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MUNDUROWY DZIEŃ DZIECKA 
w  Skrzyszowie, to przedsięwzięcie, 
które na stałe wpisało się w  kalen-
darz wydarzeń gminnych. Już po raz 
piąty na boisku Orlik w Skrzyszowie,  
1 czerwca odbył się Mundurowy Dzień 
Dziecka. Organizatorami są Gmina 
Skrzyszów, Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz Żandarmeria 
Wojskowa. Jest to jedyne takie przed-
sięwzięcie w naszym regionie, w które 
zaangażowane są wszystkie jednostki 
mundurowe, takie jak: Wojsko Polskie, 
Straż Graniczna, Policja, Państwowa 
Straż Pożarna. 

Tak jak w ubiegłych latach, na wy-
darzenie przybyły całe rodziny z dzieć-
mi, mieszkańcy gminy, okolicznych 
miejscowości, a także innych regionów 
Małopolski. Tegoroczną główną atrak-
cją były pokazy akrobatyczne prezen-
towane przez formację FIREBIRDS, ale 
również prawdziwy hummer, którym 
można było się przejechać i  zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Na terenie 
boiska znajdowały się namioty przygo-
towane przez przybyłe formacje. Każdy 
miał możliwość podejść do poszczegól-
nych stoisk, zapoznać się ze sprzętem, 
dotknąć czy nawet usiąść w  danym 
pojeździe – co jest czymś niecodzien-
nym, a  dzieci mogły dowiedzieć się 
jak zostać żołnierzem, strażakiem, czy 
policjantem. Odbył się również pokaz 
ratownictwa medycznego, dzięki cze-

mu mieliśmy możliwość przypomnieć 
sobie podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy, ale również pokazy 
grupy mundurowej i policyjnej, broni, 
wyposażenia, noktowizor, termowizor, 
zawody strażackie, w  strzelaniu do 
celu, prezentacja radiowozu wypadko-
wego i pojazdu gaśniczego – wszystko 
po to, aby przybliżyć zebranym pracę 
służb jednostek mundurowych, ale 
przede wszystkim popularyzować, 
zwłaszcza wśród najmłodszych ideę 
bezpiecznego stylu życia. 

Liczne gry i  zabawy, przejażdżki 
quadami, motocyklami, pokaz baniek 
mydlanych, malowanie rąk, dmuchane 
zabawki, zabawy przy muzyce, ekspe-
rymenty – wszystko to sprawiło, że 
uśmiechy pojawiały się zarówno na 
twarzach dzieci jak i dorosłych. 

V Mundurowy Dzień Dziecka ob-
fitował w różnorodne atrakcje, a liczni 
odwiedzający byli tego dowodem, 
o czym świadczą chociażby wypowie-
dzi niektórych uczestników – „Wszyst-
ko mi się podoba, warto przyjść, przy-
jeżdżamy tu cyklicznie od paru lat (…), 
co roku jest coraz lepiej, coraz fajniej, 
dzieciaki maja frajdę (…), testujemy 
pistolet czarnoprochowy (…) – wypo-
wiedzi takie napawają optymizmem 
i  utwierdzają organizatorów w  prze-
konaniu, że należy w przyszłości kon-
tynuować wydarzenie pn. Mundurowy 
Dzień Dziecka. 

Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że V Mundurowy Dzień 
Dziecka w  Skrzyszowie był dniem 
szczególnym, tj.

- UCZESTNIKOM: Wojska Obrony 
Terytorialnej, Wojsko Polskie, Grupa 
Rekonstrukcji Devil Dogs, Grupa Re-
konstrukcji ISAF dla Niewtajemniczo-
nych Międzynarodowych Sił Zbrojnych 
w  Iraku, Grupa 16 Rekonstrukcji Hi-
storycznej, Policja, Wojskowa Komisja 
Uzupełnień w  Tarnowie, Służba Wię-
zienna, Służba Graniczna,

- SPONSOROM: Operator Gazocią-
gów Przesyłowych Gaz – System S.A., 
Helikon- Tex, Topicar, Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego Kowalscy, Firma 
Usługowo – Handlowa „Mat – Mat”, 
Hubertus Chodzież, Ambil Krzysztof 
Magdziarczyk, Elefant Marcin Hoim, 
Zielony Pierścień Tarnowa,

- PATRONOM MEDIALNYM: Tygo-
dnik Miasto i Ludzie, RDN Małopolska, 
Tarnowska tv.,

- MIESZKAŃCOM gminy oraz GO-
ŚCIOM spoza jej terenu.

WYDARZENIA

Mundurowy Dzień Dziecka w Skrzyszowie

·
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Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Skrzyszów uzyskało dofinansowanie 
do V Mundurowego Dnia Dziecka 
w ramach I edycji otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań w obszarze 
kultury. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 15 850 zł, z  czego 12  000 
zł przekazało Województwo Mało-
polskie. Dofinansowanie pomogło 
w organizacji i promocji imprezy, która 
już na stałe wpisała się do naszego ka-

lendarza.  Pozwoliło to na zwiększenie 
liczby atrakcji dla dzieci m.in. darmowe 
zabawki dmuchane.

Również grupy nieformalne  terenu 
gminy uzyskały dofinansowanie do 
swoich projektów. 

W  ramach FIO-Małopolska Lo-
kalnie Południe uzyskano 3000 zł na 
Festiwal Kreatywnych Babeczek dla 
grupy Kreatywne Babeczki oraz 3000 
zł na urządzenie ogrodu sensorycz-

nego przy Przedszkolu Publicznym 
w Łękawicy dla Aktywnych Mam.

Aktywność    mieszkańców    przy 
wsparciu ze strony urzędników gmin-
nych przynosi pozytywne efekty, co 
z  kolei przekłada się na rozwój Gmi-
ny Skrzyszów. Integracja społeczna 
przy przygotowywaniu i  realizacji 
rozmaitych projektów jest jednym 
z  fundamentów naszej gminnej sa-
morządności. 

Kolejne pozyskane pieniądze 

Projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Województa Małopolskiego

Pragniemy nadmienić, że przesłanie materiałów nie jest jednoznaczne
z  tym, że zostaną opublikowane, co również tyczy się fotografii. 
Przesłane materiały mogą być redagowane, a także mogą ulec skróceniu. 
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W piątek 24 maja 2019 r., otwarta 
została nowa siedziba tarnowskiego 
oddziału Gaz-System w  Pogórskiej 
Woli, którego obszar działania obej-
muje swoim zasięgiem 4 województwa: 
lubelskie, małopolskie, podkarpackie 
i świętokrzyskie. 

Średnio rok rocznie przez tarnowski 
oddział przepływa około 37% całe-
go gazu przesyłanego w  spółce, co 
potwierdza jak istotną rolę odgrywa 
na regionalnym rynku gazu – mówił  
Wiceprezes Gaz-Systemu – Artur Za-
wartko, a całkowita  ilość przesyłanego 
przez Gaz-System gazu w  2018 roku 
wynosiła 17,2 mld m3, natomiast przez 
tutejszy oddział – 5,8 mld m3.

Pomysł usytuowania zaplecza 
technicznego i  administracyjnego 

w jednej lokalizacji zrodził się w związku 
z dynamicznie rozwijającym się syste-
mem przesyłowym, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa  i  ochrony obiektów 
Gaz-System. Stąd w  Pogórskiej Woli 
docelowo będą się znajdować: 

- siedziba oddziału spółki,
- terenowa jednostka eksploatacji 

z Systemem Eksploatacji Sieci Przesy-
łowej (SESP), w ramach którego doko-
nywane są m.in.: kontrole stref i trasy 
gazociągów z ziemi i z powietrza przy 
użyciu śmigłowca, konserwacja arma-
tury i jej napędów oraz  elementów sieci 
przesyłowej, badania i pomiary w czyn-
nej ochronie przeciwkorozyjnej, czysz-
czenie i badanie gazociągów tłokami, 
badania i pomiary gazociągów usado-
wionych w  gruncie; ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc skrzyżowań 
z  przeszkodami terenowymi. Oprócz 

czynności prowadzonych w  ramach 
SESP, parametry pracy sieci przesyłowej 
w zakresie przepływu i ciśnienia gazu są 
monitorowane zdalnie przez cały czas,   

- tłocznia gazu - diagnostyka ga-
zociągu tłokami obejmuje: czyszczenie 
wnętrza gazociągu w  celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa pracy urządzeń 
technologicznych obiektów systemu, 
badanie geometrii wewnętrznej ga-
zociągu i  lokalizację jego położenia, 
wykrywanie różnych defektów np. 
korozyjnych, hutniczych, mataria-
łowych. Dzięki pozyskanym danym, 
możliwe jest dokonanie kontroli stanu 
technicznego gazociągu, 

- Gazowe Pogotowie Techniczne 
(GPT); którego zadaniem jest reagowa-
nie na wszystkie sygnały o awariach, 

usuwanie ich skutków oraz  zabezpie-
czenie prac remontowych, inwestycyj-
nych, czy eksploatacyjnych w systemie 
przesyłowym,

- centralne archiwum,
- magazyn, 
-  Laboratorium Pomiarów Ja-

kości Gazu, które świadczy usługi 
w zakresie m.in.: poboru próbek gazu, 
badania składu gazu ziemnego, bada-
nia zawartości związków siarki (w tym 
oznaczenia zawartości THT), pomiary 
temperatury punktu rosy wody i wę-
glowodorów, pomiary hałasu pocho-
dzącego od instalacji, urządzeń i zakła-
dów przemysłowych emitowanego do 
środowiska i wiele innych.

Jak dotąd, zrealizowany został 
pierwszy etap budowy całego kom-
pleksu w Pogórskiej Woli, tj. okazałego 
biurowca. 

Tarnowski oddział zarządza rów-
nież budową gazociągu Strachocina 
– Pogórska Wola o długości ok. 97 km, 
który umożliwi przesył gazu z Termina-
lu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego w Świnoujściu na Podkarpacie 
oraz dalej na Słowację, jak i w stronę 
Ukrainy. 

Będzie możliwość przesyłu gazu 
z  północy na południe i  na odwrót, 
co zwiększy bezpieczeństwo energe-
tyczne każdego z nas. Możemy także 
mówić tutaj o  bezpieczeństwie eko-
logicznym, gdyż w walce ze smogiem 
potrzebujemy ekologicznych źródeł 
energii – mówił Wójt Gminy Skrzyszów 
Marcin Kiwior. 

Ponadto, bezpośrednie połączenie 
gazowego Korytarza Północ-Południe 

z Podziemnym Magazynem Gazu Stra-
chocina podniesie bezpieczeństwo do-
staw paliwa do klientów w wojewódz-
twach małopolskim i  podkarpackim. 
Należy wiedzieć, że jest to tylko jedna 
z kluczowych inwestycji, jeśli dodamy 
do niej kilka innych równie ważnych, 
to ich łączna długość wyniesie ok. 
400 km.

Rozwój spółki Gaz-System na 
terenie Gminy Skrzyszów, to również 
wsparcie dla gminy. Pozyskaliśmy 
dużego sponsora,  dzięki czemu otrzy-
maliśmy dofinansowanie do zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
w OSP Pogórska Wola, co zwiększyło 
poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz dofinansowanie Mundurowego 
Dnia Dziecka, wskutek czego dzieciaki 
mogły korzystać z wielu bezpłatnych 
atrakcji.

Nowa siedziba oddziału Gaz-System 

fot. Anna Mądel 
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Wywiad z Rzecznikiem Prasowym 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w  Krakowie, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
z prośbą o wyjaśnienie funkcjonalności 
jak i zasad działania zbiornika.

Jak skonstruowany jest zbiornik 
w Skrzyszowie?

Zapora i  zbiornik znajdujący się 
na terenie miejscowości Skrzyszów 
i  Szynwałd zamyka zlewnię o  po-
wierzchni 9,75 km2 . Zlewnia zbiornika 

obejmuje dwie odnogi potoku Korzeń, 
płynącego od źródeł położonych na 
wysokości około 330 m n.p.m. w od-
ległości około 3 km od wykonanej 
zapory, natomiast dno samej doliny 
w rejonie zapory leży na wysokości ok. 
231 m n.p.m. W górnej części przelewu 
wykonane jest wcięcie o świetle 1,0 x 
0,5 m, którym odprowadzana jest woda 
ze zbiornika gdy jej stan utrzymuje się 

pomiędzy minimalnym a normalnym. 
Gdy stan wody w  zbiorniku przekra-
cza poziom normalny i  podnosi się 
do ostrzegawczego woda zaczyna 
być odprowadzana przez przelew do 
potoku Korzeń. 

Jaka jest funkcja zbiornika?
W warunkach powodziowych wiel-

kie wody przeprowadzane są przez 
przelew powierzchniowy. Do czasu 
spływu wód popowodziowych na 
zbiorniku prowadzona jest retencja, 

która polega na przyjmowaniu takiej 
ilości wody, aby wypełnić zbiornik 
do wysokości poziomu przelewu. 
Ze względu na bezobsługowy (ob-
sługa tylko przy przepływach wody 
poniżej korony przelewu) charakter 
pracy zbiornika, przelew został za-
projektowany w taki sposób, by mógł 
przepuścić całość przepływów wez-
braniowych. W gospodarowaniu wodą 

na zbiorniku Skrzyszów wyróżniamy: 
stan normalny piętrzenia, który jest 
jednocześnie stanem ostrzegawczym 
tj. do poziomu korony przelewu, stan 
alarmowy do poziomu wyższego o 45 
cm ponad koronę przelewu i stan kry-
tyczny maksymalny tj. o 100 cm wyższy 
do poziomu przelewu.

W  jaki sposób zbiornik pomaga 
w czasie powodzi?

Aby opóźnić powódź poniżej zapo-
ry (na potoku Korzeń i Wątok) w Skrzy-

szowie prowadzona jest odpowiednia 
gospodarka dopływającej wody do 
zbiornika. Regulacja następuje tylko 
i  wyłącznie poprzez opuszczenie za-
suwy bocznej umieszczonej w  górnej 
części przelewu. Za regulację zasuwy 
odpowiedzialny jest Kierownik Zapory, 
który po wcześniejszym uzgodnieniu 
tego faktu z  Dyrektorem Zarządu 
Zalewni w Nowym Sączu - wydaje dys-

Zbiornik Skrzyszów

P O D Z I Ę K O W A N I E
Składam serdeczne podziękowania Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Skrzyszów, którzy brali udział w akcjach przeciwpowodziowych, za ich trud, zaangażowanie 
i nieocenioną pomoc w walce z żywiołem. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, którzy przez 
cały czas byli w urzędzie, monitorowali sytuację i udzielali mieszkańcom niezbędnych informacji. 
Wyrazy wdzięczności kieruję również do sołtysów, radnych, radnych sołeckich oraz mieszkań-
ców za ich wzorową postawę w działaniach na rzecz wspólnego dobra. 

Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior
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pozycję firmie obsługującej zbiornik 
w  Skrzyszowie. Informacja o  zmianie 
położenia zasuwy jest przekazywana 
do Centrum Operacyjnego Ochrony 
Przeciwpowodziowej RZGW w  Kra-
kowie, wraz z  podaniem odczytów 
poziomu wody w  zbiorniku na łacie 
wodowskazowej. Dzięki odpowiedniej 
regulacji można uzyskać max rezerwę 
powodziową w ilości około 180 tys. m3 

wody. Po jej przekroczeniu woda zo-
staje samoczynnie odprowadzana do 
dolnej części potoku Korzeń (praca 
bezobsługowa). Takie zatrzymanie 
części fali na potoku Korzeń w  jego 
górnej części spowoduje w  pierwszej 

W  dniu  16.04.2019  r Gmina 
Skrzyszów zawarła umowę na kwotę 
48  954,00  zł brutto, na opracowanie 
koncepcji oraz kompletnej dokumen-
tacji projektowo – kosztorysowej bu-
dowy chodnika wzdłuż drogi krajowej 
DK94g Tarnów-Rzeszów w  miejsco-

kolejności wcześniejszy odpływ wody 
powodziowej z  potoku Wątok, a  na-
stępnie wody z  potoku Korzeń, a  nie 
równocześnie z obu potoków.

Zgodnie z  obliczeniami przyjęto, 
że w czasie powodzi do stanu alarmo-
wego, który dla zbiornika Skrzyszów 
stanowi stan zagrożenia powodziowe-
go i wzmożonej gotowości dla obsługi 
zbiornika, przelew będzie odprowadzał 
do potoku Korzeń poniżej zapory wodę 
o  przepływie 15,7m3/s (w  czasie wez-
brania 22-24 maja 2019 r. przepływ ten 
wynosił około 5,5-6,0 m3/s ), natomiast 
maksymalny krytyczny przepływ, 
który może być odprowadzony przez 

przelew wynosi 54,29 m3/s.
Gospodarka wodna w  warunkach 

powodziowych, prowadzona jako 
postępowanie przeciwpowodziowe, 
dotyczy gospodarowania w ramach re-
zerwy powodziowej, która na zbiorniku 
Skrzyszów wynosi 206 tys. m3 wody 
i jest to ilość, która może się pomieścić 
ponad poziomem przelewu do pozio-
mu krytycznego.

Zgodnie z wyliczeniami konstrukcja 
zapory jest tak zaprojektowana, aby 
przyjąć całą falę powodziową potoku 
Korzeń i odprowadzić ją do potoku Wą-
tok zachowując pełne bezpieczeństwo 
obiektu hydrotechnicznego. 

Chodnik w Ładnej
wości Ładna, z  terminem wykonania 
do dnia 16.09.2019 r. W związku z pla-
nowanym zaprojektowaniem chodnika 
zostało podpisane również porozu-
mienie z  Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad, na ograniczone 
zarządzanie odcinka drogi krajowej nr 

94g w miejscowości Ładna w zakresie 
pełnienia funkcji inwestora przy przy-
gotowaniu dokumentacji projektowej 
wraz z  uzyskaniem prawomocnego 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
inwestycyjnego związanego z budową 
chodnika przy drodze krajowej Nr 94g. 
Inwestorem robót budowlanych będzie 
po wykonaniu dokumentacji projekto-
wej GDDKiA.

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej
Urząd Gminy przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo pocztowe od 1 stycznia 2013r na właści-
cielu lub współwłaścicielu nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny spoczywa 
obowiązek posiadania i umieszczania skrzynki pocztowej na listy. Skrzynka pocztowa musi być 
umieszczona przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnodostępnej części nierucho-
mości. Osoba, która nie dopełni swoich obowiązków, może liczyć się z karą grzywny. 

źródło: Urząd Gminy Skrzyszów 
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W piątek 28 czerwca, przy przed-
szkolu w  Łękawicy powstał ogród 
sensoryczny. Dzięki grupie nieformalnej 
Aktywne mamy oraz pozyskanemu 
dofinansowaniu z  FIO MAŁOPOLSKA 
udało się zakupić potrzebne rośliny, 
a  do ich sadzenia, zaproszeni zostali 
wszyscy mieszkańcy. Zebrani, zarówno 
dorośli, jak i dzieci, ochoczo i z zapałem 
wzięli się do pracy, gdyż każdy chciał 
mieć swój wkład w powstanie tego pięk-
nego miejsca. Dziękujemy wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do powstania 
ogrodu, za pomoc w  projektowaniu, 
cenne uwagi, za wsparcie tej inicjatywy. 

W  najbliższym czasie zostanie 
wysypana kora, a  uroczyste otwarcie 
ogrodu zostało zaplanowane na wrze-

Ogród sensoryczny w Łękawicy 
sień 2019 r., kiedy 
to przedszkolaki 
wrócą po waka-
cyjnej przerwie.

G ł ó w n y m 
celem projektu 
jest integracja 
m i e s z k a ń c ó w 
miejscowości Łę-
kawica, poprzez 
uczestnictwo we 
wspólnym dzia-
łaniu, jakim jest 
zagospodarowa-
nie terenu bez-
pośrednio przyle-
gającego do placu 
zabaw. 

W  górnym Skrzyszowie na drodze po-
wiatowej nr 1357K powstaje przejście dla pie-
szych. W ramach tego zadania wykonywane 
jest  poszerzenie drogi na łuku o szerokości 
6,5 m oraz chodnik o długości 179 m. Obecnie 
wykonano już poszerzenie, ułożono chodnik 
wraz z  odcinkiem odwodnienia z  projek-
towanego wpustu ulicznego do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Zakończyły się prace 
związane z  montażem barierek, budową 
schodów terenowych, niwelacją terenów zie-
lonych. Inwestycja wymaga jeszcze montażu 
aktywnego znaku drogowego z lampą oświe-
tleniową oraz namalowania pasów na jezdni.

Budowa przejścia dla pieszych
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Trwają prace przy inwestycjach 
pn. „Zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej w  miejscowościach: 
Skrzyszów, Szynwałd, Łękawica, 
Ładna”, na które Gmina Skrzyszów 
otrzymała dofinansowanie w  wy-
sokości blisko 1 mln 595 tys. zł. ze 
środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW) na lata 
2014-2020. Stan zaawansowania 
robót budowlanych dla poszczegól-
nych miejscowości przedstawia się 
następująco:

W  Skrzyszowie wykonano już 
większość robót budowlanych. Za-
kończono prace przy parkingu obok 
boiska sportowego, wykonano chod-
niki, schody terenowe przy placu 
zabaw i siłowni na wolnym powietrzu 
a także oświetlenie hybrydowe. Teren 
przy placu zabaw został ogrodzony. 
Do wykonania pozostaje nawierzch-
nia bezpieczna jak i  zamontowanie 
urządzeń placu zabaw i siłowni.

Prace budowlane związane z za-
gospodarowaniem terenu przy bu-
dynku szkoły w Łękawicy są już moc-
no zaawansowane. Teren, na którym 
znajdować się będzie plac zabaw 
oraz siłownia na wolnym powietrzu 
został już wstępnie uformowany. 
Wykonano kanalizację deszczową, 
przebudowano sieć Tauron kolidują-
cą z prowadzoną inwestycją. Trwają 
prace budowlane związane z przebu-
dową istniejącej kanalizacji sanitarnej 
biegnącej w obszarze projektowanej 
drogi wewnętrznej.

W miejscowości Szynwałd trwają 
prace budowlane związane z  ufor-
mowaniem terenu przy projekto-
wanej ścieżce zdrowia związane 
z  umocnieniem istniejącego rowu 
melioracyjnego. Rozpoczęły się 
również prace związane z  wykona-
niem placu zabaw przy bibliotece 
publicznej.

W  Ładnej czekamy na rozpo-
częcie prac. Powstaną tam: siłownia 
na wolnym powietrzu, plac zabaw, 
oświetlona zostanie droga prowa-
dząca do budowanych obiektów, na-
stąpi odwodnienie projektowanych 
terenów, przebudowane zostaną 
wszystkie kolidujące sieci infrastruk-
tury technicznej.

Trwają prace nad nowymi centrami wsi

8 
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Na kwiecień br. zostały zaplanowane 
wybory na sołtysów i do rad sołeckich 
w naszej gminie. W wyniku zgłoszeń, 
które nie przekraczały ilości mandatów 
do obsadzenia w stosunku do zgłoszo-
nych kandydatów, bez głosowania zo-
stały uformowane rady sołeckie, a wy-
bory na sołtysa odbyły się 
tylko w Szynwałdzie. W tej 
kadencji mandaty uzyskali:

Ładna 
Sołtys: Barnaś Stanisław 
Rada sołecka: Chrupek 
Piotr, Prokop Robert, 
Siedlik Eugeniusz 

Łękawica
Sołtys: Starostka Stanisław
Rada sołecka: Budzik Adam, Januś 
Andrzej, Obal Andrzej

Pogórska Wola 
Sołtys: Stolarz Dawid 

Rada sołecka: Kapustka Dawid, Kozioł 
Janusz, Madura Janusz 

Skrzyszów 
Sołtys: Mondel Halina 
Rada sołecka: Marek Michał, Młyński 
Piotr, Papuga Mateusz 

Szynwałd 
Sołtys: Żywiec Maria 
Rada sołecka: Bańdur Tomasz, Mącior 
Stanisław, Stańczyk Kazimierz

Sołtysi i Radni Sołeccy 
kolejnej kadencji

Pan Eugeniusz Dąbrowski 2 
czerwca 2019 r. otrzymał medal „Zło 
dobrym zwyciężaj” bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki. Uroczyste wręczenie me-
dalu odbyło się podczas uroczystości 
jubileuszu XXX – lecia powstania Ko-
mitetów Obywatelskich „Solidarność” 
na Ziemi Tarnowskiej. 

Eugeniusz Dąbrowski:
 �w  NSZZ „Solidarność” od września 
1980 r., 
 �współzałożyciel związku w Polskim 
Górnictwie Naftowym i  Gazownic-
twie (PGNiG) w Krakowie, 
 �wiceprzewodniczący – etatowy pra-
cownik Komisji Zakładowej, NSZZ 

„Solidarność”, 
 � przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
NSZZ RI „Solidarność” Koła w Ładnej,
 � członek zespołu ds. organizacji 
i budowy kaplicy, kościoła w Ładnej 
w latach 1981-1990,
 � przewodniczący Tymczasowej Wo-
jewódzkiej Rady ds. finansów NSZZ 
RI „Solidarność” w Tarnowie,
 � zaangażowany w działalność i kam-
panię wyborczą KO „Solidarność”,
 � uczestnik akcji plakatowania i  akcji 
ulotkowych,
 �mąż zaufania w wyborach do parla-
mentu Komisji Wyborczej w Ładnej, 
4 czerwca 1989 r.

Medal dla pana Eugeniusza 
Dąbrowskiego z Ładnej

W  dniu 29 sierpnia w  Łękawicy 
odbędą się państwowe uroczystości 
pogrzebowe mieszkańca Wiesława 
Budzika ps. „Roland”, żołnierza Armii 
Krajowej, który urodził się w 1920 roku. 
Był synem Józefa kapitana Wojska 
Polskiego zamordowanego w Katyniu. 
Sam Wiesław był uczniem Korpusu Ka-

Państwowe uroczystości pogrzebowe 
Wiesława Budzika

detów a za działalność w Związku Walki 
Zbrojnej w 1941 r. został aresztowany 
przez GESTAPO i zesłany do niemiec-
kich obozów. W 1945 roku po zakoń-
czeniu II wojny światowej powrócił do 
Polski, a wiosną 1946 podjął działania 
jako partyzant w tarnowskim oddziale 
niepodległościowym dowodzonym 

przez kpt. Tadeusza Gajde ps „Tarzan”. 
Został ponownie aresztowany, podczas 
przesłuchań, nieludzko torturowany 
i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 
21.10.1946 w  krakowskim więzieniu 
przy ul. Montelupich, a  ciało pota-
jemnie pogrzebano. W 2017 r. szczątki 
p. Wiesława zostały odnalezione na 
Cmentarzu Rakowickim i  oficjalnie 
zidentyfikowane w listopadzie 2018 r.

WYDARZENIA

źródło: Urząd Gminy Skrzyszów 
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WYDARZENIA

W piątek 3 maja 2019 roku odbyły 
się Gminne Obchody 228 Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 110 
lecie OSP KSRG w  Pogórskiej Woli, 
Gminny Dzień Strażaka oraz przekaza-
nie i poświęcenie nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą św. w  kościele 
parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca 
w  Pogórskiej Woli. Po nabożeństwie 
Wójt Marcin Kiwior, przedstawiciele 
samorządu, szkół, przedszkoli, orga-
nizacji społecznych oraz mieszkańcy 
przeszli na plac przed budynkiem OSP, 

gdzie odbyła się dalsza część uroczy-
stości. Uchwałą Prezydium Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, za zasługi dla pożarnictwa, 
wręczono liczne odznaczenia.

Srebrne medale „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” przyznane przez 
Ministra Obrony Narodowej trafiły 
do rąk rodziców, którzy wychowali co 
najmniej trójkę dzieci na wzorowych 
żołnierzy. W  dalszej części, ksiądz 
proboszcz Jerzy Borczewski dokonał 
poświęcenia wozu strażackiego, a Ko-

mendant  Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie st. brygadier mgr. 
inż. Piotra Szpunar przekazał Preze-
sowi OSP Januszowi Madurze kluczyki 
do nowego samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Nawiązując do polskich 
tradycji narodowych uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Pogórskiej Woli 
zaprezentowali montaż słowno-mu-
zyczny przygotowany pod kierunkiem 
pani Anny Paździoch, pani Anety Mikuś 
oraz pani Teresy Kocoł. Na zakończenie 
odbył się Gminny Dzień Strażaka oraz 
zabawa taneczna. 

Gminne Obchody 228 Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tradycja robienia palm wielkanoc-
nych w  Polsce sięga średniowiecza. 
Wierzono wówczas, że poświęcona  
palma chroni przed nieczystymi mocami 
domowników i ich inwentarz.  Tradycyjne 
palmy wielkanocne przygotowuje się 
z  gałązek wierzby, które symbolizują 
nieśmiertelność duszy. Współcześnie 
palma wielkanocna ma być kolorowa 
jak wiosna i ma dawać nadzieję. Może 
być zbudowana z  różnych gałązek, 

Najwyższa Palma Wielkanocna
wiosennych kwiatów, suszonych traw 
jak i  robionych ręcznie elementów pa-
pierowych. W Małopolsce najbardziej 
znanym miejscem związanym z tradycją 
robienia palm  jest Lipnica Murowana. 
W tym roku w konkursie na najwyższą 
palme wielkanocną zwyciężyła palma 
mająca ponad 37 m wysokości. 

W  naszej gminie Koło Gospodyń 
Wiejskich w Szynwałdzie również po-
stanowiło zmierzyć się z   wyzwaniem 

zrobienia naj-
wyższej palmy. 
Pomysłodawcą 
projektu jest 
m i e s z k a n i e c  
Szynwałdu Stanisław Plebanek, który 
angażuje się w działalność społeczną 
i zachęca innych do aktywnego udziału 
w wydarzeniach. Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Szynwałdzie własno-
ręcznie i  z  poświęceniem przez kilka 

tygodni wykonywały 
poszczególne elementy 
palmy wielkanocnej pod 
kierownictwem Bożeny 
Kusek. Ostatecznie udało 
się wykonać 9,3 metro-
wą palmę, która została 
uroczyście wprowadzona 
do kościoła w Niedzielę 
Palmową, a  następnie 
stanęła obok remizy 
OSP.  Przy tej okazji po 
raz pierwszy zaprezen-
tował się nowo powstały 
zespół ludowy „Szyn-
wałdzianie”, prowadzony 
przez Marię Plebanek. 

Gratulujemy pomy-
słu i zachęcamy do kon-
tynuacji w  przyszłym 
roku, a być może i u nas 
wzorem Lipnicy Muro-
wanej powstanie tradycja 
wykonania największej 
palmy wielkanocnej.fot. Ewelina Wójtowicz 
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PROJEKTY

Koło Gospodyń Wiejskich w Ład-
nej rozpoczęło drugą edycję projektu 
pn. „Manufaktura dobrych pomysłów 
na spędzenie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży w 2019 roku”, w ramach 
którego przybliżą dzieciom i  mło-
dzieży z  terenu Gminy Skrzyszów, 

zarówno tradycyjne jak i nowoczesne 
rękodzieło oraz rzemiosło artystycz-
ne. Dzięki warsztatom, dzieci zapo-
znają się z  tradycyjnymi technikami 
oraz docenią pracę ludzką, jej kunszt, 
wysiłek i  wprawę oraz cierpliwość 
w  nabywaniu umiejętności. Pra-

gną podnieść poziom wiedzy dzieci 
i młodzieży w zakresie tradycyjnego 
rękodzieła i wzornictwa, z uwzględ-
nieniem wartości regionalnych. W ra-
mach projektu zostanie zorganizowa-
na również wycieczka do skansenu 
w Kolbuszowej. 

Manufaktura Pomysłów w Ładnej

Maj 2019 roku był ostatnim mie-
siącem, w którym organizowane były 
szkolenia w ramach projektu: „Rozwi-
jamy kompetencje cyfrowe mieszkań-
ców Gminy Skrzyszów”. Od grudnia 
2018 roku do końca maja 2019 zostało 
łącznie przeszkolonych 228 osób. 
Największym zainteresowaniem cie-
szył się moduł: „Rodzic w Internecie”, 
w  którym wzięło udział 96 osób. 
Zaraz po nim usytuował się moduł: 
„Moje finanse i  transakcje w  sieci”, 
w ramach którego swoje kompetencje 
cyfrowe podniosło 60 osób. Następ-
nie wybierany był moduł: „Działam  
w sieciach społecznościowych”, w któ-
rym uczestniczyło 48 osób. Zarówno 
w  module „Tworzę własną stronę in-
ternetową (blog)” oraz „Kultura w sieci” 
wzięło udział po 12 osób. 

W sumie zorganizowanych zostało 
19 szkoleń, w  każdym uczestniczyło 
po 12 osób. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
niezbędne materiały dydaktyczne tj. 
teczkę z gumką, zeszyt, długopis i pen-
drive 16GB oraz certyfikat ukończenia 

Kompetencje cyfrowe Gminy Skrzyszów. Całość realizacji 
projektu możliwa była dzięki wsparciu 
finansowemu, które Gmina Skrzyszów 
w kwocie 127 019,27 zł pozyskała z Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 
nr III: Cyfrowe kompetencje społe-
czeństwa Działanie 3.1: „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji cyfrowych” w ramach konkursu 
grantowego FRDL Małopolskiego 
Instytutu Samorządu Terytorialnego  
i Administracji pn. „e-Xtra kompetent-
ni – Rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa małopol-
skiego i świętokrzyskiego”.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji projektu 
(instruktorom, firmie cateringowej).

szkolenia. Niewątpliwie najwięcej 
wśród uczestników było kobiet – 188, 
a mężczyzn – 40.

Projekt skierowany był do osób 
w  przedziale wiekowym od 25 do 74 
lat. I tak ku naszemu zaskoczeniu naj-
większą grupę uczestników wyłoniono 
w kategorii wiekowej pomiędzy 44 a 64 
rokiem życia. Nie zabrakło także osób 
starszych powyżej 65 lat, stanowili oni 
aż 13 % wszystkich uczestników.

W  ramach projektu zostało za-
kupionych 36 szt. laptopów 2w1 oraz 
jeden projektor. Powyższy sprzęt po 
zakończeniu projektu trafi do sześciu 
szkół znajdujących się na terenie 

fot. KGW w Ładnej    

źródło: SP w Pogórskiej Woli 
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SPORT

Po raz kolejny Gmina Skrzyszów 
włączyła się w  Europejski Tydzień 
Sportu dla Wszystkich. W  okresie od 

W naszej gminie swoją działalność 
prowadzą kluby sportowe w każdej z 
miejscowości. Po zakończeniu sezonu 
składającego się z rund: jesiennej i wio-
sennej uzyskały następujące rezultaty:

LKS Ładna – rywalizowała w lidze 
okręgowej, gdzie w ciągu sezonu odbyła 
30 spotkań, z czego odniosła 10 zwy-
cięstw i zajęła 13 na 16 miejsc, co pozwoli 
jej w przyszłym sezonie na kontynuowa-
nie udziału w tej lidze rozgrywkowej.

KS Łękawica – rozgrywała swoje 

26 maja do 1 czerwca prowadzone były 
na terenie gminy liczne rozgrywki i im-
prezy sportowe, a wszystko po to, aby 

mecze w B klasie, na 26 meczy zwycię-
żyła w 13 i zajmuje 8 z 14 miejsc. W przy-
szłym sezonie będziemy mogli oglądać 
jej zmagania również B klasie.

Pogoria Pogórska Wola – rozegrała 
28 meczy w A klasie i odniosła zwycię-
stwo 13 razy. Takie wyniki uplasowały ją 
na 6 miejscu spośród 15 drużyn i pozwoli-
ło na utrzymanie w klasie rozgrywkowej.

LUKS Skrzyszów – zespół wystę-
pował w lidze okręgowej, na 30 spotkań 
wygrał w 6 i w 7 remisował, co uplasowa-

promować aktywność ruchową jako 
najlepszą formę spędzania wolnego 
czasu. Celem tego przedsięwzięcia 
jest uświadomienie ludziom z różnych 
środowisk, grupom zawodowym 

i społecznym, osobom o róż-
nym poziomie sprawności 
fizycznej i w różnym wieku, 
osobom niepełnosprawnym 
– jak ważna jest aktywność 
fizyczna, systematyczne 
ćwiczenia i ruch na świeżym 
powietrzu. 

ło go na 14 z 16 miejsc i finalnie powoduje 
spadek do niższej klasy rozgrywkowej.

LKS Szynwałd – drużyna „idzie jak 
burza”, jeszcze rok temu oglądaliśmy 
ich w B klasie, a dziś z pozycji lidera A 
klasy awansują do klasy okręgowej. Na 
28 meczy wygrali 21 i 3 razy remisowali. 
Gratulujemy świetnej gry i awansu.

W sierpniu rusza kolejny sezon 
rozgrywek. Za wszystkie drużyny trzy-
mamy kciuki i życzymy sukcesów na 
boiskach.

XI Europejski Tydzień Sportu

Koniec ligowego sezonu seniorów w piłce nożnej

Jest początek sierpnia 1979r. do Ka-
zimierza Antosza przychodzą Zbigniew 
Wardzała i Andrzej Stańczyk z propozycją 
zajęcia się organizacją drużyny piłki noż-
nej na bazie LZS. W przeciągu kilku dni na-
stępuje mobilizacja zawodników nadają-
cych się do gry w piłkę nożną i 14.08.1979r. 
następuje rejestracja drużyny w OZPN 
Tarnów do rozgrywek o mistrzostwo kl. 
„C” okręgu Tarnów w sezonie piłkarskim 
1979/80r. Pierwszy skład liczył 13 osób 

40-lecie LKS Szynwałd
z Szynwałdu, które owocuje awansem 
do  kl. „A”. Mamy rok 2019, w którym LKS 
Szynwałd obchodzi 40-lecie powstania 
drużyny. W obecnym sezonie drużyna 
z Szynwałdu awansuje do ligi okręgowej 
na dwie kolejki przed zakończeniem se-
zonu. Jest to historyczny awans, gdyż po 
raz pierwszy w historii klub zagra w tej 
lidze i co istotne LKS Szynwałd jest benia-
minkiem A klasy. Gratulujemy aktualnych 
sukcesów, jak i tych na przełomie czter-
dziestu lat, które niewątpliwie budowały 
charakter drużyny zapewniający kibicom 
niezapomniane emocje.

co oczywiście zmieniało się na przeło-
mie miesięcy i lat. W związku z brakiem 
możliwości prowadzenia rozgrywek na 
własnym obiekcie wypożyczono nie-
odpłatnie obiekt na Woli Rzędzińskiej, 
gdzie prowadzono rozgrywki na prawach 
gospodarzy. W rozgrywkach rundy je-
siennej, jak i wiosennej 1980r. drużyna 
zajmuje I miejsce w klasie rozgrywkowej, 
tym samym awansując do grupy „B”. 
Wiosna ’86 to pasmo zwycięstw drużyny 

źródło: LKS Szynwałd 

fot. Ewelina Wójtowicz 
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HARMONOGRAMFBSerwis 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

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
DNI WYWOZU 19.09.2019 r. 30.09.2019 r.

ŁADNA ŁĘKAWICA

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

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

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

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

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

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

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

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

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

3
31DNI WYWOZU

16 13 10 8 5

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

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

5
18 14 26 24 21 19DNI WYWOZU
4 1 12 10 7

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
3 14 11 9 6 4
17 28 25 23 20 18
31

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC - GRUDZIEŃ 2019 r.
ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ















 odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej 

(z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),








  odpady z przetwarzania odpadów.

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

DNI WYWOZU 17.10.2019 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 z wyjątkiem 24.12.2019 r.

SOBOTA od 8:00 do 12:00
ODPADY KOMUNALNE OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
odpady wielkogabarytowe, popioły, odpady zielone, odpady niebędące odpadami komunalnymi

odpady z drobnych prac remontowych wykonywanych

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne
(w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble,
dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, kompuetry, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie
wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:

samodzielnie, opony z samochodów osobowych
i motocykli

części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
(nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
(z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),

odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), 
rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
opony z samochów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych
a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych,
niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym

magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne 
niż wykorzystywane w domach),
odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, 
substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,

odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające 
substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg,
odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,

oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),

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

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
DNI WYWOZU 19.09.2019 r. 30.09.2019 r.

ŁADNA ŁĘKAWICA

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

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

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

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

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

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

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

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

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

3
31DNI WYWOZU

16 13 10 8 5

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

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

5
18 14 26 24 21 19DNI WYWOZU
4 1 12 10 7

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
3 14 11 9 6 4
17 28 25 23 20 18
31

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC - GRUDZIEŃ 2019 r.
ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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www.fbserwis.pl
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ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
DNI WYWOZU 19.09.2019 r. 30.09.2019 r.

ŁADNA ŁĘKAWICA

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

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

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

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

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

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

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

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

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

3
31DNI WYWOZU

16 13 10 8 5

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

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

5
18 14 26 24 21 19DNI WYWOZU
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29

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
3 14 11 9 6 4
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ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
DNI WYWOZU 19.09.2019 r. 30.09.2019 r.

ŁADNA ŁĘKAWICA

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

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

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

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

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

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

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

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

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

3
31DNI WYWOZU

16 13 10 8 5

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

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

5
18 14 26 24 21 19DNI WYWOZU
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ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
3 14 11 9 6 4
17 28 25 23 20 18
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ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
DNI WYWOZU 19.09.2019 r. 30.09.2019 r.

ŁADNA ŁĘKAWICA

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

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

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

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

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

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

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

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

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

3
31DNI WYWOZU

16 13 10 8 5

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

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

5
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ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

wielkogabarytowych

DNI WYWOZU
3 14 11 9 6 4
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ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

l

l
l

l

l
l
l

l

l
l odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej 

(z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),
l

l

l

l

l l odpady z przetwarzania odpadów.magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

od 8:00 do 12:00

POGÓRSKA WOLA

odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne 
niż wykorzystywane w domach),
odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, 
substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,

odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające 
substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg,
odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,

oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),

części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
(nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
(z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),

odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), 
rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
opony z samochów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych
a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych,
niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne
(w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble,
dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, kompuetry, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie
wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:

samodzielnie, opony z samochodów osobowych
i motocykli

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

odpady z drobnych prac remontowych wykonywanych

WTOREK od 14:00 do 18:00 z wyjątkiem 24.12.2019 r.
SOBOTA

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

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OTWARTY JEST DLA 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY SKRZYSZÓW

meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące 
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony 
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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
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC - GRUDZIEŃ 2019 r.
SZYNWAŁD

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

DNI WYWOZU
3 14 11 9 6 4

17 28 25 23 20 18
31

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

budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

5
18 14 26 24 21 19DNI WYWOZU
4 1 12 10 7

29

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

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

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

17
30DNI WYWOZU
2 27 24 22 19

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 03.10.2019 r.

SZYNWAŁD

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

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 















 odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej 

(z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),








  odpady z przetwarzania odpadów.

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

DNI WYWOZU 17.10.2019 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 z wyjątkiem 24.12.2019 r.

SOBOTA od 8:00 do 12:00
ODPADY KOMUNALNE OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
odpady wielkogabarytowe, popioły, odpady zielone, odpady niebędące odpadami komunalnymi

odpady z drobnych prac remontowych wykonywanych

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne
(w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble,
dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, kompuetry, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie
wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:

samodzielnie, opony z samochodów osobowych
i motocykli

części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
(nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
(z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),

odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), 
rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
opony z samochów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych
a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych,
niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym

magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne 
niż wykorzystywane w domach),
odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, 
substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,

odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające 
substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg,
odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,

oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
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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
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC - GRUDZIEŃ 2019 r.
SKRZYSZÓW

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

DNI WYWOZU
10 7 4 2 13 11
24 21 18 16 27 27

30
WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY

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

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

12
25 22 19 17 28 27DNI WYWOZU
11 8 5 3 14

30

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

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

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

23
29DNI WYWOZU

9 6 3 1 26

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 17.10.2019 r.

SKRZYSZÓW

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

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 















 odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej 

(z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),








  odpady z przetwarzania odpadów.

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

DNI WYWOZU 17.10.2019 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 z wyjątkiem 24.12.2019 r.

SOBOTA od 8:00 do 12:00
ODPADY KOMUNALNE OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
odpady wielkogabarytowe, popioły, odpady zielone, odpady niebędące odpadami komunalnymi

odpady z drobnych prac remontowych wykonywanych

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne
(w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble,
dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, kompuetry, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie
wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:

samodzielnie, opony z samochodów osobowych
i motocykli

części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
(nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
(z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),

odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), 
rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
opony z samochów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych
a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych,
niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym

magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne 
niż wykorzystywane w domach),
odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, 
substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,

odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające 
substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg,
odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,

oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC - GRUDZIEŃ 2019 r.
POGÓRSKA WOLA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

DNI WYWOZU
10 7 4 2 13 11
24 21 18 16 27 27

30
WRZUCAMY POJEMNIK NIE WRZUCAMY

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

ODPADY BIODEGRADOWALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

12
25 22 19 17 28 27DNI WYWOZU
11 8 5 3 14

30

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

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

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

10
DNI WYWOZU

23 20 17 15 12

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 21.10.2019 r.

PORÓSKA W.

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

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 















 odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej 

(z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),








  odpady z przetwarzania odpadów.

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

DNI WYWOZU 17.10.2019 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 z wyjątkiem 24.12.2019 r.

SOBOTA od 8:00 do 12:00
ODPADY KOMUNALNE OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
odpady wielkogabarytowe, popioły, odpady zielone, odpady niebędące odpadami komunalnymi

odpady z drobnych prac remontowych wykonywanych

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne
(w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble,
dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, kompuetry, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie
wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:

samodzielnie, opony z samochodów osobowych
i motocykli

części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
(nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
(z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),

odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), 
rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
opony z samochów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych
a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych,
niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym

magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny 
rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne 
niż wykorzystywane w domach),
odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, 
substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,

odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające 
substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg,
odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,

oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
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W  Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Tarnowie, w Instytucie 
Politechnicznym, 2 kwietnia br. odbył 
się „Zlot Młodych Programistów”, 
w  ramach projektu ProgramujeMy 
tarnowski. W tym wydarzeniu udział 
wzięli uczniowie z  klas I-III , którzy 
przez 14 tygodni uczestniczyli w  za-
jęciach z  programowania. W  trakcie 
„zlotu” uczniowie pod czujnym okiem 
studentów układali i  programowali 
nowe modele robotów. Mieli również 
możliwość zapoznania się i  wypró-
bowania w  praktyce, jak sterować  

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. ks. P. Skargi w  Skrzyszowie 
wybrali się w maju br. na wycieczkę do 
Warszawy. Zwiedzając studia Telewi-
zji Polskiej mieli okazję uczestniczyć 
w  nagraniu programu „Europa da 
się lubić” oraz obejrzeć studio „Py-
tania na śniadanie”. Wrażenie zrobiło 

różnymi robotami za 
pomocą urządzeń 
przenośnych. Dzięki 
udziałowi w projekcie 
najmłodsi uczniowie 
zostali wprowadzeni 
w  sztukę programo-
wania, a  szkoła zy-
skała cenne pomoce 
naukowe w  postaci 
klocków do tworzenia 
różnych „robotów” 
oraz tablety, aby móc 
nimi sterować. 

na nich Centrum Nauki „Kopernik”, 
a  szczególnie gadający robot oraz 
możliwość uczestnictwa w rozmaitych 
doświadczeniach i  eksperymentach. 
Z  kolei pobyt na Stadionie Narodo-
wym dał okazję do podziwiania ko-
szulek piłkarzy reprezentacji Polski, 
biorących udział w  Euro 2016 oraz 

„Zlot Młodych Programistów”

Wycieczka do Warszawy

26 kwietnia 2019r. w budynku Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
odbyła się uroczystość wręczenia za-
świadczeń laureatom i finalistom etapu 
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Kon-
kursu Historycznego im. Majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego w latach 1939-1948. W wal-
ce o Wolną Polskę”, organizowanego pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej oraz Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. W gronie nagrodzonych zna-
leźli się uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie. Tytuł 

laureata otrzymał Kacper Siedlik – uczeń 
klasy 8b. Natomiast tytuł finalisty uzy-
skały: Gabriela Kawa – uczennica 8b oraz 
Karolina Bednarz z klasy 8a. Uczniom, 
którym przyznano tytuł laureata lub 
finalisty tego konkursu przysługuje 
wpis na świadectwie w części dotyczą-
cej szczególnych osiągnięć ucznia oraz 
dodatkowe punkty podczas rekrutacji 
do wybranej szkoły ponadpodstawowej 
województwa małopolskiego. Wszyst-
kim Nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy i życzymy wytrwałości w rozwijaniu 
pasji oraz talentów.

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1939-1948. W walce o Wolną Polskę

niesamowitych kryształków Swa-
rovskiego, które robiły wrażenie na 
każdym uczestniku wycieczki. Piękno 
stolicy, zarówno z  jej historycznej, 
jak i  teraźniejszej strony, oddał spa-
cer po Nowym Świecie, Starówce 
a  także wyjazd na taras widokowy 
trzydziestego piętra Pałacu Kultury  
i Nauki. Młodzież uczestniczyła rów-
nież w pokazie multimedialnym w Par-
ku Fontann. 

źródło: SP nr 1 w Skrzyszowie

źródło: SP nr 2 Skrzyszów 

źródło: SP nr 1 w Skrzyszowie
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W Szkole Podstawowej im. Boha-
terów Westerplatte w Łękawicy odbył 
się konkurs pt. „Jesteśmy fantastyczni”, 
skierowany do uczniów szkół z terenu 

Zakończyła się kolejna już edy-
cja zajęć dogoterapii w  oddziałach 
przedszkolnych Szkoły Podstawowej 
nr1  im. Armii Krajowej w Szynwałdzie. 
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 
prowadzone były przy udziale cer-

gminy Skrzyszów, wzorowany na pro-
gramie telewizyjnym pt. „Jeden z dziesię-
ciu”. Pierwszy etap, w formie testu wyło-
nił 10 najlepszych. Następnie uczniowie 

tyfikowanego psa terapeutycznego 
– uroczej LUSI. Obecność psa budziła 
żywe zainteresowanie najmłodszych 
i oprócz kojącego działania wspierała 
naukę języka obcego. Dzieci chętnie 
nazywały kolory, części ciała czy 

odpowiadali na pytania z trzech konkur-
sowych lektur: „Akademia Pana Kleksa”, 
„Opowieści z Narnii”, „Hobitt czyli tam 
i z powrotem”, co wyłoniło 3 najlepszych 
uczestników, a ostatnia finałowa runda 
ukazała laureatów konkursu:  

I miejsce – Dominik Cup
II miejsce – Amelia Ciochoń
III miejsce – Anna Antosz
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 

niebywałej wiedzy. Będziemy starali się 
w  przyszłości podejmować podobne 
wyzwania. 

zwierzęta, zdobywając wiedzę poprzez 
zabawę. Zajęcia , tak jak w poprzednich 
latach prowadziła właścicielka pieska 
– p. Ewelina Pyrz – nauczyciel języka 
angielskiego . Ta innowacyjna metoda 
nauczania języka obcego cieszy się 
coraz większą popularnością, dzieci 
lubią takie zajęcia i czekają na nie z nie-
cierpliwością, a  rodzice z  satysfakcją 
obserwują efekty uzyskane podczas 
tego typu zajęć. 

Konkurs pt. „Jesteśmy fantastyczni”

Zajęcia z języka angielskiego 

z elementami dogoterapii 

V Międzyszkolny konkurs Elżbiety Stepskiej-Kot

„Zachować od zapomnienia…”
W konkursie wzięło udział 9 szkół 

(z  gmin: Skrzyszów, Tarnów, Pleśna) 
takich jak: SP nr 1 im. Jana Pawła II 
w Skrzyszowie, SP nr 2 im. Piotra Skar-
gi w  Skrzyszowie, SP im. Bohaterów 
Westerplatte w Łękawicy, SP im. Armii 
Krajowej w  Szynwałdzie, SP im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Ładnej, SP im. 
Hetmana Jana Tarnowskiego w  Tar-
nowcu, Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Porębie Radlnej, Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki w Łękawce, Niepubliczny Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej. 

Poziom dziewiętnastu recytato-
rów był niezwykle wysoki, szczególnie 
w obliczu tak trudnego tematu, jakim 

są deportacje ludności polskiej do ZSRR 
oraz losy oficerów rozstrzelanych w Ka-
tyniu, Miednoje, Twerze. Gratulujemy 
wszystkim uczniom, którzy wzięli udział 
w konkursie, a  laureatami tegorocznej 
edycji zostali: 

- III miejsce – Aleksandra Kiwior ze SP 
nr 2 w Skrzyszowie,

- II miejsce – Kinga Zyguła ze SP nr 2 
w Skrzyszowie,

- I miejsce – Nadia Jasnosz z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w  Porębie 
Radlnej ,

- Aleksandra Biga z Zespołu Szkol-
no- Przedszkolnego w Porębie Radlnej 
otrzymała nagrodę „Klubu Kreatywnych 
Historyków”,

- Joanna Kielian ze 
SP w Łękawicy otrzy-
mała nagrodę specjal-
ną Dyrektora Szkoły 
im. Bohaterów We-
sterplatte w Łękawicy,

- Justyna Czerwiń-
ska z z Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Łękawce otrzymała Na-
grodę Specjalną Rady Rodziców SP im. 
Bohaterów Westerplatte,

- Aleksandra Ciępka ze SP im. Het-
mana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu, 
otrzymała Nagrodę Specjalną Wójta 
Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora,

- Julia Jachym ze SP nr 1 im. Jana Paw-
ła II w Skrzyszowie, otrzymała Presti-
żową Nagrodę Specjalną przyznawaną 
przez mieszkańców Łękawicy,

- Gabriela Szafraniec ze SP w Tar-
nowcu, otrzymała Nagrodę Sponsorów 
oraz Przyjaciół SP im. Bohaterów We-
sterplatte w Łękawicy.

Na wyróżnienie zasługuje również 
Chór Raggi di sole z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Rzuchowej, pro-
wadzony przez panią Dorotę Przęczek, 
który zaprezentował repertuar mo-
niuszkowski; solistka Julia Piska ze SP 
w Łękawce oraz Zespół Taneczny pro-
wadzony przez panią Ritę Pasiecznik ze 
SP w Łękawicy.

źródło: SP w Łękawicy 

źródło: SP w Łękawicy 
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W Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii 
Krajowej w Szynwałdzie, 16 czerwca od-
był się XVII SZKOLNY FESTYN RODZIN-
NY. Podczas uroczystości podsumowane 
zostało 20 lat istnienia gimnazjum oraz 
10 lat nauki gimnazjalistów i ośmiokla-
sistów. Przygotowany został bardzo 
bogaty program artystyczny, podczas 
którego młodzież szkolna zaprezen-
towała swoje umiejętności wokalne, 
instrumentalne, taneczne. Wójt Marcin 
Kiwior podziękował pani Dyrektor i pani 
Wicedyrektor za całokształt pracy dy-
daktycznej i  wychowawczej, oddanie 
i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci 
i  młodzieży. Podziękowania złożyła 
także Rada Rodziców i Koło Pszczelarzy. 

Chór „Moderato” ze Szkoły Pod-
stawowej im. Heleny Marusarzówny 
w Pogórskiej Woli pod batutą p. Anety 
Mikuś, zajął I miejsce w kategorii chó-
rów szkół podstawowych, w XX edycji 
Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej, 
który odbył się na scenie teatru im. L. 
Solskiego w Tarnowie 3 maja 2019 roku.

To kolejny sukces chóru, który 
w ostatnim czasie zdobył także wyróż-
nienie w Przeglądzie Pieśni Sakralnych 
w Tarnowie. Chórzyści byli finalistami 
ubiegłorocznego Międzynarodowego 
Konkursu  Kolęd w Będzinie, na którym 

W tym dniu dokonano 
również uroczystego 
otwarcia Sali Pamięci 
i Sali Tradycji.

Mimo chwilowych 
kaprysów pogody, 
XVII FESTYN RODZIN-
NY należy zapisać do 
udanych. Dziękuje-
my wszystkim, któ-
rzy w  tym dniu nie 
przestraszyli się upa-
łów, ani burz i  razem 
z nami kontynuowali 
tę szkolną tradycję – 
wspólnego świętowa-
nia Dnia Rodziny.

otrzymali wyróżnienie. Mają również na 
swoim koncie koncerty pieśni patrio-
tycznej i sakralnej dla Polonii węgierskiej 

w Budapeszcie, a także  koncerty kolęd 
w Bazylice Mniejszej w Tuchowie oraz 
kilku kościołach tarnowskich.

XVII szkolny festyn rodzinny

Sukces chóru Moderato z Pogórskiej Woli

Wyjazd uczniów z Pogórskiej Woli 
do Wilna i Gdańska

Uczniowie Szkolnego Klubu Histo-
rycznego im. Armii Krajowej z Pogór-
skiej Woli wzięli udział w wycieczce do 
Wilna, Trok i Gdańska. Zwiedzili miejsca 
związane z  historią naszej Ojczyzny 
m.in. podziemia Katedry Wileńskiej, 
Uniwersytet Wileński założony przez 
Stefana Batorego, Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w  Wilnie, twierdzę 
w Malborku, Bazylikę Mariacką zwana 
Koroną Gdańska oraz zobaczyli Pomnik 
Obrońców Wybrzeża na półwyspie 
Westerplatte. Uczestnicy wycieczki 
złożyli wiązankę kwiatów od społecz-

ności Pogór-
skiej Woli przy 
mauzoleum, 
gdzie pocho-
w a n e  j e s t 
serce Józefa 
Piłsudskiego 
oraz jego ro-
dzina, a także 
zapalili znicze 
na wielu in-
nych grobach 
w y b i t n y c h 
Polaków. źródło: SP w Pogórskiej Woli 

źródło: SP w Pogórskiej Woli 

fot. SP Szynwałd 
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W  niedzielny wieczór 9 czerwca 
2019 roku, podczas drugiej odsłony 
„SZYNWAŁDZKICH TARASÓW” plac 
przed Biblioteką Publiczną w Szynwał-

dzie po raz kolejny stał się miejscem 
sprzyjającym wszystkim, którzy pragną 
obcować z muzyką, sztuką i artystami.  
Koncertowy wieczór rozpoczął występ 

Chóru „Moderato” pod przewodnic-
twem Anety Mikuś ze Szkoły Podsta-
wowej w Pogórskiej Woli, a jego założy-
cielem jest Roman Zubek, były dyrektor 
Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. 
Podczas koncertu ogłoszone zostały 
wyniki oraz wręczone nagrody laure-

atom Gminnego Konkursu 
Artystów Maestro: Wiktorii 
Kawik, Tomaszowi Nalepka  
i Aleksandrze Kiwior, a po-
zostali uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy. Na-
stępnie przed publicznością 
pojawił się zespół „MONK” 
w składzie: Marcin Sobczyk, 
Grzegorz Ważny, Miro-
sław Pasek, Tomasz Stec 
i Piotr Cyż, którzy wykonali 
utwory a’capella, prezen-
tując muzykę z  dziedziny 
współczesnego jazzu, roc-
ka czy też popu. Koncert 
zakończył występ Marka 
Stańczyka z zespołem, któ-
ry podczas przygotowań 
postanowił reaktywować 
swoją twórczość artystycz-
ną pod starą nazwą zespołu 
„NA PRZEŁAJ”, wykonując 
klimatyczne piosenki tury-
styczne w nowej odsłonie. 

Koncertowo w Szynwałdzie 

Podziękowania 
od Agnieszki Guzy
„Dobroć dawana innym  

zawsze do nas powraca”

Pragnę serdecznie podzię-
kować Gminnemu Centrum 
Kultury i  Bibliotek w  Skrzy-
szowie, Klubowi Kobiet Kre-
atywnych „Gracja”, Sponsorom 
i  Wszystkim tym, których nie 
wymieniłam, a którzy przyczy-
nili się do organizacji koncertu 
charytatywnego „Nadzieja 
Nigdy Nie Umiera”. W  sposób 
szczególny dziękuję zespołowi 
„Na Przełaj” za wzruszający, 
zapadający w  pamięć i  serce 
koncert. Dziękuję wszystkim, 
którzy tak licznie zjawili się na 
koncercie i  wsparli datkami 
leczenie i  rehabilitację mojego 
męża Zbyszka Guzego. Zapew-
niam o swojej wdzięczności. 

Agnieszka Guzy
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W  niedzielę 19 maja w  bibliotece 
w  Szynwałdzie, odbyło się nocne 
zwiedzanie wystawy Jarosława Jędrze-
jowskiego pt. „Architektura Dolnego 
Śląska i  południowej Małopolski 
w mezzotincie”, technice uchodzącej 
za jedną z najtrudniejszych w warsztacie 
graficznym artystów. Tego wieczoru 
również, w ramach cyklu muzealnego 
„Galeria jednego obiektu”, którego 
ideą jest udostępnienie obiektu tylko 
i  wyłącznie w  danym dniu, ukazany 
został niezwykły eksponat z Muzeum 
Okręgowego w  Tarnowie, tj. czapka 
do munduru kolejarskiego po Stani-
sławie Baranie, o której opowiadał dr 
Marcin Borys, który przybliżył początki 
powstania kolei galicyjskich, a  także 

dzieje tarnowskiego dworca 
oraz węzła kolejowego.  

Jarosław Jędrzejowski - 
urodził się w 1975 roku w Dusz-
nikach Zdrój. Jest absolwentem 
wydziału grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Studiował grafikę warszta-
tową w pracowni prof. Haliny 
Pawlikowskiej i  prof. Jacka 
Szewczyka. W 2001 roku uzy-
skał dyplom oraz wyróżnienie 
w  konkursie American Reta-
ils System. Uprawia grafikę 
warsztatową, rysunek oraz projekto-
wanie graficzne. Jego prace wykony-
wane są w  bardzo trudnej technice 
mezzotincie, które wystawia w kraju 

i za granicą. 
Wystawa dostępna jest jeszcze 

w bibliotece w Szynwałdzie, zachęcamy 
do obejrzenia. 

Noc Muzeów w Szynwałdzie po raz drugi 

Spektakl pt. „Kaziu, zakochaj się” 

Dzień Dziecka w Urzędzie Gminy

Spektakl pt. „Kaziu, zakochaj się”, 
który odbył się 18 maja 2019 roku 
w bibliotece w Szynwałdzie,  to druga 
odsłona poetycko-muzyczna, przy-
bliżająca zebranym lata 60 ubiegłego 
wieku, przygotowana przez panią 
Elżbietę Płaneta. W  przedstawieniu 
wykorzystane zostały teksty J. Tuwima, 
A. Osieckiej, M. Hemara, W. Młynar-
skiego, J. Brzechwy, W. Broniewskiego, 
J. Kofty, K. I. Gałczyńskiego, a  także 
utwory nieznanych autorów, pocho-
dzące z innego okresu, ale znakomicie 

Uczniowie klas VI szkół podstawo-
wych jak co roku spotkali się w Urzędzie 
Gminy z  okazji Dnia Dziecka. Młodzi 
mieszkańcy gminy Skrzyszów zapo-
znali się z  zasadami funkcjonowania 
jednostki samorządowej i historią gmi-
ny. Dzieci uczestniczyły również w pre-
zentacji wyświetlanej w  remizie OSP, 
gdzie sierż. szt. Marek Pigieł przedsta-
wiał zasady bezpieczeństwa, o których 
nie należy zapominać w wakacje. Wizy-
cie w  Urzędzie Gminy przewodniczył 
sam pan Wójt, który zapoznawał dzieci 
ze szczegółami pracy w  poszczegól-
nych referatach. Najpierw uczniowie 
mieli mnóstwo pytań dotyczących 

wpisujące się w  tematykę spektaklu. 
Piosenki w  wykonaniu panów: Jere-
miego Przybora i Jerzego Wasowskiego 
zyskały ogromną aprobatę ze strony 
publiczności. Niemniej jednak pozo-
stali wykonawcy jak Natalia Prokop, 
czy debiutujący Bartłomiej Szatko 
oraz Katarzyna Skalny, Agnieszka 
Sysło, Dawid Bączek – również pokazali 
swoje znakomite umiejętności wokal-
no-aktorskie.  Występ nagrodzony 
został brawami oraz słowami sympatii 
i uznania. 

pracy w urzędzie, następnie to Wójt za-
dawał pytania dzieciom, a prawidłowe 
odpowiedzi były nagradzane książka-
mi. Spotka-
nie stało się 
l e k c j ą  d l a 
uczniów, któ-
rzy w  przy-
szłości będą 
mieli większa 
wiedzę o tym 
jak załatwiać 
sprawy urzę-
dowe, a  być 
m o ż e  n i e -
którzy z nich 

sami zostaną urzędnikami lub samo-
rządowcami. Dla każdego ucznia został 
przygotowany słodki upominek.

źródło: Elżbieta Płaneta

źródło: UG Skrzyszów
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Wszystkie kluby sportowe z naszej 
gminy otrzymały dotację z  Minister-
stwa Sportu i  Turystyki w  ramach 
programu KLUB 2019 r. 

Ministerialne dofinansowanie trafi 
do 3 732 małych i  średnich klubów 
sportowych w całej Polsce. W bieżącym 
roku Ministerstwo Sportu i  Turystyki 
przeznaczyło na ten cel ponad 41 mln 
zł. To już czwarta edycja tego pro-

Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów 
pracuje na terenie gminy już trzeci 
rok. Jego głównym celem jest przybli-
żenie tematu jeździectwa i możliwości 
uprawiania tego sportu zarówno przez 
dzieci jak i dorosłych. 

Ze względu na rosnące zaintere-
sowanie oraz wychodząc naprzeciw 

gramu. Otrzymane dofinansowanie 
można przeznaczyć na organizację 
obozu sportowego, zakup sprzętu oraz 
wynagrodzenie dla szkoleniowców. 
Kwota dofinansowania wynosi: 10 tys. 
zł dla klubów jednosekcyjnych i  15 tys. 
zł dla klubów wielosekcyjnych.

W  gminie Skrzyszów wsparcie fi-
nansowe otrzymały:

- LKS Szynwałd  15 000 zł,

potrzebom mieszkańców, w tym roku 
organizowane są już po raz trzeci pół-
kolonie pod nazwą „Wakacje w siodle”. 
Będą to 3 turnusy współfinansowane 
z  budżetu gminy oraz czwarty dla 
dzieci, które nie zakwalifikowały się 
na turnus w ramach dofinansowania. 
Oprócz tego cały czas korzystać można 

To już XIII edycja tych rozgrywek 
w  naszej gminie, która zgromadziła 
jak do tej pory największą ilość drużyn 
w  jej udziale bo aż 12: All Stars, DA 
Tratwa, Drużyna „A”, FC Dzwonowa, 
ISKillers FC, KS Siwy Dym, Lucky 
Loozers, Napaleni Rybacy, Nieletni, 
OSP Łękawica, Strenght of Character, 

- KS Pogoria 10 000 zł,
- LUKS Skrzyszów 15 000 zł,
- KS Łękawica 10 000 zł,
- LKS Ładna 10 000 zł.
Kluby przeznaczą te środki na 

trenerów oraz zakup sprzętu spor-
towego zgodnie z potrzebami bieżą-
cymi danego klubu – głównie piłki, 
bramki, pachołki, buty sportowe itp. 
Dzięki temu dofinansowaniu dzieci 
z  terenu naszej gminy będą mogły 
korzystać bezpłatnie z wielu godzin 
treningów, doskonaląc umiejętności 
w  swoich ulubionych dyscyplinach 
sportowych.  

z nauki jazdy konnej i hipoterapii. 
Zapraszamy również na trzecie 

Towarzyskie Zawody Konne o Puchar 
Wójta Gminy Skrzyszów, które już na 
stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń, 
a odbędą się 15 września.  Czekamy na 
was na Schabach, Skrzyszów 541 b,  
można przyjść i po prostu popatrzeć na 
te piękne zwierzęta, a także zobaczyć 
młode źrebięta, które w maju przyszły 
na świat. Zapraszamy!

Wiosenna edycja Amatorskiej Ligi Orlików

Kluby sportowe dostały 
wsparcie finansowe

Stowarzyszenie Olimp

Wola Lubecka. Drużyny oprócz gminy 
Skrzyszów były z gmin Jodłowa i Rygli-
ce oraz miasta Tarnów. Po 11 kolejkach 
i 62 meczach najlepsi okazali się Nielet-
ni  (trzecie zwycięstwo w lidze), drugie 
miejsce zajęli Lucky Loozers, a trzecie 
KS Siwy Dym. Królem strzelców ligi 
został Kamil Zima (FC Dzwonowa), 

który strzelił 31 bramek, najlepszym 
bramkarzem Grzegorz Jop (Nieletni), 
a MVP turnieju wybranym przez gło-
sowanie sędziów i  kapitanów drużyn 
został Arkadiusz Bartoszek (ISKillers 
FC). Każdy z  zawodników otrzymał 
pamiątkowy dyplom, a drużyny puchar. 
Najlepsze drużyny otrzymały medale 
i  zestawy koszulek, a  wyróżnieni za-
wodnicy gadżety sportowe. Rozgrywki 
cieszą się coraz większą popularnością 
w regionie zarówno wśród zawodników 
jak i  kibiców przybywających każde-
go tygodnia w  celu dopingowania. 
Wszystkim zwycięzcom jak i biorącym 
udział w rozgrywkach, gratulujemy du-
cha sportowej walki. Kolejna XIV edycja 
rozpocznie się już w sierpniu.

źródło: Stowarzyszenie Olimp
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