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Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i miłości.
Niech Rok 2018 będzie czasem spełnienia się marzeń i oczekiwań oraz nowych planów i zamierzeń.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie życzą
Czesław Boruch

Przewodniczący Rady
Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior

Wójt Gminy Skrzyszów
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fot. Anna Mądel i Mateusz Papuga
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Narodowe Święto Niepodległości
Polska obchodziła 99-lecie odzyskania niepodległości. 11 listopada
1918 r., po 123 latach zaborów, Polacy
odzyskali prawo do samostanowienia
i zrzucili jarzma rosyjskie, niemieckie
i austro-węgierskie. Z tej okazji w całej
Polsce organizowane były uroczystości, marsze i msze za ojczyznę. Świętowaliśmy również w Skrzyszowie.
Godne przeżywanie gminnego Święta
Niepodległości było możliwe dzięki
nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie, którzy w
tym roku przygotowali piękny, pełny
wzniosłych chwil program gminnych
obchodów niepodległościowych. Tegoroczne uroczystości przyciągnęły
wielu mieszkańców naszej gminy oraz
zaproszonych gości, którzy w ten spo-

sób dali wyraz swojego patriotyzmu
i miłości do niepodległej Ojczyzny. Wysoka frekwencja podczas Mszy Świętej,
pod Pomnikiem Wdzięczności, a także
podczas koncertu „Świerczkowiaków”
w Szkole Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie, świadczy o głębokiej potrzebie
świętowania, a jednocześnie oddania
chwały bohaterom, którzy przez wieki
walczyli za naszą wolność.
Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński podczas przemówienia sejmowego w 1920r. analizując przyczyny
utraty niepodległości mówił - „Polska
upadła, bo była słaba, gdy jej sąsiedzi byli
silni. Zróbmy więc Polskę silną!”. Te słowa
nigdy nie stracą na aktualności. Naszym
obowiązkiem jest czynić wszystko, co
w naszej mocy, aby Polska była silna!

Kolejny Kapelusz Witosa
dla Skrzyszowa
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wspólnie z Gazetą
Krakowską od 18-stu lat organizują
plebiscyt na najpopularniejszego wójta i najpopularniejszego burmistrza
Małopolski. Co roku czytelnicy oddają

tysiące głosów na ulubionych wójtów i
burmistrzów. Nasza gmina po raz siódmy została doceniona przez kapitułę
konkursu i czytelników. Dzięki głosom mieszkańców gminy Skrzyszów,
wójt Marcin Kiwior odebrał w imieniu

A to czy Polska będzie silna zależy
od nas wszystkich, od naszego codziennego wysiłku wkładanego w dbanie
o ognisko domowe i zaspokajanie
potrzeb swoich i najbliższych, od kultywowania postaw patriotycznych, od zaangażowania w sprawy małych ojczyzn
oraz życie społeczne i polityczne kraju.
Od naszych przodków otrzymaliśmy
wolną Ojczyznę i naszym obowiązkiem
jest Ją w jak najlepszej kondycji przekazać naszym dzieciom.
W tym duchu dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości i zapraszamy
do zaangażowania się na rzecz organizacji przyszłorocznych jubileuszowych
uroczystości.

gminy kolejny Witosowy Kapelusz –
symbolizujący dobre gospodarzenie.
Kolekcja kapeluszy nie sprawia, że
gmina spoczywa na laurach tylko motywuje do codziennej, trudnej pracy ,
która bez wsparcia i zaangażowania
mieszkańców nie przynosiłaby gminie
takich efektów. Dziękujemy wszystkim
czytelnikom Gazety Krakowskiej, którzy oddając swoje głosy docenili pracę
całego samorządu.

źródło: UG Skrzyszów
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Inwestycje w 2017 r.
W ciągu ostatniego roku w gminie
Skrzyszów udało się zrealizować i zaplanować wiele inwestycji. W każdej
miejscowości można zauważyć zmiany,
które usprawniają codzienne życie
mieszkańców. Chociaż wymienianie
i wyliczanie wszystkich wykonanych
remontów może wydawać się żmudne,
to jednak pokazuje jak wiele w ciągu
roku wykonujemy tych małych i tych
dużych inwestycji.

Ładna
W Ładnej wykonano nawierzchnię
asfaltową na drodze nr 200571K na
działce nr 353 o długości 600 m.b. Zadanie o wartości 84 300 zł zostało dofinansowane z Funduszu Sołeckiego.
Wykonano także nakładkę asfaltową
na drogach:
– „Na Tomasiewicza” o długości
125 m.b.,
– „Na Grocholskiego” o długości
180 m.b. Koszt tej inwestycji to 52 804
zł. W szkole podstawowej w Ładnej
zostało wyremontowane i oddane do
użytkowania nowe pomieszczenie dla
odziału zerowego – koszt inwestycji
ok. 70 000 zł. Została także podpisana
umowa na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę odwodnienia
terenów wzdłuż drogi (dz. nr 413) na
odcinku od działki nr 499 do działki
457/3 oraz wzdłuż drogi do cmenta-

fot. Mateusz Papuga

rza w Ładnej – przysiółek Średziny II.
Wartość dokumentacji wynosi 23 370
zł. Wzdłuż drogi krajowej DK 94 trwają intensywne prace zmierzające do
wybudowania kolejnych odcinków
ciągów pieszo-rowerowych. Ich
zakończenie planowane jest jeszcze
w tym roku. Bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów zostanie zapewnione na
odcinku od hotelu Taurus oraz od huty
p. Fistka do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jak również od salonu
Renault w kierunku Pilzna na odcinku
ponad 400 m. Rozpoczęta została
procedura przetargowa na wykonanie
dodatkowych oświetleń na Średzinach II oraz „Księżej Drodze”.

źródło: SP Ładna
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Łękawica
W Łękawicy w październiku wykonano nawierzchnię asfaltową
o długości 400 m na drodze transportu rolnego, działka nr 2197. Na tę
inwestycję uzyskano dofinansowanie
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 30 000 zł, a cała inwestycja kosztowała 76 000 zł.
Wykonano także nawierzchnię
asfaltową na drogach:
- „Na Kruczka” o długości 120 m.b.,
- „Budzikówki” o długości 150 m.b.,
- zlokalizowanej na dz. nr 833 (za
remizą) o długości 150 m.b.,
- zlokalizowanej na dz. nr 1624/1,
1624/2, 1624/3, 1624/4 o długości 200
m.b.,
- zlokalizowanej na dz. nr 1668
o długości 210 m.b. Koszt nakładek
wyniósł 131 267 zł.
W tej miejscowości wybudowano
również chodnik o szerokości 1,5
m wzdłuż prawej strony drogi wraz
z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni
do szerokości 5,5 m w ciągu drogi powiatowej nr 1376K– odcinek 176,69 m.
Koszt inwestycji to 110 024 zł.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości Łękawica
– droga „Na Smółkę” dz. nr 2081”.
Przygotowano także dokumentację
projektowo-kosztorysową na budowę
oświetlenia ulicznego na drodze „Na

GRUDZIEŃ 2017

INWESTYCJE

Byka” dz. nr 1598”. Roboty budowlane
związane z budową powyższych odcinków oświetlenia zaplanowano na
początek 2018 r. Postępowanie przetargowe jest w toku. W Łękawicy opracowywano projekt budowy chodnika
o długości ok. 750 m na odcinku od dz.
nr 1337/2 do granicy z miejscowością
Łękawka w ciągu drogi powiatowej
nr 1376K. Na projekt wydatkowano
29 889 zł. Budowa wspomnianego
odcinka chodnika przewidziana jest na
2018 r. Zakupiono nowy wóz strażacki o
wartości niemal 700 000 zł z dofinansowaniem z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pogórska Wola
W tej miejscowości w maju zakończono budowę oświetlenia ulicznego o długości 227 m.b. przy drodze
powiatowej nr 1378K. Koszt tej inwestycji to 15 636 zł. W lipcu dzięki
dofinansowaniu w wysokości 229 385
zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019 zrealizowano przebudowę drogi gminnej „Pogórz” nr
200580 K (odcinek 390 m). Zakres prac
obejmował: wykonanie nowej nakładki
asfaltowej wraz z podbudową oraz
odtworzenie i umocnienie istniejących rowów oraz wjazdów do posesji.
Inwestycja ta kosztowała 458 772 zł.
W październiku natomiast zakończono
przebudowę drogi gminnej nr 200580

fot. Justyna Kielian

K od drogi powiatowej nr 1378 K do
drogi krajowej nr 94g (odcinek 872 m)
wraz z budową chodnika o szerokości
1,5 m, odwodnieniem oraz umocnieniem rowów. Droga ta została również
poszerzona do szerokości 5 m (na
łukach do 6 m). Inwestycja ta kosztowała 1 277 700 zł, a dzięki Programowi
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
na lata 2014 – 2020 udało się pozyskać
na ten cel dofinansowanie wysokości
814 000 zł. W centrum Pogórskiej
Woli zakończono również budowę
23 przyłączy wodociągowych do
budynków. W marcu rozpoczęto II
etap budowy kanalizacji sanitarnej
w przysiółku Poskle. Pieniądze na ten

cel uzyskano z preferencyjnej pożyczki
z WFOŚiGW. Koszt robót budowlanych
to 5 225 727 zł. Inwestycja zakończy
się w 2019 r. W listopadzie wykonano
również drogę dojazdową do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach nr
2261, 2262,2263/4, 2264/6 Koszt tej
inwestycji to 50 000 zł.
W bieżącym roku opracowano także dwie kompletne dokumentacje projektowe na odbudowę drogi gminnej
„Osiedle 1” w Pogórskiej Woli poprzez
zaprojektowanie nakładki asfaltowej
4+4 wraz z podbudową oraz na przejście dla pieszych na skrzyżowaniu drogi
gminnej 203652K z drogą powiatową
1378K, wydatkując na ten cel prawie
30 tys. zł.

Skrzyszów

fot. Justyna Kielian

W marcu została podpisana umowa dotycząca projektu przebudowy
i rozbudowy segmentu C Zespołu
Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum
w Skrzyszowie na zespół żłobkowo –
przedszkolny wraz z zagospodarowaniem wokół zespołu. Wartość środków
finansowych przeznaczonych na ten
cel to 145 700 zł. Dokumentacja będzie
gotowa początkiem 2018 r.
Za potokiem Wątok wybudowano
oświetlenie uliczne o długości 268
m.b. wzdłuż działki drogowej nr 1881.
Cała inwestycja kosztowała 17 070
zł. W maju wykonano nawierzchnię
asfaltową na drodze na działkach
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nr 512/5 oraz 512/10 o długości 115
m.b. Inwestycja kosztowała 34 400
zł. W sierpniu zakończono budowę
chodnika z poszerzeniem jezdni i odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej
nr 1376K na odcinku od cmentarza
do Ładnej. Koszt budowy chodnika
to 334 344 zł. W czerwcu wykonano
nawierzchnię asfaltową na drodze
„Bieniówka” od p. Depukat do p. Sysło
na działkach nr 1361/1 oraz 1361/2 o długości 520 m.b. Zadanie dofinansowane
jest z Funduszu sołeckiego. W czerwcu

opracowano kompletną dokumentację
projektowo – kosztorysową na remont
mostu w ciągu drogi gminnej „Rampa”
200583K. Wartość projektu zamknęła
się kwotą 17 900 zł. Obecnie trwa remont mostu w ciągu drogi gminnej
„Do Kruku” 200594K w miejscowości
Skrzyszów. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe oraz roboty remontowe.
Na ten cel pozyskano dofinansowanie
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 230 000, a koszt
całej inwestycji to 414 000 zł. Podpisano
także umowę dotyczącą wykonania
nawierzchni asfaltowej na drodze:
- zlokalizowanej na dz. nr 1799/4,
1799/28, 2312/7 (Kruk) o długości
170 mb.
- „Na Hoima” o długości 280 m.b.
Koszt wykonania obydwu nakładek to
84 011zł.
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Obecnie opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowo
– kosztorysowa budowy dwóch odcinków oświetlenia ulicznego z lamp ledowych na drodze Zagumnie w Skrzyszowie:
- odcinek I: od cmentarza do działki
nr 628 po stronie południowej;
- odcinek II: od działki 650/1 do
działki 721 po stronie północnej na
istniejących stanowiskach słupowych.
Planuje się także wykonać w najbliższym czasie projekt przejścia dla

obejmował wymianę pieca węglowego c.o. na nowoczesny piec gazowy
z zamkniętą komorą spalania. Zostały
także wymienione stare niewydajne
grzejniki stalowe na grzejniki aluminiowe w pomieszczeniu zaplecza remizy.
Dodatkowo w pomieszczeniu kotłowni
i zaplecza na sprzęt strażacki wymieniono starą instalację wod-kan i elektryczną, wymieniono zmurszałe tynki,
wykonano nowe posadzki a ściany
w pomieszczeniach do wys. 2 m zostały
obłożone płytkami glazurowymi. Wymieniono także stare drzwi
wewnętrzne. Na tę inwestycję uzyskano dotację
z Konkursu „Małopolskie
Remizy 2017” oraz WFOŚiGW w wysokości 40 402 zł,
a cały remont kosztował
80 808 zł. W czerwcu
w Szynwałdzie wykonano
nawierzchnię asfaltową na
drodze nr 203656K o długości 190 m.b. Koszt tej inwestycji to 44 125 zł. Trwają
prace dotyczące budowy
sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w przysiółku
Świniogóra (etap 7)w miejscowości Szynwałd. Na
ten cel pozyskano kwotę
w wysokości 1 547 205 zł
z P ro g r a m u R o z w o j u
Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Całkowity koszt tej inwestycji to
fot. Zbigniew Guzy
3 241 801 zł.
W grudniu zakończyło się także
pieszych w Górnym Skrzyszowie. Powykonanie nawierzchni asfaltowej
stępowanie przetargowe jest w toku.
na drodze:
W trakcie opracowywania jest
- „Na Czekaja” o długości 120 m.b,
również dokumentacja dotycząca
- „Mąciorówki” o długości 200 m.b.
termomodernizacji hali sportowej w
Wartość robót wyniosła 52 244 zł.
Skrzyszowie - koszt 12 000 zł.
Ponadto opracowano kompletną
dokumentację projektową remontu
Szynwałd
mostu w ciągu drogi gminnej „Na JaWe wrześniu w Szynwałdzie zaponię” 203668 K za kwotę 17 900 zł.
kończono budowę kolejnego odcinka
Dodatkowo w lipcu i w listopadzie
ścieżki rowerowej o długości 640 m
na teren całej gminy udało się zakupić
o szerokości 1,5 m z poszerzeniem
kruszywo i kamień łamany na budojezdni i odwodnieniem wzdłuż drogi
wę i modernizację dróg dojazdowych
powiatowej nr 1357K. Na realizację tej
do gruntów rolnych w poszczególinwestycji pozyskano preferencyjną
nych sołectwach gminy Skrzyszów.
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Dofinasowanie w wysokości 55 339 zł
Ochrony Środowiska i Gospodarki
udało się pozyskać z Funduszu
Wodnej w wysokości 157 840 zł, a cała
Ochrony Gruntów Rolnych. Natoinwestycja kosztowała 378 952 zł. W tej
miast koszt zakupionego kruszywa
miejscowości w październiku zakońto 146 124 zł.
czył się remont remizy OSP, który
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Będzie Rondo
i nie tylko
Dzięki Powiatowi tarnowskiemu
i porozumieniu Gmin Skrzyszów i Tuchów ma być rozbudowana droga
powiatowa 1376K Karwodrza-Ładna.
Najważniejsza dla nas jest poprawa
bezpieczeństwa głównie w okolicach
kościoła w Skrzyszowie.
– Przede wszystkim powstanie zupełnie nowy odcinek łączący cmentarz
z mostem na Łękawicę. Odciąży on
ruch samochodowy z góry, idąc wzdłuż
kościoła. Poziom bezpieczeństwa zdecydowanie się poprawi ze względu na
powstanie nowej drogi. Zostanie ona
poszerzona do sześciu metrów oraz
wyposażona w chodniki i oświetlenie.

Przy skręcie na Łękawice
powstanie rondo. Warto
przy tym zaznaczyć, że będzie to pierwsze rondo na
terenie gminy Skrzyszów
– powiedział wójt Marcin
Kiwior.
Droga ma być gotowa
do końca 2020 roku. Prace
rozpoczną się w pierwszej
kolejności w Skrzyszowie.

OSP z nowym sprzętem
Aż 35 mln zł Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło w tym roku
na pomoc osobom pokrzywdzonym
i świadkom przestępstw. Z tych środków
przeznaczono m.in. ponad 16 mln zł na
pokrzywdzonych, 10 mln zł na sprzęt
ratowniczy dla Ochotniczych Straży
Pożarnych niosących pomoc pokrzywdzonym przestępstwami w ruchu drogowym i ponad 7 mln zł na przeciwdziałanie
przestępczości. Gmina Skrzyszów wystartowała w konkursie ubiegając się o te
pieniądze, dzięki czemu nasze jednostki
OSP otrzymają 46500 zł na zakup 5-ciu
sztuk toreb ratowniczych PSP R1 oraz za-

kup dwóch defibrylatorów.
Gmina dołoży do zakupu
tylko 2500 zł. Nowy sprzęt
ratowniczy jest niezbędny
do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków przez naszych druhów.
Wiele razy przy prowadzonych akcjach pożarniczych
m.in. takich jak gaszenie
pożarów, zabezpieczanie
wypadków strażacy ratują ludzkie życie. Wszyscy
czujemy się bezpieczniej
wiedząc, że nasze służby są
dobrze wyposażone.

fot. Mateusz Papuga

„W pełnej oddania i poświecenia pracy strażaka można zobaczyć, że człowiek jest powołany do pomocy bliźniemu pomocy, która nie ma granic i która w najtrudniejszych sytuacjach wyciąga do człowieka pomocną dłoń”
Jan Paweł II
Podziękowanie
dla Druhen i Druhów
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Skrzyszów
oraz Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
W imieniu własnym oraz całej mojej Rodziny składam Wam
serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc oraz wsparcie
okazane mi w tak trudnym dla mnie okresie życia.
Życzę, aby przyszłość przyniosła Wam wiele satysfakcji z dobrze
spełnionego obowiązku, a nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były źródłem miłości, wiary i nadziei.
					
Bartosz Kozioł z Rodziną
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Zmiany w systemie
gospodarowania odpadami

dencja rynkowa stale rosnących cen
opłat za wywóz śmieci i jednocześnie
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września
towarów i usług nie ominęła również
ustalania ich wysokości na poziomie,
1996r. o utrzymaniu czystości i porządsektora
gospodarowania
odpadami
sfinansowanie
całego
ku w gminach
U. 2017.z1289
t. j.)13 zapewniającym
Zgodnie
z (Dz.
ustawą
dnia
września 1996r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gmina
komunalnymi. Do obecnej podwyżki
systemu gospodarki odpadami. Na
gminy przejęły odpowiedzialność za
2017.
1289 t. j.) odpadami
gminy przejęły
odpowiedzialność
za właściwe
przyczyniły
się bardzo gospodarowanie
wysokie opłaty
podstawie tych
aktów prawnych Gmina
właściwe gospodarowanie
za wywóz odpadów i coraz większą
Skrzyszów od 1 lipca 2013 roku pobiera
komunalnymi. W 2012 roku Sejm RP
komunalnymi. W 2012 roku Sejm RP znowelizował ustawę z 1996r., zobowiązując d
ich ilość.
opłaty za wywóz śmieci. Wszystznowelizował ustawę z 1996r., zoboJakustalania
wynika z przedstawionych
obok
wskazujeśmieci
na to, że iw jednocześnie
przyszłym
wiązując dodatkowo
gminy do
poboruza ko
gminy
do poboru
opłat
wywóz
ich wysokości
na
danych, ilość odpadów systematycznie
roku w naszej gminie
zapewniającym sfinansowanie
całego systemu
gospodarki
odpadami.
Na
podstawie t
rośnie. Porównując
średnią
z ostatnich
nie da się uniknąć
Ilość odpadów za 2017r.
Rok 2017
3 miesięcy br. do średniej ilości odwzrostu tych opłat,
w tonach/miesiąc
prawnych Gmina Skrzyszów
od 1 lipca
2013 roku pobiera
opłaty za wywóz śmieci.
padów z 2014 roku ich ilość w naszej
podobnie jak miało
Styczeń
156,26
gminie
ponad
45%.
w innych
wskazuje na to, że w przyszłym roku towmiejsce
naszej
gminie
niewzrosła
da osię
uniknąć
wzrostu t
Warto przypomnieć, że od początgminach. To smutna
Luty
171,86
podobnie jak miało to miejsce w innychkonieczność,
gminach.wyniTo smutna
konieczność,
wynikająca z
ku funkcjonowania
nowego systemu
Marzec
226,19
gospodarowania odpadami, czyli od
kająca z rachunku
ekonomicznego,
będąca 172,60
efektem funkcjonowania
w konkretnej
ekonomicznej rzeczyw
Kwiecień
prawie pięciu lat, mieszkańcy gminy
ekonomicznego, bęSkrzyszów,
jedni z nielicznych
dąca efektem
Maj
274,98
którą wpływa
wiele czynników
niezależnych
odfunkwładz
gminy.jakoOdczuwana
niewątpli
w powiecie tarnowskim, za śmieci
cjonowania w konCzerwiec
190,87
każdego
obecna tendencja
rynkowa stale
i usług
nie ominę
płacili towarów
stałą i niezmienną
stawkę,
kretnejrosnących
ekonomicznej cen
Lipiec
190,74
która uzależniona była od liczby osób
rzeczywistości, na
sektora gospodarowania odpadami komunalnymi.
Do zamieszkujących
obecnej podwyżki
przyczyniły s
wspólne gospodarktórą wpływa wiele
Sierpień
236,06
stwo domowe. Jednak wobec kolejczynników
niezawysokie
opłaty za wywóz odpadów
i coraz
większą
ich ilość.
Wrzesień
217,82
nego wzrostu opłat za wywóz śmieci
leżnych od władz
i rosnącej, wręcz lawinowo, ilości odgminy. Odczuwana
Październik
242,72
padów dalsze utrzymywanie obecnej
niewątpliwie przez
Listopad
258,34
Wykres
1. Średnia ilość odpadów
w gminie
Skrzyszów
2014-2017.
wysokości
opłat stało się niemożliwe.
każdego
obecna ten- lata
W tym czasie ceny utylizacji odpadów
wzrosły z 250 zł/tonę do 320 zł/tonę
(28%). W celu sprawdzenia możliwości
uzyskania niższych kosztów wywozu
odpadów gmina ogłosiła kolejno dwa
przetargi. W obydwu przypadkach została złożona tylko jedna oferta przez
firmę FBSerwis Karpatia Sp. Z o.o., proponująca kwotę o prawie sto procent
wyższą od obecnej. W zaistniałej sytuacji samorząd gminy został zmuszony
do skalkulowania nowych opłat za
wywóz śmieci, adekwatnych do aktualnej sytuacji rynkowej, zapewniających
wypełnienie ustawowego obowiązku.
Niestety, jest mało prawdopodobne, aby udało się w gminie Skrzyszów
uniknąć podwyżek opłat za wywóz
odpadów w 2018 roku. Samorząd jednak cały czas intensywnie poszukuje
alternatywnych rozwiązań, analizując
możliwości ich zminimalizowania.
Ostateczne wysokości opłaty zostaną ustalone w najbliższym czasie
i najprawdopodobniej obowiązywać
będą od lutego 2018 roku.
Wykres 1. Średnia ilość odpadów w gminie Skrzyszów lata 2014-2017.
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Od naszego komina smog się zaczyna
Z nadejściem okresu jesienno-zimowego powraca problem spalania
śmieci w domowych piecach, świadczą
o tym unoszące się dymy z kominów
o nieprzyjemnych zapach i różnych
kolorach. Pozornie mogłoby się wydawać, że takie postępowanie to czysty
zysk - pozbywamy się odpadów w zamian uzyskujemy ciepło. Nic bardziej
mylnego. W procesie spalania śmieci,
a w szczególności tworzyw sztucznych, powstają toksyczne opary: dioksyny, tlenki azotu, dwutlenek siarki,
metale ciężkie (kadm, rtęć, ołów),
chlorowodór, cyjanowodór i wiele innych organicznych i nieorganicznych
związków chemicznych. Musimy być
świadomi, że substancje te wywołują
alergie, niewydolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. Najbardziej
narażamy na te dolegliwości samych
siebie i rodziny zwłaszcza dzieci, bo

największą dawkę zanieczyszczeń
przyjmujemy w domu i najbliższej
jego okolicy.
Spalanie odpadów komunalnych
(śmieci) w domowych piecach odbywa
się w niskich temperaturach od 200C
– 500C, co wiąże się ze zwiększoną
emisją zanieczyszczeń do atmosfery
i gleby. Poza tym kominy domów są
niskim źródłem emisji i w tej sytuacji
uniemożliwione zostaje wyniesienie
zanieczyszczeń na duże odległości
i rozproszenie ich przez wiatr, czyli
najwięcej zanieczyszczeń pozostaje
w domu. Poza utratą zdrowia, palenie śmieciami powoduje uszkodzenia
instalacji i przewodów kominowych.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych
w piecach i kotłowniach domowych
oraz na wolnym powietrzu, grozi za
to wysoka grzywna nawet do 5 tysięcy
złotych.

Dbajmy o otaczające nas środowisko jego piękno i czystość, dbajmy
o zdrowie, które jest najcenniejszym
skarbem, nieprzeliczalnym na żadne
pieniądze.
Apelujemy dla naszego wspólnego dobra do wszystkich mieszkańców gminy, aby nie palić śmieci
w piecach domowych.

Młodzież
w Sejmie
Na zaproszenie Pani Poseł Urszuli
Augustyn reprezentanci trzech szkół
z naszej gminy - Szkoły Podstawowej
w Skrzyszowie, Szynwałdzie i Pogórskiej Woli – mieli okazję zwiedzić
Sejm, Stare Miasto i Zamek Królewski
w Warszawie.

źródło: SP nr 1 Skrzyszów

Dla grupy 49 uczniów - miłośników
historii i wiedzy o społeczeństwie, wy-

cieczka ufundowana przez Panią Poseł
była nie lada gratką.

Światełko pamięci we Lwowie
Miłośnicy historii z Pogórskiej
Woli – uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej oraz mieszkańcy- zawieźli światełka pamięci
na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili groby znanych Polaków oraz
zobaczyli najważniejsze zabytki we
Lwowie. Odwiedzili także pobliską
parafię, gdzie zostawili przybory
szkolne dla polskich dzieci ufundowane przez firmę Gaz-System
w Pogórskiej Woli.

źródło: SP Pogórska Wola
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Gminne święto edukacji narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to
ważne święto dla nauczycieli, uczniów
a także dla nas wszystkich. Nauczyciele pełnią niezwykłą rolę w naszym
życiu, przygotowując młodych ludzi
do przyszłych wyzwań. Podczas
I Gminnego Dnia Edukacji Narodowej,
który odbył się w Szkole Podstawowej
nr 1 w Skrzyszowie, Wójt Gminy Marcin
Kiwior wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy Czesławem Boruchem podziękowali pracownikom oświaty za ich
codzienny trud pracy gwarantujący
wysoki poziom kształcenia i wychowania, a także zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.
Wręczyli Nagrody Wójta dyrektorom,
nauczycielom i pracownikom oświaty
oraz podziękowania seniorom i emerytom. Nagrodą Wójta został również

uhonorowany (we wrześniu 2017 r.)
długoletni lubiany i dobrze wspominany przez uczniów nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Skrzyszowie Pan Adam Olszewski.
Gminne Święto Edukacji Narodowej
było także okazją
do wręczenia przez
dyrektorów szkół
i przedszkoli nagród
dla wyróżniających
się pracowników
pedagogicznych
oraz administracji
i obsługi. Uroczystość ubarwiła okolicznościowa część
artystyczna w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawo-

wej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie,
która została opracowana i przygotowana przez nauczycieli tejże szkoły
Romualdę Gac, Agnieszkę Papugę
i Michała Czerneckiego oraz Marzenę
Wojtalę i Klaudię Reiskittel.

fot. Mateusz Papuga

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - WAŻNE INFORMACJE
1.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 odpowiada Firma Transportowo-Handlowa reprezentowana przez Pana Kazimierza Świdzińskiego tel. 604–808–248
2. Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą
w Zgłobicach, tel. Dyżurny 501-799-432 całodobowy lub tel. (014) 674-12-30, 678-70-50 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
3. Za zimowe utrzymanie dróg krajowych odpowiada GDDKiA w Krakowie Rejon w Tarnowie, całodobowy
dyżur prowadzony jest pod nr tel. 723-904-549 lub 14 651-37-47.
Aktualne informacje są dostępne w zakładce „Zimowe utrzymanie dróg” na stronie Gminy Skrzyszów.

ZAWIADOMIENIE
Urząd Gminy Skrzyszów informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 roku na terenie miejscowości Łękawica,
Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd zaczną obowiązywać uproszczone plany urządzenia lasów będących własnością osób fizycznych, opracowane przez Starostę Tarnowskiego. Od tej daty, do dnia 31
grudnia 2027 r. wszyscy właściciele lasów są zobowiązani prowadzić gospodarkę leśną, w tym wycinkę
drzew, zgodnie z ustaleniami zawartymi w zatwierdzonych planach. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z planami oraz otrzymać z nich wyciągi w postaci skróconego opisu taksacyjnego i ustalonych
zadań gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.
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Złoty Medal za Długoletnią
Służbę dla Pani Alicji Karwat
18 października 2017 r. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę,
przyznawanym przez Prezydenta RP
została odznaczona Pani Alicja Karwat – dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie. Uroczystość
wręczenia odznaczenia odbyła się
w Krakowie, gdzie medal w imieniu
Prezydenta RP wręczył Wicewojewoda Józef Gawron.
Pani Alicja Karwat posiada 40 letni
staż pracy zawodowej, w tym od 34 lat
pełni funkcję dyrektora Przedszkola
Publicznego w Skrzyszowie. Duże doświadczenie, a także cechy charakteru
takie jak sumienność, odpowiedzialność,
zaangażowanie sprawiają, że przedszkole jest bardzo dobrze zarządzane i wysoko oceniane przez ekspertów a przede
wszystkim przez rodziców.
Inspiruje nauczycieli do stosowania
nowatorskich, aktywizujących metod
nauczania i wychowania, ukierunkowanych na harmonijny i wszechstronny
rozwój wychowanków. Z jej inicjatywy
wdrożono program edukacji teatralnej,
muzycznej oraz program wspierający
aktywność ruchową dzieci w którym
uwzględniono również tematykę prozdrowotną i proekologiczną.
W swojej pracy napotyka również
problemy wychowawcze i społeczne
swoich podopiecznych i ich rodzin. Zawsze z całą mocą i swoją wiedzą angażuje
się w organizacje jak najlepszej i co ważne
skutecznej pomocy dla wszystkich potrzebujących.
Pod kierownictwem Pani Alicji przedszkole wyróżnia się nie tylko wysokim

poziomem nauczania, opieki i wychowania, ale również buduje swój pozytywny
wizerunek w środowisku.
Kultywuje tradycje historyczne,
uroczystości patriotyczne i ludowe
włączając wychowanków i personel
przedszkola do organizowania i udziału
w uroczystościach gminnych. Dzięki staraniom Pani Alicji przedszkole otrzymało
Certyfikat CIVIS ET PATRIA i wiele innych
wyróżnień. Mając na uwadze uzdolnienia
i zainteresowania dzieci z jej inicjatywy
realizuje się programy samodzielnie
opracowane przez nauczycieli.
Pani Alicja jest współautorem i była
koordynatorem realizowanego na terenie gminy projektu POKL „Aktywny
Przedszkolak”. Angażuje wychowanków
do aktywnego udziału w akcjach charytatywnych oraz akcjach mających na
celu dbałość o środowisko naturalne.
Ponadto jako dyrektor wyjątkowo dba
o zapewnienie dzieciom odpowiednich
warunków pobytu w placówce i ich bezpieczeństwo. Dzięki staraniom Pani Alicji
w przedszkolu przeprowadzano liczne
remonty, zagospodarowywano dodatkowe pomieszczenia oraz systematycznie doposażono placówkę w nowy sprzęt
i pomoce dydaktyczne.
Pani Alicja jest w pełni oddana swojej
pracy i traktuje ją jako służbę drugiemu
człowiekowi. Za swoje wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
była wielokrotnie nagradzana nagrodami Wójta Gminy Skrzyszów, a ponadto
w 1985 roku otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty; w 1991r. oraz w 1997r.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej;

Nasza gmina edukacją stoi
W każdym zakątku naszego regionu
nie brakuje ludzi z pasją, którym przychodzą do głowy ciekawe pomysły na
to, jak sprawić, żeby uczenie się było
interesujące i przyjemne. Najciekawsze
z tych pomysłów można zaprezentować
podczas Plebiscytu Edukacyjna Gmina
Małopolski, organizowanego przez
Województwo Małopolskie. Celem
konkursu jest wyłonienie i promocja
małopolskich gmin najaktywniej wspie-

rających rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców.
Gmina Skrzyszów od lat z sukcesami
uczestniczy w tym projekcie, rokrocznie
znajdując się w gronie laureatów. Do tej
pory wyróżnione zostały różnorodne
nasze projekty m. in. „Muzyka i taniec
ludowy wczoraj i dziś”, „Mały Uniwersytet Skrzyszowski”, czy „Skrzyszowska
Szkoła Muzyków”.
Nasza gmina w tegorocznej edycji

źródło: UG Skrzyszów

a w 2007 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Od wielu lat jest ekspertem MEN
wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.
Jest dyrektorem, cieszącym się szacunkiem i uznaniem wśród nauczycieli,
współpracowników i rodziców. Wypełniając swoje obowiązki dba o właściwe
warunki i atmosferę w pracy, przywiązuje dużą wagę do wytwarzania w gronie
pedagogicznym atmosfery życzliwości,
współdziałania i współodpowiedzialności za poziom i wyniki pracy.
Cechuje ją wysoka kultura osobista
jest uprzejma i bezkonfliktowa.
Wszystkie te cechy i osiągnięcia
zawodowe doprowadziły Panią Alicję
Karwat do wyjątkowego wyróżnienia
jakim jest przyznanie Złotego Medalu za
Długoletnia Służbę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z naszymi
najmłodszymi mieszkańcami gminy.
Plebiscytu pochwaliła się inicjatywami
adresowanymi przede wszystkim do
dzieci i młodzieży. „Zabawy robotyczne
z klockami Lego i warsztaty modelowania 3d”, „Wakacje z pomysłem” oraz
„Praktyki w Niemczech” - to nasze
projekty nominowane do dziesiątki
najatrakcyjniejszych przedsięwzięć
edukacyjnych dla dzieci i dorosłych.
Utrzymujemy się cały czas w czołówce
gmin edukacyjnych, które wspierają
działalność doradztwa zawodowego
oraz optymalnego rozwoju dzieci
i młodzieży.
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Szkoła Podstawowa w Łękawicy
wygrała konkurs TESCO
Po raz kolejny nauczyciele wspólnie
z dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Łękawicy opracowali wniosek grantowy na dofinansowanie projektu
w ramach programu Fundacji Tesco
„Decydujesz, pomagamy”. Wśród szeregu propozycji nauczycieli i rodziców
zdecydowano się na przedsięwzięcie
pt. „Ogród marzeń, ogród wrażeń”.
Celem projektu jest wspieranie aktywności i rozwoju
w społeczności lokalnej, a także aktywizowanie mieszkańców
do zmienienia na lepsze swojego otoczenia. Projekt znalazł
się gronie wysoko
ocenionych wniosków
i zyskał uznanie ekspertów oraz Komisji
Grantowej i przeszedł
do etapu głosowania
w sklepach Tesco. Cała
społeczność lokalna
bardzo mocno zaangażowała sie w głosowanie na ten pomysł.
Po raz kolejny szkoła
w Łękawicy okazała się
najlepsza. 6 grudnia

o godzinie 10.00 w sklepie Tesco w Galerii Gemini przekazano szkole czek na
kwotę 5 tysięcy złotych. Zgodnie z celem projektu uzyskane fundusze zostaną wykorzystane na stworzenie miejsca służącego zaspokojeniu potrzeb
społecznych oraz wypoczynkowych
mieszkańców poprzez rewitalizację terenów zielonych, a także wyznaczenie
i realizację korelujących ze sobą działań

sprzyjających podnoszeniu estetyki
miejscowości.
W imieniu uczniów, nauczycieli i dyrektor szkoły składamy podziękowania
wszystkim rodzicom i przyjaciołom
szkoły za ogromne zaangażowanie
w głosowanie na projekt Fundacji Tesco
III edycji „Decydujesz, pomagamy”- pt.
Sympatycy Łękawicy - „Ogród marzeń,
ogród wrażeń”.

źródło: SP Łękawica

Odblaskowa
szkoła
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks.
P. Skargi w Skrzyszowie przyłączyła się,
po raz kolejny, do VIII już edycji akcji „Odblaskowa Szkoła”. Tym razem włączono
w działania nie tylko uczniów szkoły, ale
również seniorów, czyli babcie i dziadków,
którym przekazano odblaski podarowane
przez policjanta. W ramach „Odblaskowej
Szkoły” zorganizowano liczne konkursy
takie jak: odblaskowy pluszak, odblaskowa rodzina czy projekty ubrań odblaskowych oraz wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym. Wszystko to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
naszych uczniów i seniorów.
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Dotacja dla szkół

na wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej w sprzęt
Gmina Skrzyszów otrzyma dotację
na wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze
gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w szkołach. Szkoły w których powstaną nowe gabinety profilaktyki
zdrowotnej to Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie
oraz Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Ładnej. Natomiast

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii
Krajowej w Szynwałdzie oraz Szkole
Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli zakupiony
sprzęt będzie uzupełniał wyposażenie
w istniejących już gabinetach profilaktyki zdrowotnej. W ramach otrzymanych środków szkoły mogą zakupić m.in. kozetki, stoliki zabiegowe,
szafki przeznaczone do przecho-

Doradztwo zawodowe

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej
w Szynwałdzie – świadomie w dorosłość…
Okres szkoły podstawowej to czas
rozwoju kompetencji społecznych
i kształtowania postaw wobec pracy
i rozwijanie takich cech jak sumienność,
uczciwość, systematyczność.
Od września 2017 r. dla starszych
uczniów szkół podstawowych odbywają
się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, których celem jest przygotowanie młodzieży do podjęcia trafnych
decyzji edukacyjno-zawodowych,
wyboru szkoły ponadpodstawowej,

zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz do roli pracownika na
współczesnym rynku pracy.
W Szkole Podstawowej w Szynwałdzie młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, które wychodzą daleko poza ramy szkolnej ławki. Podczas
spotkań z doradcą zawodowym – panią
Beatą Lisak oraz przeszkolonymi w tym
zakresie paniami: Beatą Mazur i Eweliną
Wójtowicz uczniowie starannie planują
ścieżkę swojej kariery edukacyjno-za-

OŚWIATA
wywania leków, szafki kartoteczne,
wagi medyczne ze wzrostomierzem,
parawany, stetoskopy, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice
Ishihary do badania widzenia barwowego, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów,
wyposażenie do przenośnej apteczki
pierwszej pomocy. Dofinansowanie
w ramach dotacji może obejmować
do 100% kosztów poniesionych na
wyposażenie gabinetu profilaktyki
zdrowotnej, jednak do kwoty nie
wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.
Należy wspomnieć, że ww. zadanie
jest dofinansowane ze środków
otrzymanych od Wojewody.

wodowej, rozwiązują zadania pozwalające im lepiej poznać siebie, swoje mocne
i słabe strony, a samopoznanie jest podstawą samooceny, na bazie której będą
kierować własnym rozwojem zawodowym. Młodzież uczestniczy w organizowanych cyklicznie spotkaniach z przedstawicielami zawodów, podczas których
może bezpośrednio porozmawiać z profesjonalistami, poznać specyfikę zawodu
i sprawdzić czy posiada predyspozycje
do wykonywania danej profesji. Dotychczas uczniowie poznali szczegółowo
pracę strażaków odwiedzając Komendę
Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, profesję bibliotekarza i animatora
kultury podczas wizyty w Bibliotece
Publicznej w Szynwałdzie, spotkali się
także z nauczycielem – praktykiem,
przygotowującym
młodzież do wykonywania zawodu fryzjera i kosmetyczki,
z przedstawicielką
służby zdrowia oraz
z funkcjonariuszami
Policji.
Taka forma pracy
z młodymi, potencjalnymi kandydatami do szkół ponadpodstawowych
z pewnością przyniesie pozytywne efekty
i pozwoli przygotować uczniów do trafnego podejmowania
ważnych, życiowych
decyzji.
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Pogodny klubik
„Pogodny Klubik” jest miejscem
Mija kolejny rok działalności Ośrodw którym wszyscy uczestnicy czują się
ka Wsparcia dla osób w podeszłym
ważni, potrzebni, docenieni, pomagają
wieku w integracji z młodzieżą, prowasobie wzajemnie, wspierają się, wspóldzonego przez Klub Kobiet Kreatywnie świętują imieniny. W przyjaznej
nych Gracja .
atmosferze minął rok obfity w wiele
Podczas tego sezonu uczestnicy
„Pogodnego Klubiku” aktywnie brali
udział w proponowanych zajęciach,
mających na celu wzmocnienie więzi
międzypokoleniowej, wymianę doświadczeń i przeciwdziałanie poczuciu
osamotnienia.
Zarówno Seniorzy jak i młodsi
członkowie rozwijali swoje pasje i talenty, zwłaszcza te manualne pod
okiem profesjonalnych instruktorów
z Centrum Hobbistyczno Artystycznego „Arabeska” z Tarnowa.
Zajęcia kulinarne stały się wspaniałą
okazją do poznania smaków regionalnej kuchni oraz wymiany przepisami.
W trosce o zwiększenie aktywności
fizycznej oraz promowanie zdrowego
stylu życia, członkowie Pogodnego
Klubiku nie tylko
prowadzili ożywione
dyskusje na ten temat, między innymi
z psychologiem, ale
także uprawiali Nording Walking.
Zorganizowane
w tym roku trzy wycieczki: do Zamościa,
Sandomierza oraz
nad Solinę, stały się
doskonałą okazją do
poznawania dziedzictwa kulturowego oraz walorów krajobrazowych naszej
dużej Ojczyzny.
Dodatkowych
wrażeń dostarczało
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych np. wyjście
do kina, wyjazd do
Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
fot. Ewa Siedlik i Anna Prusak
w Lusławicach.
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ciekawych zajęć, rok który dostarczył
wielu wrażeń i emocji .
Zadanie publiczne pt. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – klubu samopomocy” jest
współfinansowane z budżetu Gminy
Skrzyszów oraz dofinansowane ze
środków otrzymanych od Wojewody
Małopolskiego.
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Złote i diamentowe gody
Konstanty Ildefons Gałczyński
powiedział: „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę
miłość w ręce i przenieść ją przez
całe życie...”.Przeżyć razem w zgodzie i harmonii 50 czy 60 lat życia,
to wielkie wyzwanie wymagające
wzajemnego zrozumienia, tolerancji
i szacunku. Stąd Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz

przyjaciół. Tradycyjnie w Przedszkolu
Publicznym w Skrzyszowie odbyła się
uroczystość w trakcie której uhonorowano czternaście par małżeńskich
świętujących jubileusz pięćdziesięciolecia i jedną parę małżeńską świętującą jubileusz sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Dziewiętnastego
października tego roku Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i kwiaty.
Medale przyznane przez Prezydenta

RP z okazji Złotych Godów wręczył
Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.
Podczas uroczystości obecni byli
goście: Przewodniczący Rady Gminy
w Skrzyszowie Czesław Boruch, proboszcz parafii pw. Św. Stanisława BM
w Skrzyszowie, ks. Zdzisław Gniewek
oraz rodziny i przyjaciele świętujących małżeństw. Zebrani Jubilaci oraz
goście mieli okazję zobaczyć występ
artystyczny w wykonaniu przedszkolaków, którego uwieńczeniem
był poczęstunek będący okazją do
rozmów i wspomnień.
Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły
pary:
Stanisława i Ludwik
Podraza (Pogórska
Wola);
Maria i Marian Tchoń
(Pogórska Wola);
Zofia i Alojzy Tryba
(Pogórska Wola);
Stanisława i Eugeniusz
Zaucha (Pogórska Wola);
Aniela i Czesław Szarad
(Ładna);
Halina i Julian Barnaś
(Skrzyszów);
Janina i Mieczysław Kuc
(Skrzyszów);
Zofia i Józef Stach
(Skrzyszów);
Anna i Andrzej Sury
(Skrzyszów);
Maria i Julian Sztorc
(Skrzyszów);
Maria i Józef Żurowscy
(Skrzyszów);
Zofia i Franciszek Laska
(Szynwałd);
Maria i Julian Barnaś
(Łękawica);
Halina i Mieczysław Bień
(Łękawica).

fot. Mateusz Papuga

Jubileusz 60-lecia
świętowali:
Krystyna i Franciszek Wywrot z Pogórskiej Woli.
Wszystkim Jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzenia
wszelkiej pomyślności
na dalszej ich wspólnej
drodze życia.
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Odnowione witraże
w kościele w Szynwałdzie
W kościele parafialnym w Szynwałdzie zostały odnowione kolejne dwa
witraże wykonane w 1917 r. przez Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński
wg projektu Stefana Matejki. Witraże od
2014 r. roku wpisane są do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego.
Konserwacja witraża przedstawiającego św. Katarzynę została

zrealizowana dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, które na ten cel udzieliło parafii
dotacji w kwocie 10 000 zł. Natomiast
konserwacja witraża przedstawiającego św. Juliannę została wykonana
dzięki wsparciu finansowym Gminy
Skrzyszów w postaci dotacji w kwocie
9 150 zł.

fot. Bartłomiej Mącior

Wystawa fotograficzna
„Szynwałd z tamtych lat”
W Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie dwudziestego pierwszego
października została otwarta wystawa
fotograficzna pt. „Szynwałd z tamtych
lat”. Ekspozycję stanowi trzydzieści zdjęć
przedstawiających wydarzenia z historii
i życia mieszkańców Szynwałdu, a także
z dziejów tamtejszej parafii i szkoły. Na
fotografiach zostały udokumentowane
głównie wydarzenia z okresu lat 80. i 90.
XX wieku, a autorem większości z nich
jest Stanisław Podraza, mieszkaniec
Szynwałdu, który od kilkudziesięciu lat
dokumentuje na swoich fotografiach
ważne uroczystości związane z życiem
mieszkańców. Otwarciu wystawy towarzyszył także wykład pt. „Droga chłopów
polskich do Polski” wygłoszony przez
znanego w regionie historyka - dr Jana
Hebdę, który w szczegółowy sposób
przedstawił dzieje chłopstwa polskiego
ubarwiając je błyskotliwymi anegdotami.
Otwarcie wystawy było zwieńczeniem realizowanego przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd projektu pn. „Zakup
niezbędnego sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania w celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności statutowej przez Stowarzyszenie
Mój Szynwałd’’. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej
Kraków oraz Województwa Małopolskiego. Podjęta inicjatywa umożliwiła
Stowarzyszeniu zakup niezbędnych
urządzeń, które okazały się niezwykle
pomocne przy organizacji wystawy.
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Wystawę „Szynwałd z tamtych lat”
można jeszcze oglądać w bibliotece
w Szynwałdzie do końca grudnia w godzinach pracy biblioteki.

fot. Anna Mądel
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Aktywni w każdym wieku
W ostatnich latach bardzo modne
stało się dbanie o kondycję fizyczną.
Jedną z form aktywności ruchowej
dla kobiet są różne rodzaje zajęć aerobiku. Doskonałą rodzajem ćwiczeń
jest pilates, który pozwala
wzmocnić całe ciało. W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie mieszkanek
w gminie Skrzyszów był
realizowany projekt „Aktywni w każdym wieku Pilates” w ramach którego
od września do listopada na
hali sportowej w Łękawicy
odbywały się bezpłatne zajęcia sportowe. W zajęciach
uczestniczyło 29 kobiet.
Ćwiczenia z pilatesu miały
na celu poprawę kondycji
fizycznej oraz poznanie
i utrwalenie nawyków zwią-

zanych z codziennym wykonywaniem
ćwiczeń ruchowych. Dzięki dofinansowaniu z projektu zakupiono maty do
ćwiczeń oraz obciążniki na nogi.
Projekt pn. „Aktywni w każdym

wieku – Pilates” realizowany był przez
grupę nieformalną Fit Babki z Łękawicy
pod patronatem Zielonego Pierścienia
Tarnowa i był współfinansowany ze
środków otrzymanych z Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
Gminy Miejskiej Krakowa oraz Województwa Małopolskiego. Łączny koszt
projektu to prawie 5 000 zł.

fot. Mateusz Papuga

Akademia zdrowego odżywiania
wygrała plebiscyt na najciekawszą inicjatywę FIO Małopolska Lokalnie w 2017r.
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Forum
Oświatowe Klucze, Fundacja Sztuki,
Przygody i Przyjemności ARTS oraz
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia zorganizowały plebiscyt na
najciekawszą inicjatywę zrealizowaną
w ramach Programu FIO-Małopolska
Lokalnie. Do udziału w plebiscycie
zostały zgłoszone siedemdziesiąt
trzy projekty, z czego aż sześć zrealizowano w naszej gminie. Wśród projektów z gminy Skrzyszów znalazły
się następujące inicjatywy: Wakacje
z pomysłem; Wspólnie posadzimy
– wioskę naszą upiększymy – aktywizacja oraz integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności
wsi Łękawica; Akademia Zdrowego
Odżywiania, Wychodzimy z domów,
Aktywni w każdym wieku – Pilates,
Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
w celu zwiększenia efektywności
prowadzonej działalności statutowej
przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd. Uczestnictwo w plebiscycie

polegało na oddaniu głosu na wybraną inicjatywę na stronie: www.
malopolskalokalnie.pl. Głosowanie
trwało od 18 listopada do 7 grudnia. Zwycięzcą w plebiscycie okazał
się projekt z terenu naszej gminy
– Akademia Zdrowego Odżywiania
zrealizowany przez Stowarzyszenie
Klub Kobiet Kreatywnych Gracja.
Uroczysta gala podczas której zostały
ogłoszone wyniki plebiscytu odbyła

się 11 grudnia w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, a główną nagrodą
w konkursie był voucher na wybrane
działanie promocyjne. Projekt Akademia Zdrowego Odżywiania polegał na
przeprowadzeniu dwóch wykładów
z dietetyki oraz ośmiu warsztatów
z zakresu zdrowego odżywiania. Ta
nagroda z pewnością zmotywuje Klub
Kobiet Kreatywnych Gracja do dalszej
pracy na rzecz lokalnej społeczności.

źródło: Agnes.cc-Agnieszka Ożga Woźnica
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Gmina Skrzyszów przyjazna ptakom
Stowarzyszenie Mój Szynwałd
w październiku zrealizowało inicjatywę
polegającą na rozdawaniu mieszkańcom Gminy Skrzyszów budek dla
ptaków. Akcja ta wynikała z realizacji
zadania pn. „Gmina Skrzyszów przyjazna ptakom - ochrona ptaków poprzez
montaż budek lęgowych”. Każdy chętny mieszkaniec mógł otrzymać jedną
budkę. Budki zostały rozdane w ciągu
zaledwie trzech dni (od 16 do 18 października). Każdy kto otrzymał budkę
został poproszony o przesłanie zdjęć
zamontowanych budek na potwierdzenie realizacji zadania. W sumie zakupiono 45 budek dla szpaków, sikorek,
sów i innych dziuplaków. Dodatkowo
do każdej budki została przygotowana
ulotka zawierająca informacje na temat

instrukcji montażu. Pieniądze na zakup
budek zostały przekazane przez Gminę
Skrzyszów.
W dniu 16.10.2017r. Stowarzyszenie
Mój Szynwałd rozpoczęło akcję, polegającą na rozdawaniu mieszkańcom
budek dla ptaków. Był to efekt realizacji
zadania pn. „Gmina Skrzyszów przyjazna ptakom – ochrona ptaków poprzez
montaż budek lęgowych”. Środki finansowe na realizację zadania zostały
przekazane przez Gminę Skrzyszów.
Każdy chętny mieszkaniec mógł otrzymać jedną budkę. Zainteresowanie akcją
przerosło oczekiwania i wszystkie budki
rozdano w ciągu zaledwie trzech dni.
Wszyscy, którzy otrzymali budki zostali
poproszeni o przesłanie zdjęć zamontowanych budek na potwierdzenie

Pokój zagadek – exit room
PODDASZE w Skrzyszowie
Piątek. Idziecie do biblioteki. Oddajecie przeczytane książki i wypożyczacie nowe. Poszukujecie historii,
która intryguje. Jeszcze nie wiecie, czy
to będzie fantastyka, romans, bajka
czy literatura piękna. Błądzicie po bibliotece niczym po labiryncie. Regały
przypominają uliczki, a książki to domy,
w których mieszka tajemnica, zbrodnia

i kara. Idziecie po schodach. Na poddaszu, obok stanowiska komputerowego,
dostrzegacie małe, niepozorne drzwi.
Wchodzicie. Drzwi się zatrzaskują i… czy
uda wam się odkryć tajemnicę biblioteki
i wydostać się z poddasza?
Pokój zagadek, to popularna gra,
w której celem jest wydostanie się
z pokoju. Aby tego dokonać, należy

Przesłanie Narodowego
Kongresu Trzeźwości
W dniach 21-23 września 2017 r. odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości
w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wśród 17 osobowej delegacji Diecezji
Tarnowskiej uczestniczyli ks. mgr Paweł Knap z parafii św. Stanisława B.M.
w Skrzyszowie i Eugeniusz Dąbrowski
– Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Członek Małopolskiej Rady ds.
Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pan
Dąbrowski pracuje na zasadzie wolonta-
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riatu w Wydziale Duszpasterstwa Trzeźwości Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Jest
liderem zespołu programów profilaktyki
uzależnień „NOE”. Podczas Kongresu
poruszano takie tematy jak:.
– Rola państwa i samorządów
w służbie trzeźwości Narodu. Reklama
alkoholu powinna być zakazana – apeluje ks. abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
– Rola organizacji pozarządowych,
wspólnot, ruchów, bractw w służbie
trzeźwości Narodu.

prawidłowości realizacji zadania. Duża
część mieszkańców bardzo szybko
zamontowała budki i przesłała fotografie nowych miejsc lęgowych dla
ptaków. Z pewnością budki na wiosnę
zostaną zamieszkane przez ptasie
rodziny. Stowarzyszenie oczekuje na
pozostałe fotografie, które można
przesłać na adres e-mail stowarzyszenia mojszynwald@gmail.com lub
za pośrednictwem portalu Facebook.
W ramach podjętych działań zakupiono
45 budek dla szpaków, sikorek, sów
i innych dziuplaków. Zostały również
przygotowane ulotki przybliżające
informacje na temat montażu budek.
Realizacja projektu to pierwsza z inicjatyw ekologicznych Stowarzyszenia, ale
z pewnością nie ostatnia.

rozwiązać łamigłówki i znaleźć klucz
w wyznaczonym czasie. Jeśli się nie uda
– drużyna przegrywa.
Pokój zagadek PODDASZE to idealny pomysł na spędzenie wolnego
czasu w gronie rodzinny i przyjaciół.
Uczy współpracy, logicznego myślenia
i sprytu.
Więcej informacji oraz rezerwacja
pokoju pod nr. tel. 14 674 55 08 i w Bibliotece Publicznej w Skrzyszowie.
Udział w zdarzeniu jest bezpłatny. Pokój
zagadek PODDASZE zaprasza w każdy
piątek od godziny 14.00 do 17.00.
– Rola rodziny i Kościoła w służbie
trzeźwości Narodu.

źródło: Jacek Włodarczyk
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Dyskusyjne
Spotkanie Filmowe
w bibliotece
w Szynwałdzie
W styczniu
2018 roku biblioteka w Szynwałdzie
zaprasza na spotkanie przeznaczone dla wszystkich
miłośników dobrego kina. Pierwsze
spotkanie odbędzie się 12 stycznia (godz. 18.00).
Program spotkania

filmowego będzie obejmował krótkie
wprowadzenie do wybranego filmu,
seans oraz dyskusję po zakończonej
projekcji. W czasie dyskusji każdy
uczestnik będzie mógł podzielić się
swoją opinią na temat obejrzanego
filmu. Jako pierwszy, zostanie wyświetlony film pt. „Pokot” w reżyserii
Agnieszki Holland. Spotkanie poprowadzi Dominika Dąbek, studentka
piątego roku filmoznawstwa. Wstęp
na spotkania jest bezpłatny.

„Świat toruńskiego piernika”
w Szynwałdzie
Zapraszamy grupy do zapisów
na warsztaty edukacyjne – zwiedzanie znanej wystawy połączone
z robieniem wypieków toruńskich
pierników wg oryginalnej receptury.
Wystawa „Świat
toruńskiego piernika” jest oryginalną ekspozycją
prezentującą dzieje
toruńskiego piernikarstwa, przeznaczoną do pokazywania w na terenie
całego kraju. Powstała w 2008 roku
i stanowi „wędrujący” wariant wystawy stałej prezentowanej w Muzeum
Okręgowym w Toruniu. Wystawa ma
charakter interaktywny, a integralną część ekspozycji
stanowią warsztaty
formowania i wypieku pierników dekoracyjnych.

Otwarcie wystawy w Bibliotece
w Szynwałdzie planujemy w połowie
lutego, ale już od stycznia przyjmujemy
zapisy grup szkolnych oraz rodziny na
warsztaty:

tel. 14 6742346
email: bibliotekaszynwald@interia.pl
 bilet 4 zł/ osoby (w tym są wszystkie
materiały potrzebne do wypieku),
 czas trwania lekcji: ok 60 min.

źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu
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Gmina Skrzyszów na sportowo
Blisko 800 sportowców trenujących pod okiem fachowców w pięciu
klubach – tak przedstawia się stan
sportowego rozwoju Gminy Skrzyszów.
Drużyny, które reprezentują naszą
gminę występują w klasie okręgowej,
A i B – klasie. Na terenie gminy funkcjonują również trzy „Orliki”. Mieszkańcy chętnie biorą udział w imprezach
sportowych a także sami uprawiają
sport i dbają o edukację sportową najmłodszych. Wszystkie kluby prowadza
regularne treningi i odnoszą sukcesy
w zawodach. Poniżej przedstawiamy
krótko wszystkie nasze kluby.
LKS ŁADNA istnieje od 2003 roku.
Na początku mecze rozgrywała na boisku nieistniejącego już Motoru przy ul.
Lwowskiej w Tarnowie. Od 2005 roku
cieszą się z własnego obiektu. Jednym
z założycieli i Pierwszym prezesem
klubu w latach 2003-11 był Jerzy Sysło.
Następnie w latach 2011-2015 - Andrzej

Pietras. Obecnie jest nim Wojciech
DZIERWA. W klubie trenuje do 100
osób. Drużyna seniorów obecnie jest
liderem A-klasy. Prowadzi również
drużyny orlików, żaków i skrzatów
LKS SZYNWAŁD powstał w 1979
roku i jest to najstarszy i najdłużej
działający klub na terenie gminy.
Prezesem biało-niebiesko-żółtych
jest Krzysztof Magdziarczyk. Drużyna obecnie występuje w B-klasie.
W klubie pracuje obecnie 6 trenerów. Zrzesza 169 członków. Klub
szkoli piłkarzy w każdej kategorii
wiekowej; skrzatów, żaków, orlików,
młodzików, trampkarzy, juniorów
młodszych i starszych oraz występujących w B-klasie seniorów, którzy są
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liderami rozgrywek. W tym roku klub
reaktywował sekcję piłki siatkowej
dziewcząt oraz chłopców. Występują
w Małopolskiej Lidze Piłki Siatkowej
Kadetów.
POGORIA POGÓRSKA WOLA
istnieje od 1980 roku. W ostatnich
latach dzięki działaniom Prezesa Jana
Świątka występowała w klasie okrę-

gowej. Obecnie występuje w klasie A.
W klubie piłkarze grają w następujących grupach wiekowych: seniorzy,
juniorzy starsi, trampkarze, młodzicy,
orliki, żaki, skrzaty.
LUKS SKRZYSZÓW założony został

w 1995 roku pod nazwą KS Skrzyszovia.
Od 2003 ma stadion mieszczący się
na Skrzyszowskich Suchych Stawach.
Obecnie prezesem klubu jest Krzysztof Galus. Aktualnie klub występuje
w klasie okręgowej. Drużyny piłkarskie LUKS to: Seniorzy, Juniorzy starsi,
Juniorzy młodsi, Trampkarze, Młodzicy,
Orliki, Żacy, Skrzaty.
Oprócz piłki nożnej w Skrzyszowie działają klub aktywnie działające
w piłce ręcznej i tenisie stołowym. To
UKS KRUKI SKRZYSZÓW – HANDBALL – klub piłki ręcznej powstał
w 1995 roku. Jednym z największych
osiągnieć klubu jest m.in. zdobycie III
miejsca w półfinale Mistrzostw Polski
2010. W klubie działają trzy drużyny:
Juniorzy, Młodziki, Małopolska Liga
Seniorów.
Od wielu lat Skrzyszów słynie
z tenisa stołowego. Wszystko za
sprawą LUKS GALUX SKRZYSZÓW.
Występuje w pierwszej lidze tenisa
stołowego. Przez wiele lat osiągnął
wiele sukcesów indywidualnych i drużynowych. Może pochwalić się między
innymi tytułami mistrzowskimi oraz
reprezentowaniem naszego kraju
na arenie międzynarodowej przez
zawodniczki klubu Katarzynę Galus
i Zuzannę Kozioł.
Najmłodszym klubem działającym
na terenie gminy Skrzyszów jest KS
ŁĘKAWICA. Powstał w 2009 roku.
Cztery lata później miał już własne
boisko. Prezesem klubu jest Ryszard
Buras. Klub szkoli w następujących
grupach wiekowych: seniorzy, trampkarze, młodzicy, orliki i żacy.
W tym roku cztery kluby sportowe naszej gminy (KS Łękawica, KS
Pogoria, LKS Ładna, LKS Szynwałd)
zostały dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rządowego Programu „KLUB”.
Dofinansowanie mógł pozyskać klub
sportowy działający przez co najmniej
trzy lata w formie stowarzyszenia
i prowadzący szkolenie sportowe
skierowane do dzieci i młodzieży do
18. roku życia. Kwota dofinansowania wyniosła 10 000 zł dla klubów
jednosekcyjnych i 15 000 zł dla wielosekcyjnych.
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Udany rok piłkarzy LUKS Skrzyszów
Bardzo udany dla piłkarzy LUKS
Skrzyszów był mijający, 2017 rok.
Drużyna prowadzona przez trenera
Marcina Witka wygrała wiosną 10
spotkań, jedno zremisowała i dwa
przegrała. Takie wyniki pozwoliły jej
zająć w tabeli tarnowskiej A-klasy
drugie miejsce i uzyskać awans do
ligi okręgowej.
Po tym sukcesie celem beniaminka stało się utrzymanie w lidze. Bardzo dobra postawa piłkarzy na boisku
zaowocowała szóstym miejscem
w tabeli w rundzie jesiennej ze stratą
sześciu punktów do liderującej drużyny Dunajca Zakliczyn. W piętnastu
meczach zawodnicy ze Skrzyszowa

odnieśli 8 zwycięstw, zremisowali 4
mecze i przegrali 3 spotkania.
Zdecydowaną większość zespołu
grającego w lidze okręgowej stanowią wychowankowie klubu, którzy
przeszli przez wszystkie szczeble
szkolenia w zespołach młodzieżowych LUKS Skrzyszów. Właśnie praca
z młodzieżą jest mocną stroną skrzyszowskiego klubu, w którym pracuje
się od podstaw z młodymi adeptami
futbolu. Staramy się, aby nasi wychowankowie prezentowali coraz wyższe
umiejętności i podwyższali poziom
zespołu seniorów LUKS Skrzyszów,
ale są też wśród nich prawdziwe talenty, które zasilają duże, okoliczne

fot. Łukasz Sysło

kluby sportowe jak Unia Tarnów czy
Wolania Wola Rzędzińska. Trenerzy
pracują w pocie czoła z myślą, że
wkrótce i LUKS Skrzyszów będzie
miał odpowiedni poziom, aby zatrzymać swoich utalentowanych wychowanków u siebie.
Z roku na rok obniżamy wiek
dzieci, z którymi zaczynamy nie tyle
trening piłkarski, co gry i zabawy
koordynacyjne z piłkami – m. in.
pracujemy już z 5-latkami. Dzieci
w przedziale 5-8 lat są b. ruchliwe,
a ich ciało elastyczne, więc szybko
i chętnie się uczą. Dzięki temu po 1,2
latach szkolenia już świetnie radzą
sobie zarówno z piłką przy nodze,
jak i są też bardzo sprawne fizycznie.
Właśnie w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym (5-10 lat) dzieci
najlepiej reagują na różne bodźce
ruchowe i dzięki nim robią niesamowite postępy, więc jest to najlepszy
moment na podjęcie przez dziecko
treningu.
LUKS Skrzyszów prowadzi obecnie szkolenie następujących grup
młodzieżowych: juniorzy starsi (do 19
lat), młodzicy (11-13 lat), orliki starsze
(10 lat), orliki młodsze (9 lat), żaki
starsze (8 lat), żaki młodsze (7 lat)
i skrzaty (5-6 lat). Każda z tych grup
jest liczna i posiada swojego trenera. Zespoły te uczestniczą w cyklu
treningowym 2-3 razy w tygodniu
(starsze grupy nawet 4 razy) oraz
biorą udział w różnych rozgrywkach,
turniejach, gdzie rywalizują z innymi
zespołami z powiatu, a także innych
województw. Przykładowo zespół
juniorów starszych LUKS Skrzyszów
gra obecnie w I lidze tarnowskiego
OZPN, młodzicy właśnie zwyciężyli
w II lidze tarnowskiego OZPN i wywalczyli tym samym awans, a z kolei
orliki starsze rywalizują z powodzeniem w różnorakich turniejach, gdzie
za przeciwników mają nawet zespoły
młodzieżowe z polskiej ekstraklasy!
Każda kategoria wiekowa ma swoje
rozgrywki, gdyż sprawdzanie się
w nich z innymi rywalami jest niezbędne dla podnoszenia umiejętności
oraz zwyczajnie sprawia dzieciakom
niesamowitą frajdę.
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Podsumowanie sezonu piłkarskiego
Amatorskiej Ligi Orlikowej edycji letniej i jesiennej 2017 roku
Jesienne rozgrywki Amatorskiej
Ligi Orlikowej były już X Jubileuszową edycją tego bardzo popularnego i lubianego współzawodnictwa
sportowego dla osób lubiących grać
w piłkę nożną. W tym roku kalendarzowym jak zwykle rozegrano dwie
edycje ligi wiosenną i jesienną. W rozgrywkach startują zespoły w których
składach możemy zobaczyć nie tylko
mieszkańców naszej gminy,
a mecze rozgrywane były na
boiskach orlik w Pogórskiej
Woli i Skrzyszowie.
W edycji wiosennej wystartowało 9 zespołów i po
rozegraniu ośmiu kolejek
systemem każdy z każdym
wyłoniono zwycięzców którymi okazali się zawodnicy debiutującego w rozgrywkach
zespół Nuevo Palace. Tytuł
króla strzelców wywalczył
sobie zawodnik zespołu Niepokonani – Grzegorz Salawa.
Jesienna edycja zgroma-

dziła na starcie 6 zespołów i ponownie zwycięzcami okazali się zawodnicy Nuovo Palace. Najlepszym
zawodnikiem wybrano kapitana
zespołu Nuovo Palace Krystiana Kobielskiego, a najlepszym bramkarzem
Andrzeja Urbanka z Drużyny A. Na
słowa pochwały zasługuje zespół
OSP Łękawica, który jako jedyny
brał udział w każdej dotychczasowej

edycji rozgrywek. Jako ciekawostkę
można podać również zespół Drużyna A który w X edycji uplasował się
na trzecim miejscu, a średnia wieku
zawodników występujących w tym
zespole to ponad 40 lat. Zakończenie
każdej edycji ma uroczysty charakter
w trakcie której Wójt Pan Marcin
Kiwior wręcza puchary i dyplomy
dla zwycięzców i uczestniczących
zespołów, puchary dla najlepszych zawodników oraz
podziękowania dla organizatorów i sędziów którymi
w tym roku byli Paweł Klimek i Sebastian Starostka.
Amatorska liga w liczbach: 10 edycji, 90 startujących zespołów, ponad
1100 zawodników, 369
rozegranych meczów ze
średnia ponad 9 bramek
na mecz.
Chętnych do udziału
w kolejnej wiosennej edycji
już zapraszamy.

fot. Zbigniew Guzy
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ANDRZEJKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁADNEJ

fot. Mateusz Papuga

fot. Mateusz Papuga

XI FESTYN „BĄDŹ BEZPIECZNY MALUCHU W DROGOWYM RUCHU”

fot. Mateusz Papuga

MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE W SZYNWAŁDZIE

fot. Anna Mądel
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VIII KONCERT CHARYTATYWNY

Andrzej
Piaseczny

4 lutego 2018 r.
godz. 18.00

hala sportowa
w Skrzyszowie
bilety:

normalny 30 z³
balkon 100 z³
dostêpne bêd¹ w Urzêdzie Gminy,
w bibliotekach i szko³ach
na terenie gminy Skrzyszów
oraz w Tarnowskim
Centrum Informacji
w Tarnowie przy ul.Rynek 7
podczas koncertu odbêdzie siê
zbiórka pieniêdzy do puszek

Studio Rocka
Paw³a Mazura
i Goœcie
Uwaga
na Je¿e

