 
został uhonorowany przez Ojczyznę, 
stosownie do jego zasług. Odznaczono 
go m.in.: medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939” oraz „Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski”.

Na podstawie książki: Remian Ka-
zimierz, Tarnowscy żołnierze września, 
Tarnów 2001.

w edukacji i terapii. Ponadto sami mieli 
okazję poznawać i odkrywać niezwykły 
świat wirtualnej rzeczywistości.   

Źródło: szynwald.pl
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W trosce o dobro uczniów, w Szkole 
Podstawowej im. Bohaterów Wester-
platte w  Łękawicy, wykonany został 
generalny remont łazienek na parterze. 
Stały się one nowoczesne, bardziej 
funkcjonalne, wyposażone w niezbęd-
ne urządzenia, dostosowane także do 

W czwartek 20 października 2022 r., 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła 
II w  Skrzyszowie, obchodziła Święto 
Patrona. Zaproszeni goście, grono pe-
dagogiczne, pracownicy administracji 
i obsługi oraz społeczność uczniowska 
spotkali się, aby przypomnieć sobie po-
stać Jana Pawła II oraz Jego nauczanie. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., 
która została odprawiona w  kościele 
parafialnym w Skrzyszowie. Następnie 
złożono kwiaty i zapalono znicze przy 
pomniku Jana Pawła II.

Dalsza część uroczystości miała 
miejsce na hali sportowej, gdzie po części 
oficjalnej, przygotowanej przez Annę 
Czyż-Wałaszek, dyrektor szkoły Robert 
Wadycki przywitał przybyłych gości 
i wygłosił okolicznościowe przemówie-
nie. Następnie głos zabrał wójt gminy 

Październik 2022 to Międzyna-
rodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 
W związku z tym, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie 
postawiła na promocję czytelnictwa. 
Szereg inicjatyw zainaugurowała ob-
chodzona już 29 września Ogólnopolska 
Akcja „Czytamy z Sercem”, łącząca w so-
bie dwa święta przypadające tego dnia: 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
oraz Światowy Dzień Serca. Uczniowie, 
przy współpracy z  biblioteką szkolną 
przygotowali inscenizację, zachęcając 
do sięgania po literaturę i  zwracając 
uwagę na potrzebę postrzegania świata 
i drugiego człowieka „z sercem”.

Dodatkowo, szkoła wzięła udział 
w  ogólnopolskim konkursie na film. 
Stworzono relację z inicjatyw podjętych 

Remont łazienek w SP Łękawica

Święto Patrona Szkoły w SP nr 1 Skrzyszów

Promocja czytelnictwa w szkole w Szynwałdzie

Marcin Kiwior oraz ks. Józef Kloch, który 
wygłosił prelekcję: ,,Moje spotkania z Ja-
nem Pawłem II – gawęda multimedialna”.

Zebrana publiczność wysłuchała 
montażu słowno-muzycznego w wy-
konaniu uczniów niniejszej placówki, 

w ramach wspomnianej akcji, z udzia-
łem uczniów. Praca konkursowa zdo-
była II miejsce i nagrodę, która wzbo-
gaciła księgozbiór szkolnej biblioteki.

Najmłodsi uczniowie wzięli udział 
w kampanii społecznej „Mała książka 
- wielki człowiek” i otrzymali wyprawki 
czytelnicze, przekazane przez „bajko-
wych bohaterów”. 

Zwieńczeniem działań był udział 
społeczności szkolnej w  III Międzyna-
rodowej edycji VII Ogólnopolskiej Akcji 
"Przerwa na czytanie", której głównym 
założeniem była nie tylko promocja 
czytelnictwa, ale także integracja środo-
wiska lokalnego, zachęcenie do sięgania 
po książkę w każdej sytuacji i miejscu. 
Uczniowie przebrani za postacie lite-
rackie, czytali młodszym fragmenty 

potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 
Dzięki przychylności Rady Gminy 

Skrzyszów, szkoła zyskała nowocze-
sną bazę sanitarną, co jest niezwykle 
ważne, gdyż dzieci od najmłodszych 
lat powinny uczyć się dbać o czystość 
i zdrowie. 

przygotowanego pod kierunkiem 
Romualdy Gac, Pauliny Obrzut, Marii 
Janas i Jolanty Gaweł.

Dekorację hali specjalnie na tę 
uroczystość wykonały Marzena Wojtal 
i Maria Janas. 

ulubionych bajek. W akcję włączyli się 
także rodzice, pracownicy administracji 
i  obsługi oraz nauczyciele. Pomysło-
dawcą i  organizatorem wszystkich 
inicjatyw była nauczyciel bibliotekarz 
Barbara Stańczyk. A  wszystko po to, 
by nigdy nie minęła moda na czytanie.

Źródło: SP Łękawica

Źródło: SP Skrzyszów

Źródło: SP Szynwałd
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Bezpieczeństwo to wiodący temat 
w pracy z dziećmi. Aby mocniej przybli-
żyć i wdrożyć temat dbałości o zdrowie 
własne i innych, przedszkolaki z grupy 
"Bystarzaki" z Przedszkola Publicznego 
im. ks. Prałata Aleksandra Siemińskie-
go w Szynwałdzie, wzięły udział w akcji 
„Dzieciaki na straży”. Jej organizatorem 

jest Agencja WTEM Maciej Lawenda, 
partnerem  – Fundacja Rat24, a  fun-
datorem – The Walt Disney Company.  

Celem akcji jest propagowanie 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym 
ogólnej wiedzy na temat zasad bezpie-
czeństwa i zachowania się w sytuacjach 
zagrożenia oraz przekazanie podsta-

OŚWIATA
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Akcja „Dzieciaki na straży”

Nagroda Tertila w rękach mieszkanki gminy
W niedzielę 30 października 2022 r. 

podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w  Tarnowie i  Rady Powiatu Tarnow-
skiego, wręczono narody im. Tadeusza 
Tertila. Nagrody te przyznawane są za 
najlepsze prace dyplomowe o tematyce 
związanej z  Tarnowem lub powiatem 
tarnowskim, w  trzech kategoriach: 
praca magisterska w obszarze nauk hu-
manistycznych lub społecznych, praca 

magisterska w obszarze nauk technicz-
nych, praca licencjacka i inżynierska.

Podczas tegorocznej XVI edycji 
konkursu, nagrodę im. Tadeusza Tertila 
za pracę magisterską w obszarze nauk 
społecznych, otrzymała mieszkanka 
naszej gminy Ewa Słota. Nauczycielka 
przedszkola w  Pogórskiej Woli, która 
jest absolwentką studiów drugiego 
stopnia Małopolskiej Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej w Tarnowie na kierunku 
pedagogika, otrzymała nagrodę za 
pracę Adaptacja dziecka trzyletniego 
do środowiska przedszkolnego na 
przykładzie Przedszkola Publicznego 
w Pogórskiej Woli.

Gratulujemy serdecznie zaszczyt-
nego wyróżnienia i życzymy powodze-
nia w działaniach podejmowanych na 
rzecz przedszkolaków.  

wowych informacji z zakresu ratownic-
twa. Dzieci poznały numery alarmowe 
oraz  pojazdy uprzywilejowane, zdo-
były wiedzę dotyczącą bezpiecznych 
zabaw, rozwiązywały quizy, odbyły też 
edukacyjną wycieczkę do siedziby OSP 
Szynwałd. W ramach akcji każde dziec-
ko otrzymało dyplom uczestnictwa 
oraz magnes przypominający numery 
alarmowe. Rodzicom natomiast zostały 
rozdane ulotki  informacyjne. 

Źródło: Przedszkole w Szynwałdzie

Źródło: Paweł Topolski
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Strefa przedsiębiorcy DESK to bezpłatna, profesjo-
nalnie przygotowana powierzchnia biurowa, do-
stępna dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego 
własną działalność gospodarczą, który poszukuje 
spokojnego miejsca do pracy. Dysponujemy trzema 
pomieszczeniami: salą konferencyjno-szkoleniową, 
salą komputerową do pracy indywidualnej, salą spo-
tkań indywidualnych przeznaczoną dla maksymalnie 
5 osób, wyposażoną w stolik i krzesła. Zapraszamy do 
skorzystania z naszych usług.
Pracujemy pon. – pt. 8.00-18.00. Telefon kontaktowy: 
+48 14 639 08 75, 
e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com, Strona in-
ternetowa: www.desktarnow.pl
Projekt koordynowany i współfinansowany z budżetu 
Urzędu Miasta Tarnowa, prowadzony przez Fundację 
Regionalnego Rozwoju Edukacji.
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W niedzielę 6 listopada 2022 r., w Bibliotece Publicznej 
w  Szynwałdzie odbyły się po raz drugi Zaduszki Wojtka 
Klicha. Wszystkie bilety na niniejsze wydarzenie zosta-
ły wyprzedane jeszcze przed koncertem, co świadczy 
o ogromnym zainteresowaniu i potrzebie organizacji tego 
typu wydarzeń.

Uczestnicy koncertu, w  atmosferze dnia Wszystkich 
Świętych, wysłuchali utworów polskich artystów, m.in. Ewy 
Demarczyk, Anny Jantar, Czesława Niemena i  Krzysztofa 
Klenczona. Było głośno, radośnie i refleksyjnie. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania i owacji na stojąco. Dzięki wspaniałej 
muzyce i grze świateł, biblioteka w Szynwałdzie zamieniła 
się w niezwykle urokliwe i klimatyczne miejsce.

Zaduszki Wojtka Klicha to już ponad 20-letnia tradycja. 
Podczas koncertów prezentowane są utwory znanych i lu-
bianych artystów, w nowych, nieco zmienionych aranżacjach.

Narodowe Święto Niepodległości 
to dzień radości i dumy. W tym roku 
mieszkańcy gminy Skrzyszów mogli 
świętować odzyskanie niepodległości 
wraz z przyjaciółmi z gminy partnerskiej 
Abony. Goście z Węgier mieli okazję za-
prezentować się na scenie dwukrotnie. 
Najpierw w kościele pw. św. Stanisława 
BM w Skrzyszowie wystąpił Chór Ka-
meralny Andante. Zespół, obchodzący 
w  tym roku 20-lecie powstania, za-
śpiewał pieśni kościelne i patriotyczne.  
Przed Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana 
Pawła II zaprezentowała się orkiestra 
dęta Quintett, grając m.in. „Hej, sokoły”.

Zaduszki Wojtka klicha

Polsko-węgierska integracja
11 listopada również zo-

stało zorganizowane spo-
tkanie integracyjne. KGW 
Czerwone Korale zaprosiły 
przyjaciół z Węgier do Łęka-
wicy. W  spotkaniu uczestni-
czyły także KGW Ładna, KGW 
Szynwałd i  KKK Gracja. Do 
tańca przygrywała Kapela 
Szynwałdzianie oraz kape-
la z  Łękawicy. Nie zabrakło 
zabawy, śpiewów i  wymiany 
doświadczeń, które, mamy 
nadzieję, zaowocują w niedłu-
gim czasie. 

WYDARZENIA / REkLAMA



GRUDZIEŃ 2022

Strefa przedsiębiorcy DESK to bezpłatna, profesjo-
nalnie przygotowana powierzchnia biurowa, do-
stępna dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego 
własną działalność gospodarczą, który poszukuje 
spokojnego miejsca do pracy. Dysponujemy trzema 
pomieszczeniami: salą konferencyjno-szkoleniową, 
salą komputerową do pracy indywidualnej, salą spo-
tkań indywidualnych przeznaczoną dla maksymalnie 
5 osób, wyposażoną w stolik i krzesła. Zapraszamy do 
skorzystania z naszych usług.
Pracujemy pon. – pt. 8.00-18.00. Telefon kontaktowy: 
+48 14 639 08 75, 
e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com, Strona in-
ternetowa: www.desktarnow.pl
Projekt koordynowany i współfinansowany z budżetu 
Urzędu Miasta Tarnowa, prowadzony przez Fundację 
Regionalnego Rozwoju Edukacji.

23 

SPORT

LKS Szynwałd zapisał na swoim 
koncie 18 pkt w 13 rozegranych spotka-
niach.  Bilans drużyny LKS Szynwałd to 
5 zwycięstw, 3 remisy oraz 5 porażek. 
Podopieczni trenera Marka Nalepki 
w bieżącej kampanii w meczach u siebie 
nie ponieśli porażki (4 zwycięstwa oraz 2 
remisy). W meczach wyjazdowych dru-
żyna z Szynwałdu zgromadziła na swoim 
koncie 4 pkt, odnosząc zwycięstwo 
i remis. Najlepszym strzelcem drużyny 
został Mateusz Stańczyk, który zdobył 
7 bramek.

LUKS Skrzyszów zgromadził 13 pkt. 
Na ten dorobek punktowy złożyły się 4 
zwycięstwa, remis oraz 8 porażek. LUKS 
Skrzyszów w  meczach przed własną 
publicznością zgromadził 9 pkt. W me-
czach wyjazdowych drużyna LUKSU 

Skrzyszów zdobyła 4 pkt. Najlepszym 
strzelcem drużyny został Kamil Ka-
sprzykowski, który pokonał bramkarza 
rywali 7 razy.

LKS Ładna w pierwszej rundzie spi-
sywała się bezkompromisowo. Odniosła 
6 zwycięstw oraz 7 porażek. W meczach 
przed własną publicznością podopieczni 
trenera Jasiaka odnieśli 5 zwycięstw oraz 
zanotowali 2 porażki. W meczach wyjaz-
dowych, piłkarze LKS Ładnej radzili sobie 
nieco gorzej. W 6 rozegranych meczach 
zgromadzili 3 pkt na swoim koncie. 
Najlepszym strzelcem drużyny został 
Grzegorz Jasiak, który w rundzie jesiennej 
pokonał bramkarzy rywali 16 razy.

Pogoria Pogórska Wola rundę jesien-
ną może zaliczyć do całkiem udanych.

W  12 rozegranych spotkaniach 

A klasy gracze Pogorii zanotowali 7 zwy-
cięstw, 2 remisy, oraz 3 porażki. W me-
czach u siebie Pogoria odniosła 3 zwy-
cięstwa, remis oraz 2 porażki. W meczach 
wyjazdowych drużyna z Pogórskiej Woli 
zdobyła 13 pkt, odnosząc 4 zwycięstwa, 
remis oraz porażkę.

Najlepszym strzelcem drużyny został 
Marcin Hebda z 10 bramkami na koncie.

KS Łękawica odniosła 4 zwycięstwa 
2 remisy oraz 6 porażek. W  meczach 
przed własną publicznością zawodnicy 
KS Łękawicy odnieśli 4 zwycięstwa, 
2 remisy oraz 6 porażek. W  meczach 
wyjazdowych zanotowali 2 zwycięstwa, 
remis oraz 3 porażki.

Najlepszym strzelcem drużyny został 
Maksymilian Szarot, notując 6 bramek 
na koncie.

We wtorek 22 listopada 2022 r. w Wielkiej Wsi odbyły się półfinały powiatu 
w Indywidualnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Aż 6 zawodników klubu uzyskało 
awans do dalszego etapu, zdobywając trzy medale w następujących kategoriach:
1. Dziewczyny z klas 1-6: III miejsce Milena Siemek, IV miejsce Klaudia Kosiba, 

V miejsce Nikola Obal

Zakończenie zmagań piłkarskich rundy 
jesiennej w sezonie 2022/2023

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

2. Chłopcy z klas 1-6: I miejsce Artur 
Pis, VIII miejsce Karol Włodek

3. Chłopcy z klas 7-8: II miejsce Daniel 
Obal

Gratulujemy wszystkim zawodnikom!

Źródło: LUKS Skrzyszów
 Tenis stołowy

Źródło: Oliwia Buras
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POD PATRONATEMPOD PATRONATEM  
WÓJTA GMINY SKRZYSZÓWWÓJTA GMINY SKRZYSZÓW

WASABI
WASABI

CHARYTATYWNYCHARYTATYWNY
29 stycznia 202329 stycznia 2023

Start g.18Start g.18
Hala sportowa w Skrzyszowie 

Podczas koncertu odbędzie się zbiórka
pieniędzy do puszek 
oraz licytacja przedmiotów, które można
będzie zobaczyć na stronie
www.skrzyszow.pl.

Organizatorzy: Współorganizatorzy:

Urzędzie Gminy Skrzyszów,
bibliotekach i szkołach 

www.evently.pl.

BILETY: normalny - 50 zł; balkon - 150 zł.
Do nabycia w: 

      na terenie gminy, 


