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Gmina Skrzyszów rozpoczęła bu-
dowę pierwszego żłobka na terenie 
gminy oraz największego przedszko-
la. Obydwie inwestycje powstaną 
w Skrzyszowie. 

ŻŁOBEK
W  ramach programu „Maluch+” 

podpisana została umowa na zada-
nie pn. „Rozbudowa i  przebudowa 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Skrzy-
szowie na żłobek z częściową zmia-
ną sposobu użytkowania”. Zadanie 
to zostanie sfinansowane ze środków 
pozyskanych w  ww. programu oraz 
środków na przeciwdziałanie Covid-19 
dla jednostek samorządu terytorialne-
go – Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Umowa została podpisana w lutym 
br., z wykonawcą wyłonionym w prze-
targu publicznym – firmą Tomax Sp. 
z o.o. na kwotę 3 248 023 zł. 

Program „Maluch+” ma na celu 
zwiększenie dostępności terytorialnej 
i finansowej miejsc opieki w żłobkach, 
klubach dziecięcych i  u  dziennych 
opiekunów, w tym dla dzieci niepełno-
sprawnych oraz wymagających szcze-
gólnej opieki, a  także podwyższenie 
standardów opieki. Gmina Skrzyszów 
starała się o dofinansowanie z modułu 
1a tj. dla terenów, na których jeszcze 
nie ma żłobków. Otrzymano dofinan-
sowanie na łączną kwotę 990 000 zł. 
Dodatkowo gmina otrzymała dofinan-
sowanie na budowę żłobka z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 1 727 737 zł. Całość została 
przekazana na utworzenie żłobka. 
Pozostałą kwotę zadania tj. 530 286 zł 
będą stanowiły środki własne gminy.

PRZEDSZKOLE
W  maju br. podpisana została 

umowa na zadanie pn. „Przebudowa 
ze zmianą sposobu użytkowania 
oraz rozbudowa części istniejące-
go budynku szkoły w Skrzyszowie 
z  przeznaczeniem na przedszkole 
6-cio oddziałowe z zapleczem ku-
chennym”.

Wartość planowanych do wykona-
nia prac to kwota 2 921 251 zł, z czego 
aż 1 100 000 zł pochodzi z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Powstanie m.in. zaplecze kuchenne 
w poziomie parteru, sale dla dzieci, win-
da dla osób niepełnosprawnych, sala 
wielofunkcyjna na I  piętrze oraz za-
gospodarowany zostanie teren wokół 
wraz z dostosowaniem infrastruktury. 
Inwestycja przewiduje także, komplek-
sowy remont całego skrzydła budynku 
szkoły podstawowej z przeznaczeniem 
na sale przedszkolne. 

WSPÓŁPRACA
W uroczystościach podpisania po-

wyższych umów udział wzięli: Poseł na 
Sejm RP Wiesław Krajewski, Wojewoda 
Małopolski Ryszard Pagacz, Radna 
Powiatu Tarnowskiego Magdalena 
Kopczyńska, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Piotr Kiwior, Skarbnik 
Gminy Skrzyszów Rafał Iwan, Prze-
wodniczący Rady Gminy Marcin Try-
ba, radna i  sołtys Skrzyszowa Halina 
Mondel, radny Rafał Sysło i radny Jacek 
Ciepiela, dyrektor SP nr 1 w Skrzyszo-
wie Robert Wadycki, dyrektor Przed-
szkola Publicznego w  Skrzyszowie 
Lidia Stach oraz była dyrektor Alicja 
Karwat, pracownicy działu inwestycji 
z  Urzędu Gminy Skrzyszów na czele 
z  kierownikiem Jolantą Furtak oraz 
przedstawiciele z firmy wykonawczej.

Środki pozyskane z  programów 
rządowych są przykładem dobrej 
współpracy administracji rządowej 
i samorządowej.

PRACE
Obecnie trwają prace nad budową 

obydwu obiektów. Miejsca te powsta-
ną z myślą o najmłodszych mieszkań-
cach gminy Skrzyszów i ich rodzicach/
opiekunach. W  żłobku będzie mogło 
przebywać 30 dzieci z  terenu gminy 
Skrzyszów, a  nowe przedszkole za-
pewni 150 dzieciom lepsze warunki do 
nauki i rozwoju. Coraz więcej osób chce 
mieszkać w Skrzyszowie, więc tę bazę 

szkolno-przedszkolną planujemy sys-
tematycznie powiększać – powiedział 
wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior 
i dodał: Mamy dobrą demografię i są 
to nie tylko urodzenia, ale bardzo 
dużo osób osadza się u  nas. My już 
planujemy kolejne inwestycje. Chcemy 
rozbudować halę w  Szynwałdzie, ale 
też z pomieszczeniami na sale lekcyjne. 
Mamy już projekt rozbudowy szkoły 
w  Ładnej, gdzie jest coraz większa 
liczba dzieciaków, które nie mieszczą 
się już w  tych budynkach i  kiedyś 
w zamyśle będziemy projektować bu-
dowę przedszkola w Pogórskiej Woli, 
także my korzystamy na sprzyjających 
warunkach, na miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z  planem, żłobek ma zostać oddany 
do użytku już w  styczniu 2022 roku, 
natomiast przedszkole w 2023 roku. 

Budowa żłobka i przedszkola 
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WYDARZENIA

Premier Mateusz Morawiecki od-
wiedził 18 maja br. powiat tarnowski. 
W trakcie wizyty w Jastrzębi (gm. Cięż-
kowice) spotkał się z samorządowcami, 
tj. wójtami, burmistrzami, radnymi 
i  posłami ziemi tarnowskiej. Gmina 
Skrzyszów reprezentowana była przez 
wójta Marcina Kiwiora oraz radną po-
wiatu Magdalenę Kopczyńską. W trak-
cie spotkania omówione zostały ważne 
sprawy dot. samorządów. Dużą część 
rozmów poświęcono inwestycjom 
lokalnym, a także zmianom w prawie 

budowlanym ułatwiającym rozwój 
budownictwa i  turystyki. Omówione 
zostały główne założenia „Polskiego 
Ładu” i  polityki mieszkaniowej oraz 
inne istotne zagadnienia dla regionu.

Premier podczas wtorkowej wizyty 
odwiedził także Szkołę Podstawową 
im. Heleny Marusarzówny w  Pogór-
skiej Woli. Miał okazję porozmawiać 
z ósmoklasistami m.in. o nauce zdalnej. 
Życzył młodym mieszkańcom gminy 
Skrzyszów sukcesów podczas zbliżają-
cych się egzaminów. Premier zaproszo-

W poniedziałek 12 kwietnia w Urzę-
dzie Gminy Skrzyszów odbyło się 
spotkanie, w którym uczestniczył Wi-
ceminister Sprawiedliwości Michał Woś, 
Poseł na Sejm RP Piotr Sak, Dyrektor 
Biura Posła Norberta Kaczmarczyka 
Dariusz Niemiec oraz Wójt Gminy 
Skrzyszów Marcin Kiwior. Podczas roz-
mów poruszana była tematyka kierun-
ków rozwoju naszej gminy i możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych 
w tym przygotowanie gminy do apli-
kowania o środki z funduszy unijnych 
i  krajowych na lata 2021-2027 oraz 
perspektywa szeroko pojętej współ-
pracy na linii samorząd a Ministerstwo 
Sprawiedliwości – szczególnie ważnej 
w  dobie pandemii. Prowadzone spo-
tkania są kontynuacją rozmów, które 
zostały zapoczątkowane na spotkaniu 
z posłem Norbertem Kaczmarczykiem.

ny został przez wójta Marcina Kiwiora 
oraz dyrektor szkoły Reginę Kiwior na 
obchody 80. rocznicy tragicznej śmierci 
Heleny Marusarzówny, które odbędą 
się we wrześniu br. Przedstawiony 
został także projekt muralu, który ma 
powstać na jednej ze ścian placówki.

Premier Mateusz Morawiecki
w naszej gminie

Spotkanie z Wiceministrem Sprawiedliwości

Źródło: SP Pogórska Wola

Źródło: UG Skrzyszów
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W  ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg dla powiatu tarnowskie-
go i gmin z tego powiatu trafiło ponad 
37,5 mln złotych.

Gmina Skrzyszów w  ramach 
niniejszego funduszu otrzymała 
dofinansowanie w  wysokości 205 
709 zł na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi nr 200571K w km od 0+046,13 
do km 0+313,60 w  miejscowości 
Ładna, Gmina Skrzyszów”,  a  sym-
boliczny czek złożony został na ręce 
Cecylii Andrusiewicz, Sekretarz Gminy 
Skrzyszów.

W  zakresie powyższego zadania 
wykonane zostaną:

– chodnik wraz ze zjazdami,
– parking dla samochodów przy 

terenie OSP,
– poszerzenie jezdni,
– zagospodarowanie placu przy 

OSP,
– instalacje sanitarne zewnętrzne,
– oświetlenie drogowe,
– wyniesienie przejścia dla pieszych 

wraz z dedykowanym oświetleniem.

Dotacja z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg

W  ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, do samorządów 
powiatu tarnowskiego trafiło ponad 
20 mln złotych, które przeznaczone 
zostaną na różne inwestycje.

Gmina Skrzyszów otrzymała 
z  niniejszego funduszu dotację 
w wysokości 1,1 mln zł. Symboliczny 
czek wręczył parlamentarzysta Wie-
sław Krajewski, w  obecności wójta 
Marcina Kiwiora, dyrektor przedszkola 
w Skrzyszowie Lidii Stach, radnej po-
wiatu Magdaleny Kopczyńskiej oraz 
dyrektora szkoły podstawowej nr 1 
w Skrzyszowie Roberta Wadyckiego.

Pieniądze te zostaną przezna-
czone na przebudowę i  rozbudowę 
segmentu C Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Jana Pawła II w  Skrzyszowie na 
przedszkole 6-oddziałowe. W ramach 

zadania powstanie m.in. zaplecze ku-
chenne w  poziomie parteru, sale dla 
dzieci, winda dla osób niepełnospraw-
nych, sala wielofunkcyjna na I piętrze 
oraz zagospoda-
rowany zostanie 
teren wokół wraz 
z  dostosowaniem 
infrastruktury. 
W  najb l iższym 
czasie ogłoszony 
zostanie przetarg.

Nowe miejsce 
będzie spełnia-
ło obowiązujące 
wymagania i stan-
dardy, zapewni 
dzieciom lepsze 
warunki do nauki 
i rozwoju.

Dotacja z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
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DOTACJA / SPIS POWSZECHNY

Gmina Skrzyszów otrzymała dota-
cję z budżetu województwa małopol-
skiego, w ramach konkursu pn. „Ka-
pliczki Małopolski 2021”, na realizację 
zadania pn. „Prace konserwatorskie 
i remontowe kapliczki kamiennej w 
kształcie groty z rzeźbą „Matka Boża z 
Lourdes” z pocz. XX w. w Szynwałdzie”. 
Wysokość dotacji wynosi 10 000 zł.

Kapliczka w formie groty z fi-
gurą NMP z Lourdes znajdująca się w 
Szynwałdzie, w pobliżu drogi powia-
towej Tarnów – Ryglice powstała na 
przełomie XIX i XX w. Inicjatorem jej 
powstania był ówczesny proboszcz, 
ks. Prałat Aleksander Siemieński – 

niezwykle zasłużony dla parafii oraz 
regionu duszpasterz i społecznik. Jedną 
z pierwszych inicjatyw podjętych przez 
niego po przybyciu do Szynwałdu 
była walka z pijaństwem, będąca na-
stępstwem zabójstwa dokonanego w 
jednej z trzech działających karczm. Po 
kilku latach pracy nad powierzonym 
ludem udało się zlikwidować wszystkie 
karczmy, a na pamiątkę, w ich miej-
scach postawiono kapliczki. Niewąt-
pliwie najciekawszą z nich jest właśnie 
kamienna grota. Jej powstanie było 
zapewne efektem podróży po Euro-
pie, w tym do Lourdes, które odbył ks. 
Siemieński. Grota została zbudowana z 

Dotacja dla gminy Skrzyszów w ramach 
konkursu „Kapliczki Małopolski 2021”

kamieni pochodzących z fundamentów 
karczmy oraz z pobliskiego, nieistnieją-
cego już dziś kamieniołomu, z którego 
pozyskiwano kruszywo pod budowę 
drogi z Tarnowa do Ryglic.

Celem zadania jest zabezpieczenie 
przydrożnej kapliczki przed dewastacją 
oraz przywrócenie jej pierwotnego 
stanu, a także zatrzymanie niszczenia 
i poprawa stanu technicznego oraz 
estetycznego obiektu.

Zabytkowe kapliczki to ważny 
element krajobrazu kulturowego 
gminy, warto zabezpieczyć je przed 
zniszczeniem, gdyż są one lokalnymi 
pomnikami historii.

Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania 
strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą 
statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może 
skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej 
spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzy-
stając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy 
i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzo-
wie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

spis.gov.pl
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wie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

spis.gov.pl

Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania 
strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą 
statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może 
skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej 
spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzy-
stając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy 
i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzo-
wie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

spis.gov.pl
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DOFINANSOWANIA

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i  Sportu 
rozstrzygnął nabór wniosków na tegoroczną realizację 
Programu Klub. Dofinansowanie otrzymało 5 131 klubów 
z terenu całego kraju, na łączną kwotę 57 135 000 zł.

Kluby sportowe z gminy Skrzyszów również otrzymały 
dofinansowanie w ramach niniejszego programu:

– LUKS Skrzyszów – 15 000 zł,
– KS Pogoria Pogórska Wola – 10 000 zł,
– LKS Ładna – 10 000 zł,
– Klub KS Łękawica – 10 000 zł,
– LKS Szynwałd – 15 000 zł.

Dofinansowanie dla klubów sportowych 
z gminy Skrzyszów w ramach Programu Klub 2021

Informujemy, że dobiegła końca 
ocena merytoryczna wniosków o do-
finansowanie inicjatyw złożonych 
w ramach Projektu "Małopolski Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
- Subregion Tarnowski". 24 inicjatywy 
z powiatu tarnowskiego otrzymają do-
finansowanie, w tym 5 wniosków zło-
żonych przez organizacje pozarządowe 
działające na terenie naszej gminy. Do 
naszych NGO trafi  prawie 50 000 zł.

Dofinansowanie otrzymały:
1. Stowarzyszenie Mój Szynwałd 

na inicjatywę pn. Warsztaty 
rzemiosła tradycyjnego sposo-
bem na rozszerzenie działalno-
ści odpłatnej Stowarzyszenia 
Mój Szynwałd.

2. Klub Kobiet Kreatywnych 
GRACJA na inicjatywę pn. Kre-
atywna Akademia Haftu.

3. Ludowy Klub Sportowy „Ład-
na” z siedzibą w Ładnej na ini-
cjatywę pn. Siatkówka plażowa 
sposobem na rozszerzenie 
działalności odpłatnej Klubu 
Sportowego „Ładna” z siedzibą 
w Ładnej.

4. Koło Pszczelarzy Skrzyszów 
na inicjatywę pn. Podniesienie 
wiedzy i  świadomości wśród 
mieszkańców powiatu tarnow-
skiego oraz ochrona rodzin 
pszczelich przed wyginięciem.

5. Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Ładnej na inicjatywę pn. 
Warsztaty z  rękodzieła ludo-
wego sposobem na rozszerze-
nie działalności odpłatnej Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ładnej.

Na naszym terenie realizowana jest 
również inicjatywa Fundacji „Ogród 

Dofinansowanie dla NGO 
z terenu naszej gminy

Żyrafy” pn. Półkolonie leśne Swoją 
Drogą nową ścieżką rozwoju - gdzie 
partnerem jest Gmina Skrzyszów. 

GRATULUJEMY 
wszystkim

 organizacjom!
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DOFINANSOWANIE

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie otrzymało dofinanso-
wanie na projekt pn. „Sportowcy dla 
Niepodległej – Helena Marusarzówna”, 
ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 
w  ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”. Kwota dofinansowana 
wynosi 42 000 zł, a  wartość zadania 
to 49 500 zł.

Głównym celem projektu jest pod-
kreślenie roli Heleny Marusarzówny, 
która w  szczególny sposób związana 
jest z  gminą Skrzyszów, zwłaszcza 
z  Pogórską Wolą. Znajduje się tutaj 
pomnik poświęcony rozstrzelanym 
podczas II wojny światowej, w  tym 
m.in. Heleny Marusarzówny. To miejsce 
szczególnego upamiętnienia, gdzie 
odbywają się uroczystości związane 
z Narodowym Świętem Niepodległości, 
a  także miejsce budowania pamięci 
zbiorowej wśród lokalnej społeczności, 
w oparciu o wciąż mocne wspomnienia 
o bohaterce.

W  ramach projektu wykonany 
zostanie mural (rodzaj sztuki, wiel-
koformatowe malowidło ścienne) na 
budynku Szkoły Podstawowej im. He-
leny Marusarzówny w Pogórskiej Woli. 
W  ten sposób zostanie podkreślona 
pamięć o  mistrzyni sportów narciar-
skich, żołnierki ZWZ-Armii Krajowej 
i  rola, jaką odegrała w  budowaniu 
niepodległej Polski. Chcąc jak najlepiej 
przygotować się do obchodów zwią-
zanych z patronką szkoły w Pogórskiej 
Woli zawiązany zostanie Społeczny 
Komitet Obchodów 80. Rocznicy 
Śmierci Heleny Marusarzówny. Pod 
listem intencyjnym podpisali się: 
parlamentarzysta Wiesław Krajewski, 
radna powiatu Magdalena Kopczyńska, 
wójt Marcin Kiwior, przewodniczący 

Dofinansowanie z Programu
Dotacyjnego „Niepodległa”

rady gminy Marcin Tryba, radni gminy 
Jan Świątek i  Andrzej Wzorek, sołtys 
Pogórskiej Woli Dawid Stolarz oraz 
dyrektor szkoły podstawowej w  Po-
górskiej Woli Regina Kiwior.

Jednym z  celów zadania jest włą-
czenie jak największej liczby mieszań-
ców w świętowanie obchodów niepod-
ległości, a także w organizację innych 
narodowych wydarzeń historycznych. 
Ma ono wzmacniać poczucie wspólnoty 

w oparciu o wartości wpisane w polską 
tradycję państwową i narodową – wol-
ność, solidarność oraz poszanowanie 
godności i praw człowieka.

Mural zostanie ukończony we 
wrześniu 2021 roku.

Warto wspomnieć, że złożono 
ponad 1700 wniosków do Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 
rok. Dofinansowanie otrzymało 111 

wnioskodawców, w tym Gminne Cen-
trum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. 
Dziękujemy za wsparcie wszystkim 
osobom zaangażowanym w realizację 
projektu, a szczególne Posłowi na Sejm 
RP Wiesławowi Krajewskiemu – za 
zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej 
społeczności.

Projekt „Sportowcy dla Niepodległej – Helena Marusarzówna” dofinansowano ze środków Progra-
mu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

GMINNECENTRUMKULTURYi BIBLIOTEKw SKRZYSZOWIE
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Rusza druga edycja akcji „GA-
Z-SYSTEM dla edukacji”. Wsparcie 
finansowe w wysokości 30 000 zł zo-
stanie przekazane 17 gminom z sześciu 
województw.

Celem akcji jest pomoc dzieciom 
narażonym na konsekwencje nauki 
w systemie zdalnym lub hybrydowym, 
związane z izolacją domową, odosob-
nieniem społecznym czy problemami 
z samodzielną nauką. Fundusze prze-
znaczone zostaną na pomoc material-
ną dla placówek oświatowych i uczniów 
w  zakupie sprzętu komputerowego 
oraz wsparcie psychologiczne dla tych, 
którzy nie radzą sobie w pandemicznej 
rzeczywistości.

Podczas obecnej edycji 
programu, podobnie jak 
w  ubiegłym roku, środki 
finansowe są najczęściej 
wykorzystywane na zakup 
sprzętu komputerowego 
do indywidualnej nauki oraz 
na wyposażenie klasowych 
pracowni w tablice interak-
tywne, projektory, głośniki 
i  interaktywne monitory. 
Dodatkowo w  tym roku 
część środków w programie 
zostanie przeznaczona na 
dofinansowanie wsparcia 
psychologicznego.

– Po sukcesie ubiegło-
rocznej akcji, w ramach któ-
rej do gmin trafiło łącznie 
750 tys. zł na zakup kom-
puterów do prowadzenia nauki zdalnej 
uczniów, zdecydowaliśmy się na konty-
nuację programu. Nowym elementem 
tegorocznej edycji „GAZ-SYSTEM dla 
edukacji” obok zakupu wyposażenia 
dla placówek oświatowych jest możli-
wość przeznaczenia środków na pomoc 
psychologiczną uczniom, którzy po 
powrocie do fizycznego nauczania 
w  szkołach takiego wsparcia potrze-
bują  – powiedziała Iwona Dominiak, 
rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM.

Program „GAZ-SYSTEM dla eduka-
cji” został objęty honorowym patrona-
tem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 
Pełnomocnika Rządu do spraw Strate-
gicznej Infrastruktury Energetycznej.

Wybór gmin uczestni-
czących w  programie jest 
nieprzypadkowy. Znajdują 
się one na trasach budowy 
gazociągów Gustorzyn – 
Wronów, Kolnik – Gdańsk, 
Pogórska Wola – Tworzeń, 
w Karnicach, gdzie powstaje 
Terminal Odbiorczy w  ra-
mach Baltic Pipe i  PMG 
Damasławek. Wsparcie 
GAZ-SYSTEM dotrze do 
gmin: Żnin, Pszczółki, Cedry 
Wielkie, Suchy Dąb, Pruszcz 
Gdański, Mogielnica, Stara 
Błotnica, Rawa Mazowiecka, 
Brześć Kujawski, Choceń, 

Zduny, Skrzyszów, Dąbro-
wa Tarnowska, Sieciechów, 
Karnice, Kozienice i Janowiec 
Wielkopolski.

„GAZ-SYSTEM dla edu-
kacji” to program skierowa-
ny do szkół podstawowych 
i  zespołów szkół z  woje-
wództw, w  których spółka 
posiada sieci przesyłowe 
lub realizuje inwestycje. 
W ubiegłorocznej edycji do 
57 szkół z  25 gmin trafiło 
ponad 300 sztuk sprzętu, 
m.in. laptopów, tabletów, 
słuchawek oraz routerów 
z mobilnym internetem.

9 

OŚWIATA

Gaz-System kolejny raz pomaga uczniom 
w czasie pandemii

Źródło: UG Skrzyszów
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W poniedziałek 14 czerwca br. od-
było się spotkanie w Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, 
podczas którego podpisana została 
umowa pomiędzy Samorządem Gminy 
Skrzyszów, a  Województwem Mało-
polskim. Niniejsza umowa zawarta zo-
stała w ramach projektu „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edu-

kacyjny. Cyfryzacja szkół i  placówek 
oświatowych”.

Utworzenie szkół modelowych 
jest jednym z wielu działań w ramach 
tego projektu. Pakiet edukacyjny 
wynosi blisko 60 mln zł i  jest częścią 
kompleksowej strategii, która ma 
na celu przeciwdziałanie negatyw-
nym skutkom COVID-19, poprzez 

Szkoła modelowa w Skrzyszowie
podpisanie umowy z woj. małopolskim utworzenie cyfrowej infrastruktury, 

doposażenie w  pomoce dydaktyczne 
oraz upowszechnienie nowoczesnych 
metod nauczania, przekazywania 
i  zdobywania wiedzy. W  projekt za-
angażowani będą nauczyciele, rodzice 
oraz uczniowie.

W spotkaniu wzięli udział: Członek 
Zarządu Województwa Małopolskiego 
Marta Malec-Lech, Wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Małopol-
skiego Wojciech Skruch, Radna Woje-
wództwa Małopolskiego Anna Mikosz, 
Członek Zarządu Stowarzyszenia 
Miasta w  Internecie Artur Krawczyk, 
Przedstawiciel Departamentu Edukacji 
Urzędu Marszałkowskiego Paweł Ka-
czyński, Wójt Gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła w Skrzyszowie Ro-
bert Wadycki, Radna Gminy Skrzyszów 
i  sołtys Skrzyszowa Halina Mondel, 
Przewodniczący Rady Rodziców SP nr 
1 w  Skrzyszowie Michał Podziemski, 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i  Bibliotek w  Skrzyszowie Danuta 
Flaumenhaft, Przedstawiciele Mediów 
i  Samorządu Uczniowskiego SP nr 1 
w Skrzyszowie.

Goście zostali oprowadzeni po 
szkole, mieli okazję porozmawiać 
z  uczniami oraz wziąć udział w  lekcji 
programowania, m.in. przy użyciu 
klocków i plastikowych kubków.

Warto podkreślić, że skrzyszowska 
szkoła znalazła się wśród 22 szkół mo-
delowych z Małopolski i otrzyma do-
tację w wysokości 90 000 zł na zakup 
nowoczesnych urządzeń cyfrowych, 
programów i  pomocy dydaktycz-
nych. To ogromne wyróżnienie, bardzo 
się z  tego cieszymy, ponieważ auto-
matyka, robotyka, programowanie są 
zdecydowanie teraz na topie i chcemy 
uczyć, zaszczepiać to już u  najmłod-
szych i dawać im w przyszłości większe 
szanse – powiedział Marcin Kiwior, wójt 
gminy Skrzyszów.

Dziękujemy za wsparcie wszystkim 
osobom zaangażowanym w powstanie 
projektu, a  szczególne Członkini Za-
rządu Województwa Małopolskiego 
Marcie Malec-Lech oraz posłom Nor-
bertowi Kaczmarczykowi i  Piotrowi 
Sakowi – za zaangażowanie na rzecz 
naszej lokalnej społeczności.



LIPIEC 2021

11 

OŚWIATA / WYDARZENIA

Już po raz XIX w Szkole Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie odbył 
się  Gminny Konkurs Poezji Jana Pawła II. Jak co roku szkoła w Ładnej 
przyjęła zaproszenie do udziału we wspomnianym konkursie. Tym 
razem reprezentowały ją dwie uczennice: Zuzanna Chrupek z kl. V, 
która zajęła II miejsce w kategorii klas IV - VI oraz Roksana Sznajder, 
która otrzymała wyróżnienie w kategorii klas I - III.

Gratulujemy!

W maju Szkolne Koło PCK w Pogórskiej Woli zakończyło akcję 
zbierania monet groszowych, w ramach akcji „Góra Grosza”. Przez 
kilka miesięcy dzieci, ich rodziny  i pracownicy szkoły zbierali grosiki 
do specjalnych skarbonek. Koordynatorem akcji była Magdalena 
Iwan, opiekun szkolnego koła PCK, która wraz z uczniami posegre-
gowała monety według nominałów, przeliczyła je i zważyła.

Łącznie uzbierano 10 295 monet, tj. „górę grosza” na łączną 
kwotę 216,67 zł. 

Trzy paczki o wadze ponad 25 kg zostały wysłane do organiza-
tora akcji - Fundacji Nasz Dom.  Pieniądze są wsparciem dla dzieci 
z domów dziecka oraz wychowujących się w rodzinach zastępczych 
w naszym kraju. 

Akcja ta organizowana była w szkole kolejny już raz i ponownie 
zakończyła się sukcesem. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

W sobotę, 29 maja 2021 r. do Szyn-
wałdu w  gminie Skrzyszów zawitało 
dwóch neoprezbiterów: o. Tomasz 
Marcinek CSsR i o. Piotr Mazur CSsR. 
W  imieniu mieszkańców, księża zo-
stali powitani przez sołtys Szynwałdu 
Marię Żywiec oraz przedstawicielki 

Sukces uczennic 
ze szkoły podstawowej 
w Ładnej 

Podsumowanie akcji „Góra Grosza”
w Szkole Podstawowej w Pogórskiej Woli 

 Prymicje w Szynwałdzie
Koła Gospodyń Wiejskich. Następnie 
wszyscy udali się do kościoła parafial-
nego, gdzie spotkali się z  księdzem 
proboszczem Józefem Michalskim, 
innymi duchownymi, ministrantami, 
scholą oraz przedstawicielami rady 
parafialnej.

W niedzielę 30 maja br., o. Tomasz 
Marcinek odprawił swoją Mszę św. 
prymicyjną, natomiast o. Piotr Mazur 
miał prymicje 13 czerwca. 

W  trakcie uroczystości wystąpiła 
Kapela Szynwałdzianie pod kierow-
nictwem Marii Plebanek, wspierana 
przez KGW Szynwałd oraz GCKiB 
w Skrzyszowie.

Źródło: SP Ładna

Źródło: SP Pogóska Wola
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Pięcioro uczniów SP nr 1 w Szynwał-
dzie zostało finalistami w  Historycz-
nym Konkursie Tematycznym ,,Polscy 
żołnierze w  obronie wolnego świata 
1939-1940” woj. małopolskiego. Są nimi: 
Weronika Bańdur i Agata Wardzała z kl. 
VII a oraz Wiktoria Lachowicz, Julia Żaba, 
Hubert Zabawa z kl. VIII b. Konkurs zo-
stał zorganizowany przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji IPN w Krakowie na zle-
cenie Małopolskiego Kuratora Oświaty, 
wspólnie z Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego. Przebiegał w  trzech 
etapach: szkolnym (test), rejonowym 
(praca pisemna), wojewódzkim (wypo-
wiedź ustna). W konkursie wzięło udział 
190 uczniów szkół podstawowych 
z terenu województwa małopolskiego. 
Do finału dotarło 86. Ich zadaniem było 
zaprezentowanie przed komisją kon-
kursową autorskiej pracy oraz udzie-
lenie odpowiedzi na pytania zadawane 
przez członków komisji.     

Celem konkursu było odkrywanie 
sylwetek uczestników walk w obronie 
wolności narodów  poddanych agresji 
Rzeszy Niemieckiej i  ZSRS w  latach 
1939-1940, przywrócenie pamięci 
o  mało znanych bądź zapomnianych 
bohaterach.                                  

Uczniowie szynwałdzkiej szkoły 
w  swoich pracach przedstawili dzieje 
Żołnierzy Września podczas wojny 
obronnej w 1939 r., działalność  konspi-
racyjną w AK oraz w PSZ na Zachodzie 
i  trudne lata po wojnie. Prace opierały 
się na źródłach: historycznych, wspo-
mnieniach, lokalnej prasie, pamiętnikach, 
zdjęciach, zebranych relacjach, doku-
mentach, fotografiach rodzinnych. Wy-
korzystane zostały informacje z rodzin-
nych archiwów, które wzbogacały całość 
przekazu. Były to dotąd niepublikowane 
pamiętniki i  dokumenty, udostępnione 
przez córkę kpt. Józefa Urbaniaka – Annę 
Krakowską oraz kserokopia spisanych 
wspomnień Józefa Tryby. 

Pisanie pracy w  dobie pandemii  
COVID-19 było trudne, w  pozyskanie 
źródeł, angażowali się również człon-
kowie rodzin uczniów, a przywoływane 
wspomnienia były powodem wielu 
przeżyć. Jak podkreślają sami ucznio-
wie, miarą sukcesu dla nich nie było 
wyłącznie uzyskanie tytułu finalisty 
etapu wojewódzkiego, ale dostrzeżenie 
lokalnych bohaterów i odkrycie, że  tak 
blisko nich żyli ludzie, którzy wnieśli 
ogromny wkład w  historię naszego 
kraju. Mają nadzieję, że ich prace, choć 

w  niewielkim stopniu przyczynią się 
do utrwalenia pamięci o  lokalnych 
bohaterach, których życie wypełniała 
żarliwa służba Ojczyźnie. Uczniowie 
przygotowywali się do konkursu pod 
kierunkiem Jolanty Krakowskiej. 

Innym konkursem, w którym ucznio-
wie odnieśli sukces był Ogólnopolski 
Konkurs Historyczny ,,Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego...". Troje uczniów, 
tj. Martyna Usarz z  kl. VII a, Dominik 
Cup i Witold Poręba z kl. VI a uzyskało 
zaszczytny tytuł laureata etapu woje-
wódzkiego. Uczniowie ci wykazali się 
doskonałą znajomością historii Polski 
i  historii powszechnej dziejów oręża 
polskiego w latach 972-1514 (Od Cedyni 
do Orszy), z uwzględnieniem znajomości 
broni i   barwy, architektury obronnej, 
literatury, malarstwa batalistycznego 
i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów 
źródłowych, topografii wojskowej, he-
raldyki, sfragistyki i falerystyki formacji 
wojskowych oraz sylwetek dowódców. 

Młodzież przygotowywała się 
do konkursu pod kierunkiem Anny 
Niemiec. Udział w  konkursie „Losy 
żołnierza” wpisał się już w  tradycję 
szkoły, ponieważ co roku uczniowie 
z Szynwałdu osiągają w nim najwyższe 
lokaty. Gratulujemy wszystkim mło-
dym historykom.

OŚWIATA
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Sukcesy uczniów ze SP nr 1 w Szynwałdzie 
w konkursach historycznych

Mieszkanka Szynwałdu 12-letnia Izabela Żaba, uczęszcza do 
szkoły tańca A&J DANCE Mind, gdzie trenuje taniec hiphopowy. 
Dziewczynka odnosi sukcesy zarówno w występach indywidulanych 
jak i grupowych. Wspólnie ze swoją formacją taneczną “Girlzzz Squad” 
(grupa istnieje od 2 lat i tworzy ją 12 osób), zajęła 3 miejsce w drugim 
międzynarodowym konkursie “Word Talent Show “w kategorii ju-
niorów 12-15 lat.  Podczas 6 edycji turnieju FRESTYLE OPEN DANCE 
w Piekarach k. Krakowa, Izabela wraz z formacją “Girlzzz Squad” zajęła 
4 miejsce, a w występie indywidualnym, na 21 uczestniczek dotarła 
do półfinału. Gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów.

 Sukcesy taneczne Izabeli z Szynwałdu

Źródło: SP Szynwałd

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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r.
ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

29
WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY

odpady inne niż segregowane ODPADY ZMIESZANE odpadów segregowanych, biodegradowalnych, 
budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

2
15 26 23 21 18 16DNI WYWOZU
1 12 9 7 4

29

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

30
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

13 10 7 5 30 28DNI WYWOZU 2

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

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

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,

DNI WYWOZU 24.08.2021 r. 25.08.2021 r.
ŁADNA ŁĘKAWICA

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 

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00 



LIPIEC 2021 HARMONOGRAM
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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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r.
ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

29
WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY

odpady inne niż segregowane ODPADY ZMIESZANE odpadów segregowanych, biodegradowalnych, 
budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

2
15 26 23 21 18 16DNI WYWOZU
1 12 9 7 4

29

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

30
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

13 10 7 5 30 28DNI WYWOZU 2

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

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

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,

DNI WYWOZU 24.08.2021 r. 25.08.2021 r.
ŁADNA ŁĘKAWICA

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 

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00 
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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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r.
SKRZYSZÓW

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

DNI WYWOZU
7 4 1 13 10 8

21 18 15 27 24 22
29

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

budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

9
22 19 16 28 25 23DNI WYWOZU
8 5 2 14 10

30

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,

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

6 31 28 26 23 21DNI WYWOZU 3

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

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

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,

DNI WYWOZU 31.08.2021 r.
SKRZYSZÓW

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 

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00 

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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r.
POGÓRSKA WOLA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

DNI WYWOZU
7 4 1 13 10 8

21 18 15 27 24 22
29

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

budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

9
22 19 16 28 25 23DNI WYWOZU
8 5 2 14 10

30

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,

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

20 17 14 12 9 7DNI WYWOZU

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

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

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,

DNI WYWOZU 01.09.2021 r.
POGÓSKA W.

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 

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00 
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STOWARZYSZENIA

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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r.
SKRZYSZÓW

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

DNI WYWOZU
7 4 1 13 10 8

21 18 15 27 24 22
29

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

budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

9
22 19 16 28 25 23DNI WYWOZU
8 5 2 14 10

30

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,

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

6 31 28 26 23 21DNI WYWOZU 3

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

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

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,

DNI WYWOZU 31.08.2021 r.
SKRZYSZÓW

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 

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00 

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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r.
POGÓRSKA WOLA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

DNI WYWOZU
7 4 1 13 10 8

21 18 15 27 24 22
29

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

budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

9
22 19 16 28 25 23DNI WYWOZU
8 5 2 14 10

30

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,

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

20 17 14 12 9 7DNI WYWOZU

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

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

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,

DNI WYWOZU 01.09.2021 r.
POGÓSKA W.

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 

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00 
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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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r.
SZYNWAŁD

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

29
WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY

odpady inne niż segregowane ODPADY ZMIESZANE odpadów segregowanych, biodegradowalnych, 
budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

2
15 26 23 21 18 16DNI WYWOZU
1 12 9 7 4

29

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

30
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

27 24 21 19 16 14DNI WYWOZU

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

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

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,

DNI WYWOZU 30.08.2021 r.
SZYNWAŁD

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 

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00 
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Źródło: Placówka Wsparcia Dziennego

PROJEKTY / WYDARZENIA

W miesiącu maju Koło Gospodyń Wiej-
skich „Czerwone Korale” w  Łękawicy 
realizowało warsztaty kulinarne kuchni 
polskiej przygotowujące stowarzysze-
nie do ekonomizacji podmiotu. Celem 
inicjatywy było podniesienie wiedzy 
i umiejętności uczestników – członkiń 
koła - z  przygotowywania tradycyj-
nych polskich dań w oparciu o lokalne 
surowce, ale w nowoczesnej odsłonie. 
Zimna płyta, dania mięsne, dania we-
gańskie i wegetariańskie i wiele wiele 
innych,  a wszystko podane w ciekawej 

i  estetycznej formie. Łącznie zreali-
zowano 20 godzin warsztatów, które 
zaowocują w dalszej działalności koła. 
W ramach projektu zakupiono drobne 
wyposażenie kuchenne oraz powsta-
ła strona internetowa pod adresem: 
www.kgwlekawica.pl informująca 

o działalności i bieżącej ofercie koła. 
Inicjatywa została sfinansowana w ra-
mach Programu Grantowego Mało-
polskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej
– Subregion Tarnowski, przy wsparciu 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, współfinansowanego 
z  Europejskiego Funduszu Społecz-
nego poprzez Operatora: Fundację im. 
Hetmana Jana Tarnowskiego. 

Podsumowanie projektu 
KGW Czerwone Korale
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W  2021  r.  Koło 
Pszczelarzy Skrzyszów 
realizowało kolejny 
projekt, który nie tylko 
wspiera pszczelarzy 
naszej gminy ale uroz-
maica lokalne środo-
wisko. Dzięki środkom 
otrzymanym z budże-
tu gminy Skrzyszów 
(15 000 zł) zakupiono 
nasiona roślin miodo-
dajnych, sadzonki la-
wendy, a także zestawy 
edukacyjne dla przed-
szkolaków z terenu na-
szej gminy. 

W niedzielę 30 maja 
odbył się dzień otwarty 
w siedzibie Koła w Łę-
kawicy, który jak zwy-
kle przyciągnął wielu 
sympatyków pszcze-
larstwa. Pomimo trud-
nych warunków epide-
miologicznych projekt 
udało się zrealizować. 

Członkowie Koła 
Pszczelarzy Skrzyszów 
pragną podziękować 
wszystk im,  którzy 
wspierają ich inicja-
tywy.

Wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego 
w Skrzyszowie oraz w Pogórskiej Woli, starając 
się zapewnić ciekawe atrakcje swoim podopiecz-
nym, zorganizowali dla nich m.in. wyjazd do 
kina, warsztaty garncarskie oraz wycieczkę do 
Pacanowa.

W Pacanowie dzieci obejrzały przedstawienie 
kukiełkowe pt. „Mała Syrenka” oraz uczestni-
czyły w podróży przez” Bajkowy świat”. Była to 
niezapomniana przygoda po świecie bajek, baśni 
oraz legend - tych starych jak również współcze-
snych. Podopieczni „spotkali się” z postaciami: 
Misia Uszatka, Smoka Wawelskiego, Koziołka 
Matołka, Kopciuszka i innymi. Dzieci brały udział 
w scenie lalkowej, prezentującej lubiane baśnie 
w pięknych aranżacjach.  Z zapartym tchem słu-
chały opowiadań przewodnika, który w ciekawy 
sposób przedstawił historie związaną z powsta-
niem centrum bajek, jak również opowiadał  bajki. 

Pobyt w  Pacanowie dostarczył dzieciom 
mnóstwo radości i  pozytywnych wrażeń. Pa-
miątkowe zdjęcie z Koziołkiem Matołkiem oraz 
zakupione pamiątki  z  pewnością będą przy-
woływały wiele wspomnień związanych z  tym 
miejscem.

„Kwietne łąki i zagonki” „Kolorowa 
   Przystań”

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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r.
SZYNWAŁD

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

29
WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY

odpady inne niż segregowane ODPADY ZMIESZANE odpadów segregowanych, biodegradowalnych, 
budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

2
15 26 23 21 18 16DNI WYWOZU
1 12 9 7 4

29

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

30
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

27 24 21 19 16 14DNI WYWOZU

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

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

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,

DNI WYWOZU 30.08.2021 r.
SZYNWAŁD

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 

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00 
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SPORTOŚWIATA / KULTURA

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie zrealizowało w ramach 
partnerstwa z Fundacją PZU projekt 
„Innowacyjne warsztaty filmowe oraz 
warsztaty małego chemika w gminie 
Skrzyszów”. W ramach działania młodzi 
mieszkańcy wzięli udział w warsztatach 
animacji poklatkowej. Dowiedzieli się 
m.in. czym jest storyboard, ile zdjęć 
potrzebnych jest na jedną sekundę 
filmu oraz przy pomocy jakiej aplikacji 
można stworzyć film animowany w 
warunkach domowych. 

Warsztaty z animacji poklatkowej 
zostały poprowadzone m.in. przez 

Magdalenę Bryll, która pra-
cowała przy nominowanym 
do Oscara filmie Piotruś 
i wilk (2006). Uczestnicy 
stworzyli scenariusz na 
podstawie legend z gminy 
Skrzyszów, a następnie 
narysowali głównych bo-
haterów, którym podłożyli 
głos. Zadbali także o muzykę, tworząc 
wraz z Witoldem Royem Zalewskim 
(animator kultury, śpiewak, muzykant, 
wydawca nagrań muzyki tradycyjnej) 
unikatową ścieżkę dźwiękową. 

Warsztaty chemiczne zostały po-

prowadzone przez instruktorki z Che-
micAl World. Głównym tematem zajęć 
były „glutki” (tj. slime). Młodzi miesz-
kańcy gminy Skrzyszów wzięli udział 
w kilku eksperymentach. Mieli okazję 

zobaczyć m.in. płonący 
banknot 100 zł (który nie 
spłonął) i przekonać się, co 
stanie się gdy zmieszamy ze 
sobą klej, piankę do golenia 
i płyn do prania. 

W zajęciach wzięło 
udział ok. 50 osób. Uczest-
nicy po warsztatach che-

micznych mogli wziąć ze sobą „glutka”. 
Efekty pracy z zajęć z animacji poklat-
kowej będzie można już niebawem 
zobaczyć w internecie. Warsztaty 
zostały sfinansowane ze środków 
Fundacji PZU. 

W piątek 25 czerwca 2021 r. przy-
znane zostały stypendia Wójta Gminy 
Skrzyszów w ramach Lokalnego Progra-
mu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży. W bieżącym roku 
szkolnym otrzymało je 150 uczniów z 
klas IV-VIII szkół podstawowych, w tym:
• 15 uczniów - jednocześnie za wysoką 

średnią jak i za osiągnięcia;
• 24 uczniów - wyłącznie za osiągnięcia;
• 105 uczniów - wyłącznie za wysoką 

średnią ocen;
• 6 uczniów - stypendia z nominacji 

dyrektorów.
Komisja przyznała stypendia za 

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

IV-VI szkoły podstawowej),
• średnia ocen nie niższa niż 5,2 (klasy 

Tegoroczne stypendia dla 
najzdolniejszych - rozdane

Kamera, akcja i… glutek 
Innowacyjne warsztaty w GCKiB w Skrzyszowie 

VII i VIII szkoły podstawowej).  
Najniższe stypendium wyniosło 150 

zł, a najwyższe 1220 zł. Na stypendia 
wydatkowano łącznie 40 070 zł. 

Rok szkolny 2020/2021 nie należał 
do łatwych. Życie w nowej rzeczywisto-
ści, nauka, praca, wymagały

wiele wysiłku i samodyscypliny, 
zarówno ze strony uczniów jak i na-
uczycieli.  Wręczone stypendia to jedna 
z form nagradzania uczniów. Dzięki nim, 
uczniowie czują się docenieni, zauwa-
żeni. Nagroda taka motywuje także do 
dalszego działania, „inwestowania” w 
siebie, a co za tym idzie, w przyszłości 
podjęcia wymarzonej pracy. 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim 
uczniom i życzymy udanego wypoczyn-
ku wakacyjnego!
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Z  okazji Dnia Dziecka, Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzy-
szowie, zaprosiło najmłodszych 
mieszkańców gminy Skrzyszów do 
udziału w  grze terenowej. Zasady 
gry były proste, wystarczyło obejrzeć 
film, wypełnić przynajmniej jedną 
wybraną kartę gry i  przesłać odpo-
wiedzi. Na uczestników konkursu 
czekały nagrody. Główna nagroda, tj. 
hulajnoga elektryczna, powędrowała 
do Leny ze Skrzyszowa. Młoda miesz-
kanka gminy Skrzyszów wraz z mamą 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w  Skrzyszowie, w  miesiącach marcu 
i czerwcu, zaprosiło mieszkańców gmi-
ny Skrzyszów na dwie wystawy. 

Pierwszą z nich była wystawa pn. 
„Między pejzażem a  martwą naturą” 
autorstwa Adama Jańca. 

W bibliotece w Szynwałdzie można 
było zobaczyć obrazy przedstawiają-
ce krajobrazy i  pejzaże wiejskie oraz 
włoskie klimaty (m.in. architektura). 
Autor prac jest laureatem wielu na-

odwiedziły wszystkie pięć sołectw, 
rozwiązując poprawnie wszystkie za-
dania. Rolki powędrowały do: Tomka 
z  Ładnej, Wojtka z  Pogórskiej Woli 
oraz Natalii z  Łękawicy. Wszystkim 
pozostałym uczestnikom przyznane 
zostały wejściówki do parku trampo-
lin bądź do kina.

Dzięki zaangażowaniu uczestników 
w grę terenową udało się zebrać impo-
nującą ilość nakrętek, które pomogą 
w  leczeniu chorych dzieci. Razem 
uzbieraliśmy, wg. informacji przeka-

gród i  wyróżnień. Został odznaczony 
m.in. odznaką Zasłużonego Działacza 
Kultury. Jego prace znajdują się w po-
siadaniu wielu kolekcjonerów w Polsce 
i za granicą. Tworzy techniką olejną. 

Wernisaż on-line wystawy odbył 
się 3 marca br. 

Druga wystawa nosiła tytuł: „Moje 
klimaty” autorstwa Wacława Onaka. Te-
matem prac była martwa natura, pejzaż 
i akt. Malarz swoje prace prezentuje na 
wystawach stałych i zbiorowych zarów-

(Nie)mundurowy Dzień Dziecka

Malarstwo oczami Adama Jańca
oraz Wacława Onaka

zanych przez graczy, ponad 5 638 szt. 
nakrętek oraz 2 worki 60 l, worek 15 l 
i 2 reklamówki. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy.

W Dniu Dziecka nie zapomnieliśmy 
również o najmłodszych milusińskich 
z terenu naszej gminy. Z tej okazji, Wójt 
Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior odwie-
dził wszystkich przedszkolaków. Na 
dzieci czekały niespodzianki w postaci 
lodów, balonów i  baniek mydlanych. 
Przy pięknej aurze pogodowej, zabawy 
i uśmiechu było bez liku.

no w kraju jak i za granicą. Znajdują się 
one także w wielu prywatnych kolek-
cjach na całym świecie, m.in. w: Belgii, 
Niemczech, Francji, Hiszpanii, Japonii, 
Anglii, Szwecji, Polsce. O  twórczości 
Wacława Onaka profesor ASP w Kra-
kowie – Adam Brincken pisze: „Onak 
maluje orkiestrą symfoniczną, całym 
kołem barw (… ), swoboda ręki artysty 
dodaje lekkości formom (…), potrzebą 
w  Jego malarstwie jest emocja, rodzaj 
współdoznawania tego co radosne (…). 

Wernisaż on-line wystawy odbył 
się 14 maja br. 
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W czwartek 17 czerwca 2021 roku, 
w bibliotece w Szynwałdzie odbył się 
wernisaż wystawy pn. „Kreatywne Eko 
– PEJZAŻE” Klubu Kobiet Kreatywnych 
Gracja.

Realizacja projektu podzielona była 
na 2 etapy: w pierwszym odbywały się 
warsztaty z wytwarzania kreatywnych 
eko – pejzaży, a w drugim zorganizo-
wano wystawę powstałych dzieł. Do 
wytwarzania ekologicznych pejzaży 
wykorzystywano porost – chrobotek 
reniferowy (cladonia rangiferina) wraz 
z innymi naturalnymi dodatkami. Orga-
nizm ten, z uwagi na swoje właściwości, 
staje się coraz bardziej popularnym 
materiałem do wystroju i  stylizacji 
nowoczesnych wnętrz. Posiada wiele 
walorów: jest antystatyczny i antyaler-
giczny, w naturalny sposób oczyszcza 
powietrze, nie wymaga podlewania, 
przycinania i  jest “bezobsługowy”, po-
siada właściwości dźwiękochłonne, nie 
wymaga światła stąd doskonale nadaje 
się do łazienek, jest także doskonałym 
indykatorem wilgotności.

W  warsztatach uczestniczyły 23 
osoby, które łącznie wykonały ponad 50 
prac. Każda praca jest inna, są wśród nich 
zarówno te indywidualne jak i zbiorowe, 
ale wszystkie wyjątkowe i niepowtarzal-
ne. Wśród prac zbiorowych znajdują się 
m.in. mapa Polski, na której swoje miej-
sce znalazła gmina Skrzyszów – nasza 
Mała Ojczyzna, oznaczona nieprzypad-
kowo serduszkiem oraz mapa świata – 
jako dowód na to, że uczestnicy projektu 
integrują się nie tylko ze swoją Małą 
Ojczyzną i dbają o tą część Planety, ale 
również z całym światem, gdyż „Wszyscy 
jesteśmy obywatelami jednej Planety”.

Integralną częścią projektu była 
edukacja ekologiczna społeczeństwa, 
połączona z prezentacją oraz wykładem. 
Tematem przewodnim spotkania była 
bioróżnorodność i działania sprzyjające 
jej poznaniu i zachowaniu. Podkreślono, 
że do zrównoważonego rozwoju w zdro-
wym społeczeństwie potrzebna jest 
naturalność, powrót do korzeni, zmiana 
mentalności społeczeństwa, odpowied-
nie ukierunkowanie ludzkości na powrót 
do natury. Jest to chyba pierwsze takie 
wydarzenie na terenie naszej gminy, a już 

na pewno pierwsze takie, którego orga-
nizatorem jest nasze stowarzyszenie. 
Główną inspiracją do tego, by poprowa-
dzić ten projekt i otrzymać dofinanso-
wanie była potrzeba, oddolna potrzeba 
zmiany naszego otoczenia, zmiany naszej 
świadomości ekologicznej – powiedziała 
Prezes KKK Gracja i koordynatorka pro-
jektu, Jolanta Furtak.

Na wernisaż wystawy przybyli goście, 
wśród których znaleźli się m.in. Wójt 
Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, Dyrek-
tor Oddziału Gaz-System w Tarnowie, 
Krystian Liszka, Przewodniczący Rady 
Gminy Skrzyszów Marcin Tryba, Wice-
przewodniczący Rady Gminy Skrzyszów 
Piotr Kiwior, Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie 

Danuta Flaumenhaft, uczestnicy projek-
tu, członkinie i członkowie KKK Gracja, 
mieszkańcy gminy Skrzyszów. Partnera-
mi projektu byli: Gmina Skrzyszów oraz 
GCKiB w Skrzyszowie.

Gratulujemy Kreatywnym pomysłów 
i dziękujemy za pouczający, ciekawy wy-
kład. Niech te piękne prace, wykonane 
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, 
tknięte różnymi inspiracjami, zachęcą 
Nas wszystkich do dbania o wspólną 
planetę Ziemię.

Wernisaż wystawy 

„Kreatywne Eko – PEJZAŻE” KKK Gracja

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu 
z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu 
jest Operator Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM S.A., 
a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.
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Gminne Centrum Kultury i  Bi-
bliotek w  Skrzyszowie wspólnie ze 
stowarzyszeniami zakupiło serca na 
nakrętki dla 4 miejscowości w gminie 
Skrzyszów (Ładna, Łękawica, Pogórska 
Wola, Szynwałd). Dla Skrzyszowa serce 
zakupione zostało przez KKK Gracja. 
W  sumie na terenie gminy znajduje 
się 5 pojemników w  kształcie serc. 
Wszystkich  łączy jeden wspólny cel, 
tj. zbieranie nakrętek dla tych, którzy 
pilnie potrzebują wsparcia finanso-
wego, w  walce o  to co 
najcenniejsze – ludzkie 
zdrowie i  życie. Pomysł 
zakupu serc narodził się 
po akcji, którą zorgani-
zowało Stowarzyszenie 
Mój Szynwałd. Zbierane 
były wówczas nakrętki 
dla Blanki, małej dziew-
czynki z Zalasowej, która 

potrzebowała pieniędzy na kosztowne 
leczenie za granicą.

Poszczególne stowarzyszenia 
z  naszej gminy, tj. KGW Ładna, KGW 
„Czerwone Korale”, KKK Gracja, Sto-
warzyszenie Mój Szynwałd oraz sołtys 
Pogórskiej Woli Dawid Stolarz – spo-
tkali się i wspólnie ustalili, że w danym 
okresie, nakrętki będą zbierane we 
wszystkich miejscowościach dla jed-
nego potrzebującego dziecka. Podczas 
kolejnej akcji dla innego, gdyż w  ten 

sposób uzyska się większe korzyści, 
w myśl idei: Razem możemy więcej.

Serca na nakrętki znajdują się w na-
stępujących punktach: przed biblioteką 
w  Pogórskiej Woli, przy przedszkolu 
w Łękawicy, przy szkole w Ładnej, na 
parkingu przy domu katechetycznym 
w  Skrzyszowie oraz przy bibliotece 
w Szynwałdzie.

Po napełnieniu serduszek, nakrętki 
będą dostarczone na bazę do Urzędu 
Gminy, skąd GCKiB zorganizuje ich 
odbiór, z  przekazaniem finansów na 
dane dziecko.

Zachęcamy do wrzucania nakrętek, 
gdyż cel jest szczytny. Pomagajmy!

KULTURA
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Serca na nakrętki

Gminne Centrum Kultury i  Biblio-
tek w  Skrzyszowie, zgodnie z  zasadą 
„śmiech to zdrowie”, zaprosiło do 
udziału w  Przeglądzie Kabaretowym 
BEKA 2021. W  wydarzeniu mogły 
uczestniczyć amatorskie grupy kaba-
retowe oraz stand-upowcy działający 
przy szkołach i  domach kultury. Do 
przeglądu, oprócz uczniów, mogły 
zgłaszać się także osoby dorosłe.

Gwiazdą przeglądu, a  zarazem 
jednym z  członków jury, był  Marcin 
Daniec, polski artysta kabaretowy, 
znany z estradowych wcieleń tj. Mar-
cinek oraz Góral. Pozostali członkowie 
jury to: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin 
Kiwior oraz lider zespołu „Na Przełaj” 
Marek Stańczyk.

Laureatem przeglądu była grupa 
regionalna „Łod Tatara” z Siedliszowic 
(gmina Żabno). Grupa zaprezentowała 
spektakl pt. „Wielki ibong Wackowe 
imieniny”. Jury jednogłośnie przyznało 
grand-prix w  kategorii grupa doro-
słych, a zwycięzcy otrzymali pamiątko-
wy dyplom oraz beczkę pełną kapusty. 
W wydarzeniu wzięli udział członkowie 
stowarzyszeń działających w  gminie 

Przegląd kabaretowy BEKA 2021
Skrzyszów. Nagroda w kategorii grupa 
młodzieżowa nie została przyznana 
z racji braku zgłoszeń.

Organizatorami Przeglądu Kaba-
retowego BEKA było Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Skrzyszów i Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszo-
wie. Wydarzenie było ogólnodostępne 
bezpłatne dla wszystkich chętnych 
mieszkańców obszaru działania LGD. 

O r g a n i z a c j a 
wydarzenia moż-
l iwa była dzięki 
pozyskanej dotacji 
unijnej na realizację 
projektu pn. „Or-
ganizacja imprez 
kulturalno-rozryw-
kowych w  gminie 
Skrzyszów”. Ma on 
na celu promocję 
gminy Skrzyszów 

oraz całego obszaru LSR, poprzez 
organizację sześciu imprez/wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych (do dnia 
złożenia wniosku o  płatność końco-
wą). Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w  ramach 
działania Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w  ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Złoty medal mistrzostw Polski Federacji Karate Shinky-
okushin zdobyła niespełna 15-letnia mieszkanka Łękawicy 
Kornelia Korzec. Występowała w kategorii kadetów w wa-
dze do 65 kg. Stoczyła 4 walki, spotykając w finale klubową 
koleżankę. Bezpośrednio po mistrzostwach Polski, odbyła 
się III edycja Memoriału “Cichociemnych” Spadochroniarzy 
Armii Krajowej. Turniej odbył się w Wojniczu na powiatowej 
hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, 
a nasza Mieszkanka ponownie stanęła na najwyższym 
stopniu podium, również po stoczeniu 4 walk.

Gratulujemy mieszkance naszej gminy tak niebywa-
łego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów!

Drużyna LUKS Skrzyszów w  kat. 
U-10 odniosła duży sukces wygrywając 
rozgrywki Deichmann Minimistrzo-
stwa 2021 w Dębicy, które trwały przez 
półtorej miesiąca. Łącznie zostało ro-
zegranych 21 spotkań. Drużyna zajęła 
1 miejsce w ligowej tabeli, dzięki czemu 

Podwójny sukces Kornelii z Łękawicy

Deichmann Minimistrzostwa 2021

Mieszkanka gminy Skrzyszów 
wicemistrzynią Polski

W sobotę 8 maja 2021 roku w Tarnowskich Górach 
odbyły się Mistrzostwa Polskiej Federacji Karate 
Shinkyokushin. Natalia Korzec, mieszkanka Łękawicy 
zdobyła podczas nich II miejsce i została powołana do 
reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w Gruzji, 
które odbyły się w dniach 26-27 czerwca br. Natalia  
walczyła w Tbilisi w kategorii – 60 kg.

Warto podkreślić, iż w  tegorocznych kwalifika-
cjach, każdy medalista musiał stoczyć co najmniej  
3 walki, często z dogrywkami.

Gratulujemy mieszkance naszej gminy tak nie-
bywałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: www.karatetarnow.pl

Źródło: www.karatetarnow.pl

została korzystniej rozstawiona w ko-
lejnej fazie. W play off zostały odnie-
sione same zwycięstwa i tym samym 
obroniony został tytuł wywalczony 
w 2020 roku. 

Kolejnym etapem był finał ogólno-
polski w Wałbrzychu (25 czerwca br.), 

w  którym drużyna zajęła 12 miejsce. 
Turniej ten zaliczany jest do 10 najbar-
dziej prestiżowych rozgrywek dla mło-
dzieży w Polsce. Gratulujemy sukcesu 
poprzedzonego ciężką i systematyczną 
pracą pod okiem trenera Mateusza 
Brzuchacza i asystenta Adriana Jasiaka. 

Źródło: Paweł Kot
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Zuzia Zielińska z Pogórskiej Woli 
była najlepsza wśród juniorek młod-
szych w  Międzynarodowym Turnieju 
w Rogach koło Krosna . W zawodach 
udział wzięli również Róża Zielińska 
i  Ula Urbaś z  Pogórskiej Woli oraz 
Kacper Ciurej z Ładnej.

W  dniach 15-21 maja br. w  Po-
krzywnej (woj. opolskie) odbywały się 
Indywidualne Szkolne Mistrzostwa 
Polski w szachach. Srebrny medal i ty-
tuł wicemistrza Polski w kategorii do 
lat 17 zdobył Dawid Łabędź. Trzecie 
miejsce i  brązowy medal w  kategorii 
do lat 15 zdobyła Gabriela Łabędź. 
Rodzeństwo z Łękawicy od najmłod-
szych lat pasjonuje się grą w szachy. 
Na co dzień grają w  barwach klubu 
UKS Lisek Lisia Góra.

Grzegorz Kosiba 
z Łękawicy wziął udział 
w Mistrzostwach Pol-
ski w  Szachach OW 
Limba dzieci do lat 8. 
Zawody odbyły się 
w dniach 6-15 czerwca 
br. w  Poroninie. Na 
co dzień chłopiec gra 
w  Międzynarodowym 
Szachowym Klubie 
Sportowym (MSKS) 
Gambit Tarnowiec, 
gdzie rozwija swoje 
zdolności pod okiem 
trenerów Henryka Ja-
siaka i  Andrzeja Pa-
pugi.

G r a t u l u j e m y 
wszystkim szachistom 
osiągnięć i  życzymy 
dalszych sukcesów.

Sukcesy naszych szachistów

Biblioteki w  Skrzyszowie, Łęka-
wicy, Pogórskiej Woli i  Szynwałdzie 
przygotowują wakacyjną ofertę dla 
małych dzieci pod wspólnym hasłem: 
„Bajkoczytanie na Polanie”. Będzie 
to cykl spotkań na tytułowej „polanie”, 
czyli na świeżym powietrzu, w zielonej 
przestrzeni przed bibliotekami, gdzie 
ustawione zostaną wygodne leżaki.  

„Bajkoczytanie na Polanie”
W  takich komfortowych warunkach, 
sprzyjających relaksowi i wypoczynko-
wi, dzieci wysłuchają  ciekawych bajek 
i opowiadań, następnie wezmą udział 
w warsztatach plastycznych, nawiązu-
jących do czytanych im utworów.

Zapewniamy dobrą zabawę i miły 
wypoczynek, który ma także na celu 
rozbudzenie czytelniczych zaintereso-

wań, rozwój kreatywności, spotkania 
w grupie rówieśników.

Bajkoczytanie rozpoczynamy w dru-
giej połowie lipca.

Szczegółowe informacje dostępne 
będą w  poszczególnych bibliotekach, 
na stronie internetowej www.gckib-
-skrzyszow.pl oraz na profilach face-
bookowych każdej placówki.

Źródło: UKS Lisek Lisia Góra

Źródło: UKS Lisek Lisia GóraŹródło: MSKS GAMBIT Tarnowiec
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Programowanie z robotem Photon

Zumba

Wycieczki autokarowe

Konkurs Maestro

Warsztaty w pracowni Makerspace

LATO
9-12sierpnia

13 lipca
14 sierpnia

26-30
lipca

18 lipca

25 lipca

Bajkoczytanie na Polanie


