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Gmina Skrzyszów od początku 
trwania epidemii COVID – 19, stara się 
zapewnić swoim mieszkańcom moż-
liwie jak największe bezpieczeństwo, 
poprzez liczne akcje organizowane 
właśnie dla nich, a były to:

- „Zrzuć koronę – USZYJ MA-
SKĘ”, w  którą zaangażowane były 
wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, 
KKK Gracja, przedszkola ze Skrzyszo-
wa i  Łękawicy, szkoła podstawowa 
w  Pogórskiej Woli oraz mieszkańcy 
niezrzeszeni. Ogółem uszyto 4163 
maseczek i  20 kombinezonów, które 
zostały przekazane w takie miejsca jak: 
sklepy z  gminy Skrzyszów, jednostki 
OSP, stacje benzynowe, poczta, Urząd 
Gminy w  Skrzyszowie, GOPS, szkoły, 
parafie, policja, Gminne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej, Powiatowa Stacja Pogoto-
wia Ratunkowego w Tarnowie, Specjali-
styczny Szpital im. Edwarda Szczeklika 
w Tarnowie, Szpital św. Łukasza;

- „Maseczki dla Seniorów 65+”, 
wolontariusze rozwozili seniorom dar-
mowe maseczki (blisko 645 szt.)

- „Maseczki dla gminy Skrzyszów”, 
wszyscy mieszkańcy mieli możliwość 
zaopatrzenia się w darmowe maseczki 
dla siebie i bliskich. Uszyto wtedy blisko 
3000 maseczek, które rozdano nastę-
pująco: Ładna – 424 szt., Łękawica – 257 

Podsumowanie akcji szycia maseczek 
dla gminy Skrzyszów

szt., Skrzyszów – 564 szt., Szynwałd – 
704 szt., Pogórska Wola – 650 szt.

Warto wspomnieć, że Koło Go-
spodyń Wiejskich „Czerwone Korale” 
akcję szycia maseczek prowadziło 
również odrębnie w Łękawicy. Uszyto 
ponad 8000 maseczek, której duża 
część przekazana została do Szpitala 
Edwarda Szczeklika w Tarnowie.  

Przedsięwzięcie to wymagało 
sporo pracy, począwszy od zakupu 
materiałów, gumek – co było nie lada 
wyzwaniem - po cięcie, szycie, pako-
wanie i wreszcie rozdawanie. W przed-
sięwzięciu uczestniczyli pracownicy 
Urzędu Gminy, Gminnego Centrum 
Kultury i  Bibliotek w  Skrzyszowie, 
strażacy OSP, sołtysi oraz osoby in-
dywidualne, które szyły i  rozwoziły 
maseczki. Łącznie uszyto i  rozdano 
blisko 7163 maseczki oraz 20 kom-
binezonów!

Ponadto przed szkołą podstawo-
wą w  Skrzyszowie, ustawiony został 
pierwszy maseczkomat w  regionie, 
gdzie wszyscy mogli i nadal mogą za-
kupić maseczki wielokrotnego użytku 
w cenie 6 zł za sztukę.

Inną akcją, w  której nasza gmina 
uczestniczyła, była akcja Ministerstwa 
Sprawiedliwości i  Służby Więziennej 
#ResortSprawiedliwościPomaga, 

gdzie 83 zakłady karne w całym kraju, 
łącznie ponad 1000 więźniów zaan-
gażowało się w akcję szycia maseczek. 
Więźniowe na początku szyli maseczki 
na potrzeby jednostki penitencjarnej, 
a  następnie dla instytucji zewnętrz-
nych. Należało złożyć odpowiedni 
wniosek do Dyrektora Zakładu Kar-
nego w  Tarnowie, z  prośbą o  uszycie 
maseczek. Wójt Gminy Skrzyszów Mar-
cin Kiwior, jako pierwszy wnioskował 
o uszycie maseczek z materiałów do-
starczonych przez gminę. Tysiąc mase-
czek, które uszyli skazani, zatrudnieni 
w ramach wolontariatu, zostało prze-
kazane strażakom z OSP oraz seniorom 
z terenu gminy Skrzyszów. Początkiem 
lipca, do gminy Skrzyszów trafiło 
kolejne 4000 maseczek w  ramach 
akcji #ResortSprawiedliwościPo-
maga. Maseczki zostały uszyte przez 
skazanych z  okręgu krakowskiego, 
m.in. z Zakładu Karnego w Tarnowie. 
Wnioskodawcą wsparcia był Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w gmi-
nie Skrzyszów. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
z  wielkim oddaniem zaangażowali 
się w  powyższe przedsięwzięcia, co 
pokazuje, że w trudnych chwilach po-
trafimy się zjednoczyć i pomagać sobie 
nawzajem.

W I turze wyborów na urząd prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej frekwencja w  gminie Skrzyszów 
wyniosła 63,81%. Rozkład głosów prezentuje przed-
stawiona obok tabela.

W II turze wyborów frekwencja wyniosła 67,53 %, 
a wyniki przedstawiają się następująco:
• Duda Andrzej Sebastian 5519 głosów,
• Trzaskowski Rafał Kazimierz 1867 głosów.

Kandydat Liczba

Biedroń Robert 88

Bosak Krzysztof 575

Duda Andrzej Sebastian 4605

Hołownia Szymon Franciszek 594

Jakubiak Marek 14

Kosiniak-Kamysz Władysław Marcin 214

Piotrowski Mirosław Mariusz 9

Tanajno Paweł Jan 11

Trzaskowski Rafał Kazimierz 1000

Witkowski Waldemar Włodzimierz 4

Żółtek Stanisław Józef 21



ECHO GMINY

4 

INWESTYCJE

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w poszczególnych sołectwach gminy Skrzyszów

SKRZYSZÓW
W Skrzyszowie podpisana została umowa na kwotę niemal 115 108 zł. 
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Skrzyszowie na działce 478/9. 
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
• budowa alejek z kostki brukowej,
• budowa murków i schodów terenowych wraz z elementami małej architektury,
• wykonanie rabat z niską zielenią, co stanowi II etap zagospodarowania skweru  

obok budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie.
Prace zostały zakończone. 

SZYNWAŁD
3 marca 2020 podpisano umowę na  
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowości Szynwałd”.
Wybudowane zostaną dwa parkingi 
na działce nr 1545 - etap I 
oraz powstanie 10 miejsc postojowych 
na działkach nr 1408/2, 1535/3, 1539/5. 

W związku z tym wykonane zostaną: 
• jezdnia manewrowa z kostki brukowej,
• powstaną miejsca parkingowe z kostki brukowej,
• plac do składowania śniegu z kostki brukowej,
• zjazd z drogi powiatowej nr 1357K na działkę 1544/2,
• ciągi piesze do miejsc parkingowych z kostki brukowej,
• elementy małej architektury,
• kanalizacja deszczowa wraz z umocnieniami cieku,
• oświetlenie parkowe,
• przebudowa sieci teletechnicznej.
Prace są na ukończeniu, kwota około: 558 779 zł. 
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POGÓRSKA WOLA
18 marca podpisana została umowa na kwotę blisko 242 605 zł 

na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowości Pogórska Wola” na działce nr 2825 - etap I, obejmujące m. in.:

• remont i budowę terenów utwardzonych (chodnik, alejki, pochylnia terenowa, place utwardzone), 
• obiekty małej architektury (urządzenia fitness, ławki, kosze na śmieci, itp.), 
• lampy oświetleniowe.

Prace zostały zakończone.

ŁĘKAWICA
W Łękawicy podpisana została umowa na kwotę 116 740 zł. 
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce 1563/1 koło szkoły. 
W ramach zadania wykonane zostaną:
• miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
• jezdnie manewrowe z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, co stanowi II etap prac.
Prace są w toku.

ŁADNA
W Ładnej podpisana została umowa na kwotę 75 030 zł,  

na wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Ładnej. 
Będzie to obiekt 3 kondygnacyjny. 

Wśród wymaganych pomieszczeń znajdują się:
• kuchnia z zapleczem kuchennym oraz wyposażeniem stałym, 
• stołówka na około 150-200 osób,
• docelowo 3 oddziały przedszkolne (2 oddziały już funkcjonują),
• biblioteka,
• sala komputerowa na 20 stanowisk,
• świetlica - minimum 3 sale lekcyjne (do sal przewidziane jest 

zaplecze tematyczne).
                 Termin wykonania inwestycji: grudzień 2020 r.

Dzięki otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 152 320 zł, 
z programu  Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa (MIRS),  

również w Ładnej wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. 
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Źródło: UG Skrzyszów

W tym roku do konkursu granto-
wego FIO Małopolska Lokalnie złożono 
w całej Małopolsce 214 wniosków.

Do Operatora Stowarzyszenie 
Forum Oświatowe Klucze z terenu Tar-
nowa oraz powiatów chrzanowskiego, 
olkuskiego, miechowskiego, proszo-
wickiego, bocheńskiego, brzeskiego, 
tarnowskiego, dąbrowskiego i gorlic-
kiego  złożono 75 wniosków, z czego 
71 wniosków przeszło do etapu oceny 
merytorycznej. 34 wnioski otrzymały 
dofinansowanie.

Miło nam poinformować, że 3 grupy 
nieformalne z naszej gminy otrzymały 
dofinansowanie tj.

- Eko-dziewczyny na projekt „Do-
mowe SPA prosto z ogrodu” – 5 000 
zł. Patronem projektu jest Stowarzy-
szenie KKK Gracja;

Kolejne środki finansowe 
dla grup nieformalnych

- Fit babki na projekt „Wspólnie 
czas spędzimy – wioskę naszą ożywimy 
– organizacja warsztatów rękodzielni-
czych” – 4 980 zł. Patronem projektu 
jest KGW Czerwone Korale;

- Aktywne mamy na projekt „Miej-
sce spotkań i  integracji mieszkańców 
wsi Łękawica” – 5 000 zł. Patronem 
projektu jest Stowarzyszenie Zielony 
Pierścień Tarnowa.

Gratulujemy wszystkim grupom 
nieformalnym!

Gmina Skrzyszów w  ramach pro-
jektu  „Zdalna Szkoła”  pozyskała 
grant 70 000 zł na zakup sprzętu dla 
uczniów. Projekt jest odpowiedzią na 
obecną sytuację szkolnictwa, zwią-
zaną z  wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epi-
demii, spowodowanego zakażeniami 
COVID- 19. Zakupione laptopy, umożli-
wiły dzieciom realizację podstawy pro-
gramowej w  warunkach domowych. 
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, 
w wysokości 70 000 zł, do 6 szkół pod-
stawowych trafił sprzęt zaspokajający 
potrzeby 30 uczniów. W  przyszłości, 
laptopy te będą przeznaczone do 

W miejscowości Szynwałd zrobiona 
zostanie nakładka asfaltowa o długości 
600 m i szerokości 3,6 m na działce nr 
2556. Na drodze tej na skutek wielolet-

wykorzystania w  pracowniach infor-
matycznych poszczególnych szkół. 
Projekt jest realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowa-
nie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego inter-
netu o wysokich przepustowościach” 
dotycząca realizacji projektu granto-
wego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w  systemie kształcenia zdalnego 
w  ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

niego użytkowania powstały głębokie 
wyrwy i wyboje. Na ten cel gminie zo-
stała przyznana dotacja z „Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych” w  wyso-

Programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

Dofinansowanie z FOGR

Ponadto, gmina Skrzyszów po-
zyskała  prawie 95 000 zł  na za-
kup komputerów do nauki zdalnej 
z  programu  Zdalna Szkoła+. To już 
drugi (od czasu ogłoszenia na terenie 
Polski stanu zagrożenia epidemicz-
nego) konkurs organizowany przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
w  którym jednostki samorządu te-
rytorialnego mogą uzyskać 100% 
dofinansowania na zakup sprzętu 
komputerowego, umożliwiającego 
realizację zdalnych lekcji, uczniom 
wykluczonym cyfrowo.

W chwili obecnej trwają procedury 
związane z zakupem w/w sprzętu.

kości 72 595 zł, a  szacowana war-
tość całej inwestycji to 183 253,76 zł. 
Planowany termin realizacji to lipiec/
sierpień 2020 r.
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Realizacja projektu pn.: „Odnowa 
i  doposażenie budynku biblioteki 
w Szynwałdzie” została zakończona. Jej 
celem była  odnowa, modernizacja oraz 
doposażenie biblioteki w Szynwałdzie.

Projekt obejmował następujące 
działania:
• odnowę elewacji części dolnej bu-

dynku (czyszczenie i malowanie)
• odnowę i  zabezpieczenie części 

drewnianych,
• wymianę okien na otwieralne,
• zamontowanie rolet,
• zakup dwóch komputerów,
• zakup niektórych elementów sprzę-

tu nagłośnieniowego i oświetlenio-
wego,

• zakup potykaczy 
reklamowych.
Całkowita war-

tość wyniosła nie-
spełna  51 000 zł, 
a  przyznana kwota 
pomocy z  Europej-
skiego Funduszu 
Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich to 31 815 zł.

Wniosek o  przy-
znanie pomocy zło-
żony został w  ra-
mach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na 

Gminne Centrum Kultury i  Biblio-
tek w  Skrzyszowie złożyło wniosek 
o udzielenie dofinansowania na zakup 
nowości wydawniczych w 2020 roku ze 
środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z  budżetu państwa, w  ramach 
Programu Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet 1 – Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicznych . 

Kwota dotacji, o  jaką mogą ubie-
gać się biblioteki zależy od wysokości 

wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z  wy-
łączeniem projek-
tów grantowych oraz 
operacji w  zakresie 
podejmowania dzia-
łalności gospodarczej 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014–2020.

Odnowiony bu-
dynek bibl ioteki , 
jeszcze bardziej za-
chęca do tego, aby 

wskaźnika czytelniczego, demograficz-
nego oraz od dodatkowych kryteriów 
określonych przez bibliotekę woje-
wódzką, a także od stopnia zamożności 
jednostki samorządu terytorialnego.  

W wyniku podziału środków na za-
kup nowości wydawniczych w 2020 roku 
dla bibliotek publicznych, który został za-
twierdzony przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego  w dniu 28 maja 
2020 roku, przyznano bibliotekom na te-
renie naszej gminy dotację w wysokości 
40 000 zł i tym samym plasujemy się na 

Podsumowanie projektu 
„Odnowa i doposażenie budynku
biblioteki w Szynwałdzie”

Dofinansowanie na zakup 
nowości wydawniczych

brać udział w organizowanych różnego 
rodzaju wydarzeniach kulturalnych, 
warsztatach, zajęciach, w  lepszych 
i atrakcyjniejszych warunkach.

drugim miejscu, jeśli chodzi o wysokość 
pozyskanej kwoty (zaraz po Bibliotece 
Publicznej w  Tuchowie – 42 000 zł)  
wśród bibliotek z powiatu tarnowskiego, 
które otrzymały dofinansowanie. 

Dzięki dofinansowaniu nasze bi-
blioteki w  Skrzyszowie, w  Łękawicy, 
w Pogórskiej Woli i w Szynwałdzie będą 
do końca roku systematycznie zaopa-
trywane w  nowości wydawnicze, tak 
oczekiwane i pożądane przez naszych 
czytelników.

 źródło: GCKiB
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Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Skrzyszów podpisało umowę o przy-
znanie pomocy na zadanie pn. Organi-
zacja imprez kulturalno-rozrywkowych 
w gminie Skrzyszów; w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” z  wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w  zakresie 
podejmowania działalności gospo-
darczej objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Celem głównym projektu jest: 
promocja gminy Skrzyszów oraz całe-
go obszaru LSR  poprzez organizację 
sześciu imprez/wydarzeń kulturalno 
-rozrywkowych.

W  ramach działań wykonane zo-
stanie 6 imprez:

I. Przegląd kabaretów „Beka” 
W  trakcie jednodniowej imprezy, 

zorganizowany zostanie występ grupy 
doświadczonych satyryków oraz prze-
gląd amatorskich grup kabaretowych, 
których zgłoszenia przyjmowane będą 

w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie. 
II. Koncert „KAROLOWE PIEŚNI”
Koncert poezji Karola Wojtyły 

z muzyką Wojciecha Klicha.
III. Wakacyjna salsa 
Odbędzie się pokaz taneczny in-

struktorów ze szkoły tańca salsy, po 
którym wszyscy uczestnicy wydarzenia 
włączą się we wspólny taniec i zabawę. 

IV. Spotkanie z Youtuberem 
Spotkanie z  Youtuberem skiero-

wane zostanie do dzieci i  młodzie-
ży ze szkół podstawowych z  gminy 
Skrzyszów. Jego tematem będzie po-
znanie zawodu, związanego z mediami 
społecznościowymi oraz zafascynowa-
nie uczestników tworzeniem i umiesz-
czaniem produkcji audiowizualnych 
w serwisie internetowym YouTube.

V. Folklor w Szynwałdzie 

Podpisano umowy 
na wydarzenia kulturalne 

Będzie to wydarzenie jednodniowe, 
w ramach którego wystąpią dwa profe-
sjonalne zespoły ludowe oraz amator-
sko tworząca się grupa młodzieżowa 
z Szynwałdu.

VI. Plenerowo-Koncertowy Dzień 
Seniora 

Impreza skierowana zostanie do se-
niorów z terenu całej gminy Skrzyszów. 
Seniorzy pod okiem artysty/mala-
rza malować będą krajobraz gminy 
Skrzyszów, następnie prace przed-
stawione zostaną w  formie poplene-
rowej wystawy w  Bibliotece Publicz-
nej w  Szynwałdzie. Na zakończenie 
wykonany zostanie koncert znanego 
zespołu z lat 60 – tych lub 70 – tych.

Otrzymana kwota dofinansowania 
to: 49 997 zł ,co stanowi 95% kosztów 
całkowitych.

Projekt zrealizowany miał być 
jeszcze w tym roku jednak ze względu 
na epidemię jego realizacja przesunie 
się prawdopodobnie do sierpnia roku 
przyszłego.

W  ubiegłym roku, obchodzili-
śmy uroczystości przed pomnikiem 
rozstrzelanych w Szynwałdzie, przy-
siółku Ziębówka – Paproć. Odby-
ła się wówczas 
u r o c z y s t o ś ć 
upamiętniają-
ca 75 rocznicę 
roz s t r ze l a n i a 
przez hitlerow-
ców sierż. Jana 
K u s k a ,  k p r . 
Jana Kopacza, 
Ludwika Kawę, 
którzy zginęli 7 
września 1944 r.

W  ostatnim 
c z a s i e  wś ró d 
mieszkańców 
S z y n w a ł d u 
zrodził się po-
mysł, aby przy 
pomniku roz-

strzelanych umieszczona została 
nowa pamiątkowa tablica „W  hoł-
dzie Bohaterom”. Płyta została wy-
konana i zamontowana nieodpłatnie 

Tablica „W hołdzie Bohaterom”
przez pana Stanisława Mąciora i jego 
syna Tomasza, którzy prowadzą 
Zakład Kamieniarski w Szynwałdzie, 
a  tekst napisany został przez Annę 

Niemiec i Jolantę 
Krakowską.

J a k  p o w i e -
dział pan Sta-
nisław Mącior: 
„Myśmy dla tych 
ludzi nie zrobili 
nic, a oni złożyli 
swój największy 
skarb jaki mieli 
– swoje życie, 
na tym właśnie 
ołtarzu”.

Dziękujemy 
za ufundowa-
nie tablicy i  za 
wspaniałą lekcję 
współczesnego 
patriotyzmu. źródło: GCKiB
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INWESTYCJE / PROJEKTY

W styczniu bieżącego roku złożono 
do Wojewody Małopolskiego wniosek 
o  dofinansowanie z  rezerwy ogólnej 
pierwszego etapu prac związanych 
z projektem:

Przebudowa ze zmianą sposo-
bu użytkowania oraz rozbudowa 
części istniejącego budynku szkoły 
w Skrzyszowie z przeznaczeniem na 
przedszkole 6-oddziałowe z zaple-
czem kuchennym.

• Zakres rzeczowy inwestycji:
Planowany do realizacji w  roku 

2020 zakres rzeczowy inwestycji 
obejmuje wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz części 
prac związanych z rozbudową budynku 
dot. robót ziemnych, fundamentów, 
izolacji, konstrukcji elementów żelbe-
towych, dachu, ścian zewnętrznych/
wewnętrznych, stolarki okiennej oraz 
drzwiowej. Wnioskowana kwota na rok 
bieżący to 400 000 zł co stanowi 50% 
zaplanowanych kosztów.

W  roku przyszłym zaplanowano 
zakończenie prac tj. wykończenie 
zewnętrzne, wykonanie instalacji elek-
trycznych i sanitarnych, wykończenie 
i  wyposażenie wnętrza oraz oddanie 
do użytku.

• Uzasadnienie potrzeby  
realizacji inwestycji:

Inwestycja ta jest jedną z prioryte-
towych zadań zaplanowanych do re-
alizacji przez Gminę, ze 
względu na nieodpo-
wiednie i bardzo trudne 
warunki obecnie funk-
cjonujących oddziałów 
przedszkolnych w  tej 
miejscowości. W  roku 
bieżącym do przed-
szkola w  Skrzyszowie 
uczęszcza 134 dzieci 
w wieku od 3-6 lat, któ-
re zgrupowane są w 6 
oddziałach, przy czym 
2 z nich zlokalizowane 
są w  drewnianym bu-
dynku, pochodzącym 
z  początku XIX wie-
ku, który nie spełnia 
współczesnych stan-
dardów. 

Na obecną chwilę 
wykonano dokumenta-
cję projektowo-koszto-
rysową.

Niestety ze względu 
na panującą sytuację 

Rozbudowa przedszkola w Skrzyszowie
epidemii w  Polsce decyzja dotycząca 
dofinansowania nie została jeszcze 
wydana co wstrzymuje rozpoczęcie 
prac inwestycyjnych.

W  gminie Skrzyszów odbyło się spotkanie przedstawicieli 
pracowni projektowej Barbara Pasowicz z Dębicy przygotowującej 
projekt budowy hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie. Na spotkaniu 
został przedstawiony I etap, w którym 
opracowano koncepcje budo-
wy oraz konsultowano moż-
liwe rozwiązania. Kompletna 
dokumentacja projektowa 
zostanie wykonana w terminie 
do 30.11.2020 r. W spotkaniu 
uczestniczyli: wójt gminy, dy-
rektor szkoły wraz z nauczy-
cielami, sołtys Szynwałdu, 
pracownicy Referatu Inwestycji 
i Referatu Budownictwa, radni 
gminy, przedstawiciele klubu 
sportowego LKS Szynwałd 
oraz przewodniczący Rady 
Rodziców.

Projekt hali 
w  Szynwałdzie
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OGŁOSZENIE

Powszechny 
Spis Rolny
2020

Od 1 września do  30  listopa-
da  2020 r., według stanu na dzień  
1 czerwca 2020 r., na terenie całego 
kraju odbędzie się Powszechny Spis 
Rolny PSR 2020. Udział w spisie rol-
nym jest obowiązkowy. Zakres, formę 
i  tryb prowadzenia prac spisowych 
reguluje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 
r. (Dz.U. poz. 1728).

Zakup elektryzatorów
(pastuchów 
elektrycznych)

W  związku z  nasilającym się pro-
blemem niszczenia upraw przez dziką 

zwierzynę, w dniu 15.05.2020r. w Urzę-
dzie Gminy w  Skrzyszowie odbyło się 
spotkanie rolników z przedstawicielami 
Koła Łowieckiego „Dzik”. Podczas spo-
tkania została zgłoszona potrzeba za-
kupu elektryzatorów (pastuchów elek-
trycznych). Urząd Gminy w Skrzyszowie 
zakupił 13 elektryzatorów i przekazał 7 
sztuk do Koła Łowieckiego „DZIK” i 6 do 
Koła Łowieckiego „Podgórskie”. Elektry-
zatory będą przekazywane nieodpłatnie 
rolnikom po wcześniejszym kontakcie 
z przedstawicielami kół łowieckich.

Program „Moja Woda”

Od lipca 2020 r. będzie możliwość 
uzyskania dotacji na przydomowe in-
stalacje, zatrzymujące wody opadowe 
lub roztopowe z  nowego programu 
„Moja Woda”. Jest to inicjatywa Mini-

Informacje dla rolników
sterstwa Klimatu oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Mieszkańcy będą 
mogli otrzymać do 5 tysięcy złotych 
dotacji na taką inwestycję, lecz nie 
więcej niż 80 procent kosztów, które 
zostaną poniesione. Wsparcie finan-
sowe przewidziane jest na zakup, 
montaż i  uruchomienie instalacji 
pozwalających na zagospodarowanie 
wód opadowych i  roztopowych na 
terenie nieruchomości objętej przed-
sięwzięciem. Za program odpowie-
dzialne będą wojewódzkie oddziały 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i tam 
należy składać wnioski. 

Program „Moja Woda” realizowany 
będzie w latach 2020-2024, przy czym 
podpisywanie umów o dotacje zapla-
nowano do 30 czerwca 2024 r., a wy-
datkowanie środków do końca 2024 r. 
Więcej informacji na stronie: https://
www.nfosigw.gov.pl/

źródło: UG Skrzyszów
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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

od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 15.08.2020 r. oraz 26.12.2020 r.

POGÓRSKA WOLA
WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA

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

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące 
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony 

DNI WYWOZU 29.10.2020 r. 30.10.2020 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

29
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

14 11 8 6 3 1DNI WYWOZU

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

31
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

3
16 27 24 22 19 17DNI WYWOZU
2 13 10 8 5

30

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
1 12 9 7 4 2

15 26 23 21 18 16
29 30

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2020 r.
ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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FBSerwis Karpatia GMINA SKRZYSZÓW
Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 15.08.2020 r. oraz 26.12.2020 r.

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

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
POGÓRSKA WOLA

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące 
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony 

DNI WYWOZU 29.10.2020 r.
SZYNWAŁD

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

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

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

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

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

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

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

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

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

28 25 22 20 17 15DNI WYWOZU

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

31
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

3
16 27 24 22 19 17DNI WYWOZU
2 13 10 8 5

30

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
1 12 9 7 4 2

15 26 23 21 18 16
29 30

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2020 r.
SZYNWAŁD

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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HARMONOGRAM

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

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 15.08.2020 r. oraz 26.12.2020 r.

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

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
POGÓRSKA WOLA

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące 
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony 

DNI WYWOZU 30.10.2020 r.
SKRZYSZÓW

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

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

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

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

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

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

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

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

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

7 4 1 27 24 22DNI WYWOZU
29

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

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

10
23 20 17 15 26 22DNI WYWOZU
9 6 3 1 12

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
8 5 2 14 10 9

22 19 16 28 25 23
30

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2020 r.
SKRZYSZÓW

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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FBSerwis Karpatia GMINA SKRZYSZÓW
Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

WTOREK od 14:00 do 18:00
SOBOTA od 8:00 do 12:00  z wyjątkiem 15.08.2020 r. oraz 26.12.2020 r.

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

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
POGÓRSKA WOLA

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ
meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące 
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów), z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony 

DNI WYWOZU 16.11.2020 r.
POGÓSKA W.

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

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

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

papierowe worki, torebki, kalki technicznej, lakierowanych katalogów,

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

po środkach chemicznych i medycznych

nakrętki ze słoików, kapsle po aerozolach
WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

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

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

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

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

21 18 15 13 10 8DNI WYWOZU

ODPADY SEGREGOWANE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

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

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

10
23 20 17 15 26 22DNI WYWOZU
9 6 3 1 12

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
8 5 2 14 10 9

22 19 16 28 25 23
30

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2020 r.
POGÓRSKA WOLA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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STOWARZYSZENIA

Ścieżka rowerowa
W  lutym br. Gminne Centrum 

Kultury i  Bibliotek w  Skrzyszowie 
złożyło wniosek o przyznanie pomocy 
na operacje w  ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” 
z wyłączeniem projektów grantowych 

oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.

Tytuł projektu: Wzbogacenie 
oferty spędzania wolnego czasu 
poprzez budowę ścieżki rowerowej 
i  wytyczenie szlaku rowerowego 
wraz z  nowymi obiektami infra-
struktury turystyczno - rekreacyjnej 
w gminie Skrzyszów.

Celem operacji jest wzrost dostępu 

do infrastruktury rekreacyjnej wyko-
rzystującej potencjał terenowy gminy 
Skrzyszów, poprzez budowę ścieżki 
rowerowej, wytyczenie szlaku i montaż 
nowych obiektów infrastruktury tu-
rystyczno-rekreacyjnej. W ramach in-
westycji powstanie ścieżka rowerowa 
o długości 1150 m, która zlokalizowana 
będzie wokół zbiornika retencyjnego 

w  Skrzyszowie 
na potoku Ko-
rzeń. Dodatko-
wo wykonane 
zostanie ozna-
kowanie szlaku 
r o w e r o w e g o 
na odcinku 10,5 
km, na istnieją-
cej drodze tech-
nicznej wokół 
zbiornika oraz 
w  miejscowo-
śc iach Ładna 
i Pogórska Wola. 
Zamontowane 
zostanie rów-

nież 10 ławeczek wokół tego obiektu. 
Nowo powstałe miejsca, będą 

miały charakter otwarty i  dostępne 
będą dla wszystkich mieszańców, 
a  także osób odwiedzających gminę 
Skrzyszów. 

Projekt jest w trakcie oceny przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Wniosek składany był 
do Lokalnej Grupy Działania Zielony 
Pierścień Tarnowa, skąd po pozytyw-
nej ocenie Rady został przekazany do 

dalszej oceny prowadzonej 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskie-
go, Departament Funduszy 
Unijnych

Wnioskowana kwota dofi-
nansowania to 79 537 zł.

Projekt wiaty
W  lutym br. Stowarzy-

szenie Mój Szynwałd złożyło 
wniosek o  przyznanie po-
mocy na operacje w ramach 
poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji 
w  ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z wyłączeniem 
projektów grantowych oraz 
operacji w  zakresie podej-
mowania działalności go-

spodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

Tytuł projektu: Budowa wiaty 
rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym 
w Skrzyszowie.

Celem operacji jest wzrost do-
stępu do infrastruktury rekreacyjnej 
wykorzystującej potencjał terenowy 
gminy Skrzyszów, poprzez budowę 
wiaty w  miejscowości Skrzyszów. 
W ramach inwestycji powstanie wiata 
rekreacyjna o  powierzchni 116,3 m2 
o  konstrukcji drewnianej, zamoco-
wana na stopach betonowych, kryta 
gontem bitumicznym. Będzie ona wy-
posażona w stoliki oraz ławki. Wiata 
będzie miała charakter otwarty przez 
co będzie dostępna dla wszystkich 
mieszkańców oraz dla odwiedza-
jących tereny zlokalizowane wokół 
zbiornika retencyjnego na potoku 
Korzeń w Skrzyszowie.

Projekt jest w trakcie oceny Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Wniosek składany był 
do Lokalnej Grupy Działania Zielony 
Pierścień Tarnowa gdzie po pozytyw-
nej ocenie Rady został przekazany 
do dalszej oceny prowadzonej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Departament Fundu-
szy Unijnych.

Wnioskowana kwota dofinan-
sowania to 100 tys. zł, co stanowi 
100% całkowitej szacowanej wartości 
zadania.

Remont chodnika 
w Szynwałdzie

Trwa remont chodnika w centrum 
wsi Szynwałd. Stare płyty chodni-
kowe zostały wymienione na nową 
kostkę brukową i krawężnik. Remont 
dotyczy odcinka chodnika o długości 

źródło: GCKiB
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są następujące działania:
• budowa 959 m chodnika o  szero-

kości 2 m wraz ze ściekiem przykra-
wężnikowym,

• poszerzenie istniejącej konstrukcji 
jezdni oraz korekta trasy drogi w ob-
rębie kapliczki,

• budowa kanalizacji deszczowej,
• budowa wyniesionego przejścia 

dla pieszych o nawierzchni z kostki 
betonowej,

• budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscach niedoświetlonych oraz 
w miejscach projektowanych przejść 
dla pieszych.

Na powyższą inwestycję gmina 
Skrzyszów otrzymała dofinasowa-
nie, którego kwota stanowi 80% 
kosztów kwalifikowanych zadania.

Wykonawcą robót jest firma 
Mel-Dróg Alfred Czuba.

Termin realizacji zadania: do 17 
lipca 2020 roku.

Budowa chodnika 
w Ładnej

Została opracowana  kompletna 
dokumentacja projektowo – koszto-
rysowa kolejnego odcinka budowy 
chodnika wzdłuż drogi krajowej 
DK94g Tarnów-Rzeszów w Ładnej, 

na odcinkach w  km 80+600÷700 str. 
prawa, 81+800÷82+400 str. prawa 
i 81+160÷600 str. prawa. Gmina prze-
każe dokumentację Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, która bę-
dzie wykonawcą robót budowlanych.

Oświetlenie w Łękawicy
Wybudowane zostało oświetlenie 

drogi gminnej nr G200577K w  Łęka-
wicy, gdzie zamontowano 5 nowych 
opraw oświetlenia LED.

413 m. Prace te wykonują własnymi 
siłami pracownicy gospodarczy gminy 
Skrzyszów. 

Ponadto, w Pogórskiej Woli trwają 
prace przy tzw. drodze „Jedynce”, przy 
granicy woj. małopolskiego  i podkar-
packiego. Wykonywana jest wycinka 
zadrzewień w  pasie drogowym, trwa 
niwelacja terenu, droga przygotowy-

wana jest pod utwardzenie, nawieziony 
zostanie klinc i  uwałowany. Prace te 
wykonywane są przez pracowników 
gospodarczych gminy Skrzyszów, przy 
użyciu sprzętu własnego gminy. 

Droga ta ułatwi połączenie dojaz-
dowe pomiędzy gminą Czarna, a gminą 
Skrzyszów. 

Jednocześnie trwają prace ziemne 
na dolnym parkingu przy kościele 
w  Łękawicy i  drogi przy cmentarzu, 
gdzie przy użyciu koparki wykonane 
zostało odwodnienie. 

Powstało nowe oświetlenie 
w Pogórskiej Woli.

Jaśniej, ale też bezpiecznej jest 
w Pogórskiej Woli. Na drodze gminnej 
G203662K przebiegającej przez tę 
miejscowość pojawiły się nowe słupy 
oraz ledowe lampy oświetleniowe 
o mocy 36W. Wartość inwestycji wy-
nosi 46 000 zł., a  jej wykonawcą jest 
F.H.U. Al-Pek Stevan Ristovski. 

Przebudowa drogi 
„Na Schaby” w Skrzyszowie 

Trwa realizacja zadania pn. „Prze-
budowa drogi gminnej nr 200584K 
w  km od 0+000,00 do 0+959,00 
w  miejscowości Skrzyszów, etap I, 
gmina Skrzyszów”. Mowa o  drodze 
„Na Schaby”.

W  ramach inwestycji realizowane 

źródło: GCKiB
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23 kwietnia to Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Stare powie-
dzenie mówi „Kto czyta, żyje podwój-
nie”, stąd tak ważne, aby od najmłod-
szych lat dziecko miało bliski kontakt 
z  literaturą, co ma istotny wpływ 
na jego dalszy rozwój, koncentrację 
i umiejętność słuchania.   

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 im. AK w  Szynwałdzie postanowili 
uczcić ten dzień. Wizyta w  bibliote-
ce była niemożliwa ze względu na 
pandemię, więc zorganizowali akcję 
internetową, której głównym celem 
była promocja czytelnictwa. Każdy, 
kto włączył się w  tę inicjatywę mógł 
dołożyć swoją cegiełkę w  postaci 
fotografii, dokumentującej czytanie 
lub prezentację książki, którą uznał za 
wartą polecenia. Pomysłów, inspiracji 
i  kreatywności nie zabrakło. Uczest-
nicy zabawy, zarówno ci najmłodsi, jak 
i nieco starsi czytali w domu, w  lesie, 
na podwórku, w hamaku, na huśtaw-
ce – indywidualnie, z  rodzeństwem 
i  z  rodzicami. Tak powstał wirtualny 
album, promujący szeroki wachlarz 
literatury dla dzieci i młodzieży. Efekty 
były zaskakujące, napłynęło ponad 100 

fotografii, na których ucznio-
wie zaprezentowali swoje ulu-
bione książki. W akcję, oprócz 
uczniów włączyli się również 
nauczyciele i rodzice. 

Ponadto, w  tym dniu, na 
uczniów czekała wyjątkowa 
niespodzianka. Znany polski 
aktor, reżyser teatralny, ów-
czesny Dyrektor Artystyczny 
Teatru im. Ludwika Solskiego 
w Tarnowie, wykładowca Aka-
demii Teatralnej im. A. Zelwe-
rowicza w Warszawie – Marcin 
Hycnar zaprezentował praw-
dziwie aktorskie, pełne energii 
i humoru, mistrzowskie wyko-
nanie bajki  Adama Mickiewicza 
„Przyjaciele”. Interpretacja tego 
popularnego utworu sprawiła, 
że od tej pory każdy z uczniów 
z  pewnością zapamięta go 
na wiele lat, a  zawarty w  nim 
morał będzie drogowskazem 
w  budowaniu prawdziwej 
przyjaźni. Wszystkich, którzy 
jeszcze nie wysłuchali nagrania 
zapraszamy na nasz szkolny 
profil facebookowy. 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. AK w Szynwałdzie

Pomoc dla  Alice i Ariele z Kamerunu
Czasy, w  jakich przyszło nam żyć, 

pandemia, z którą zmagamy się od kilku 
miesięcy, jeszcze dobitniej uświadamia 
nam, jak istotna jest pomoc drugiemu 
człowiekowi, zwłaszcza biedniejszemu, 
słabszemu, opuszczonemu.

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Heleny Marusa-
rzówny w Pogórskiej Woli, uczestniczą 
w  dziele pomocy dzieciom, żyjącym 
w  krajach misyjnych. „Adoptowane” 
dziewczynki, dziewięcioletnia Alice 
i  dwunastoletnia Ariele z  Kamerunu, 
pochodzą z  bardzo biednych rodzin. 
Dzięki „adopcji”, dziewczynki pozostają 
w swojej ojczyźnie, ale otrzymują szansę 
na godne życie i kształcenie.  Dzieło to 
koordynują Siostry Misjonarki i to za ich 
pośrednictwem utrzymywany jest kon-
takt z dziećmi. Dzięki wsparciu finanso-

wemu, obydwie dziewczynki rozpoczęły 
naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej 
św. Józefa Bertoua w Kamerunie.

Oprócz comiesięcznego wsparcia 
finansowego, zorganizowana została 
pomoc rzeczowa. Sprzedaż różnych 
artykułów, pozyskanych od misjona-
rzy z Peru i Bolowii za pośrednictwem 
Magdaleny Iwan, która półtora roku 
przebywała na placówce misyjnej 
w Republice Środkowej Afryki i to ona 

jest pomysłodawczynią oraz koordyna-
torką tej szlachetnej akcji w szkole. Za 
zgromadzone fundusze ze sprzedaży 
misyjnych pamiątek zakupiono nie-
zbędne przedmio-
ty i  artykuły, takie 
jak:  podkoszulki, 
spodenki, bluzy, 
przybory szkolne 
i  higieniczne oraz 
wiele smakołyków. 

źródło: SP Szynwałd
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Koło Gospodyń Wiejskich „Czer-
wone Korale” powstało 19 września 
2019 roku i  jest to najmłodsze z  Kół 
działających w  naszej gminie. Tego 
dnia Agencja Restrukturyzacji i   Mo-
dernizacji Rolnictwa dokonała wpisu 
KGW „Czerwone Korale” w   Łękawicy 
do Ogólnopolskiego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich. KGW to młoda 
organizacja skupiająca osoby w  róż-
nym wieku, które doceniają i   odkry-
wają wartość pozostawionego przez 
przodków dziedzictwa kulturowego. 
Koło liczy obecnie 35 członków w tym 8 
panów, którzy aktywnie działają i  chęt-
nie angażują się w  lokalne inicjatywy. 
Pomimo krótkiej działalności, Koło po-
dejmuje szereg działań dla mieszkań-

Stowarzyszenie OLIMP Skrzyszów 
od kilku lat prężne działa, wzboga-
cając ofertę turystyczno-rekreacyjną 
gminy Skrzyszów. Wśród cyklicznych 
wydarzeń, skierowanych zarówno do 
młodszych jak i starszych mieszkańców 
znajdują się m.in. zawody jeździeckie, 
pikniki oraz półkolonie, dzięki którym 
wiele osób rozpoczęło swoją przygodę 
z  jazdą konną. Ponadto prowadzona 
jest stała działalność – indywidualne 

Rok szkolny 2019/2020 różnił się 
od tych poprzednich. W szkołach lek-
cje odbywały się zdalnie, przy użyciu 
różnych urządzeń i aplikacji. Nie był to 

ców, mających na celu kultywowanie 
tradycji ludowych w  społecznościach 
lokalnych. Może poszczycić się takimi 
osiągnięciami jak m.in. wspólne kolę-
dowanie pod chmurką mieszkańców 
Łękawicy, kultywowanie zwyczaju 
tłustego czwartku, spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet, czy też warsztaty z  rę-
kodzieła, warsztaty tworzenia ozdób 
na palmy wielkanocne, ozdoby z osiki, 
wyplatanie koszyków wiklinowych.  

Z  okazji Dnia Kobiet, mieszkańcy 
Łękawicy mogli obejrzeć sztukę "Kon-
frontacje, czyli jak to w  życiu bywa", 
w wykonaniu Grupy Teatralnej działa-
jącej przy Ośrodku Kultury w Ryglicach. 
KGW zadbało o  organizację i  poczę-
stunek, a  sołtys Stanisław Starostka, 

i grupowe lekcje jazdy konnej, z których 
korzysta spora grupa mieszkańców oraz 
zajęcia z hipoterapii skierowane do osób 
niepełnosprawnych. 

Zaistniała sytuacja epidemiczna 
w pewnym stopniu ograniczyła dzia-
łalność Stowarzyszenia, jednak pomimo 
trudnej sytuacji, planowana jest organi-
zacja półkolonii, współfinansowanych 
przez gminę Skrzyszów. Zajęcia odby-
wać się będą z zachowaniem wszelkich 

czas odpoczynku, lecz czas wytężonej 
pracy, nauki – tyle, że we własnych do-
mach. Wszyscy musieliśmy przystoso-
wać się do nowej rzeczywistości, która 

nastała wraz z  poja-
wieniem się pandemii. 
Oprócz realizowanej 
podstawy programo-
wej, uczniowie wyka-
zywali własne pomy-
sły, mi.in. przesyłali 
prace plastyczne, na 
temat spędzenia cza-
su inaczej, niż przed 
ekranami kompute-
rów. Również wśród 
uczniów z  Łękawicy 

„Czerwone Korale” w Łękawicy 

Stowarzyszenie „OLIMP”

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

obdarowywał panie tulipanami. 
Od 19 marca członkinie Koła ak-

tywnie włączyły się w  akcję szycia 
maseczek. Wraz z  osobami niezrze-
szonymi, uszyto ich blisko 8000 szt. 
i  rozprowadzono m.in po szpitalach, 
domach pomocy społecznej, stacjach 
pogotowia ratunkowego, sklepach 
oraz instytucjach, które zgłaszały taką 
potrzebę. Zaopatrzeni zostali rów-
nież mieszkańcy Łękawicy. Wszystkie 
maseczki rozdawane były za darmo, 
a materiały do ich uszycia, pozyskane 
były dzięki środkom zdobytym od 
sponsorów lub darczyńców. 

Działalność Koła można śledzić na 
profilu Facebook, do czego serdecznie 
zachęcamy.  

zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania 
udziału dzieci i  młodzieży z  terenu 
naszej gminy, pod numerem telefonu: 
881 031 761. 

Przedsięwzięcia organizowane 
przez Stowarzyszenie OLIMP, nie 
tylko pozwalają na bliższe obcowanie 
z  końmi, ale także umożliwiają spę-
dzenie czasu na świeżym powietrzu 
z  rodziną i  przyjaciółmi. Jazda konna 
jest jednym z niewielu sportów, który 
można uprawiać niemalże bez ograni-
czeń wiekowych, dlatego zapraszamy 
zainteresowanych.  

powstało wiele takich pomysłów. 
Szkoły czekały na swoich uczniów, 

pracownicy dbali o  czystość bu-
dynków, a  także o  teren wokół nich. 
W Łękawicy zasadzono nowe rośliny 
- powstał piękny ogródek, który po 
wakacyjnej przerwie będzie uatrak-
cyjniał wizerunek szkoły. 

Nadeszły wakacje, czas zasłużone-
go wypoczynku. Pragniemy podzię-
kować nauczycielom, uczniom, rodzi-
com; za wytrwałość, obowiązkowość 
i odpowiedzialne podejście do tematu 
nauczania zdalnego. Życzymy spokoj-
nego spędzania czasu letniego w gronie 
najbliższych i  przyjaciół, w  zdrowiu 
i radości.

źródło: GCKiB
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Czym jest makerspace? Makerspa-
ce to miejsce, które służy do realizacji 
pomysłów i nowoczesnych projektów. 
Może nim być niewielki pokoik, jak 
i ogromna hala – nie ma reguł. Wszyst-
ko zależy od twórców, ich potrzeb 
i  pomysłów. Miejsce takie może być 
wyposażone w proste narzędzia jak i te 
„z wyższej półki”. Jedno jest wspólne - 
to przestrzeń do realizowania różnych 
pomysłów za pomocą dostępnych 
narzędzi i technologii. 

Do projektu Makerspace Fundacji 
Orange przystąpiło pięć Pracowni 
Orange z różnych stron Polski, w tym 
także z Łękawicy. Pracownia mieści się 
w  budynku biblioteki. Jest miejscem, 
gdzie będą realizowane nowoczesne 
projekty, dzięki dostępności do drogich 
i  zaawansowanych urządzeń, takich 
jak: drukarka 3D czy ploter laserowy. 
Pracownicy Gminnego Centrum Kul-

tury i Bibliotek w Skrzyszowie zostali 
przeszkoleni przez ekspertów z FabLab 
Gdańsk z projektowania i obsługi, aby 
jak najlepiej poznać tajniki działania 
urządzeń, a dzięki temu włączać mie-
szańców w ruch DIY (do – it – youself) 
czyli zrób to sam. 

We współczesnym świecie ważne 
jest, aby dzieci i  młodzież już na po-
czątku kształcenia rozwijały w  sobie 
technologiczne myślenie. W  związku 
z  tym planowana jest organizacja 
kreatywnych zajęć pozalekcyjnych 
(jesień 2020 roku), z wykorzystaniem 
oprogramowania do projektowania 
przestrzennego 3D, co będzie odby-
wało się w lepszych, przyjemnych wa-
runkach, dzięki odnowionej bibliotece 
w  Łękawicy. Uczestnicy zajęć nauczą 
się obsługi programów graficznych, 
tworząc m.in. projekty breloczków, etui 
czy podstawek pod telefon. Wszystkie 

zaprojektowane przedmioty zostaną 
następnie wydrukowane na drukarce 
3D bądź wycięte na ploterze laserowym 
i przekazane ich autorom.
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Makerspace i odnowiona biblioteka

W  dniu 23 czerwca 2020 r. komi-
sja rozpatrzyła wnioski o  przyznanie 
stypendiów dla uzdolnionych uczniów 
szkół z  terenu gminy Skrzyszów. Na 
podstawie złożonych wniosków, sty-
pendia przyznano aż 170 uczniom z klas 
IV-VIII szkół podstawowych, w tym:
• 27 uczniom – jednocześnie za wysoką 

średnią jak i za osiągnięcia
• 54 uczniom – wyłącznie za osiągnięcia,
• 89 uczniom – wyłącznie za wysoką 

średnią w nauce.
Komisja przyznała stypendia za 

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

uczniów klas IV – VI szkoły podsta-
wowej,

• średnia ocen nie niższa niż 5,2 – dla 
uczniów klas VII i VIII szkoły podsta-
wowej.

Warto dodać, że najwyższa średnia 
w tym roku to 5,89!

Najniższe stypendium wyniosło  
150 zł, a najwyższe 920 zł. Na stypendia 

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów
wydatkowano łącznie 42 tys. 810 zł.

Stypendia, które zostały przyzna-
ne w  ramach Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży, to jedna z form na-
gradzania całorocznego trudu uczniów, 
ich wytężonej pracy i nauki. Tego typu 
wyróżnienia motywują do dalszego 
działania, a co za tym idzie, do podjęcia 
wymarzonej pracy w przyszłości. 

Gratulujemy wszystkim uczniom 
i  życzymy udanego wypoczynku wa-
kacyjnego!

źródło: GCKiB
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Gmina Skrzyszów zakwalifikowała 
się do projektu „Lokalny Animator 
Sportu” dla animatorów na boiskach 
ORLIK w  Skrzyszowie, Szynwałdzie 
i Pogórskiej Woli.

Głównym celem projektu jest 
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, 
poprzez zapewnienie im aktywności 
ruchowej, co wpływa na zwiększenie 
ich sprawności fizycznej oraz poprawę 
ogólnego stanu zdrowia.

Projekt zakłada stworzenie jak 

Ministerstwo Sportu i  Turystyki 
w  ramach Rządowego Programu 
„Klub” wsparło 50 klubów sporto-
wych z  powiatu tarnowskiego na 
kwotę 550 000 zł, w tym cztery skrzy-
szowskie kluby na kwotę 45 000 zł. 

LUKS Skrzyszów otrzymał 15 000 
zł, po 10 000 zł trafi do LKS Ładna, KS 
Łękawica i KS Pogoria Pogórska Wola. 

W  zeszłym roku LKS Szynwałd 
obchodził jubileusz 40-lecia istnienia 
klubu, ponadto awansował z  klasy 

największej grupie dzieci i  młodzieży 
możliwości uczestniczenia w systema-
tycznych, atrakcyjnie zorganizowanych 
zajęciach sportowych, dzięki którym 
doskonalą oni również swoje zdolności 
motoryczne.

Dofinansowanie pracy animatorów 
środkami finansowymi przekazy-
wanymi przez Ministerstwo Sportu 
będzie realizowane do 30 listopada 
2020 roku. Operatorem Projektu jest 
Instytut Sportu – Państwowy Instytut 

Badawczy.
J e d n o -

c z e ś n i e  i n -
f o r m u j e m y , 
iż w  związku 

Wsparciem objęte zostaną wszystkie 
kluby, których wnioski spełniły wymo-
gi formalne. W całej Polsce wsparcia 
udzielono 4 894 małym i  średnim 
klubom sportowym na łączną kwotę 
54 mln zł.  

W  edycji 2020, dofinansowanie 
otrzyma najwięcej klubów z  woje-
wództw:

A  do klasy okręgowej. Z  tej okazji, 
gmina zakupiła trybunę, która nie-
dawno została zamontowana. Przed-

z  wystąpieniem pandemii COVID-19, 
w  celu zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim osobom korzystającym 
z zajęć, animatorzy przestrzegać będą 
metodyki i  organizacji zajęć, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do korzystania z proponowanej przez 
animatorów atrakcyjnej oferty zajęć 
sportowo-rekreacyjnych.

Więcej informacji udzielą:
– Animator wiodący na boisku Orlik 

w Skrzyszowie: Mateusz Zbrożek, tel. 
660 538 697

– Animator wiodący na boisku Orlik 
w  Szynwałdzie: Zbigniew Labok, tel. 
609 972 681

– Animator wiodący na boisku Orlik 
w Pogórskiej Woli: Wojciech Olszówka, 
tel. 506 353 406

1. śląskiego – 585
2. podkarpackiego – 558
3. małopolskiego – 546

Lokalny Animator Sportu

Ministerstwo Sportu wspiera
skrzyszowskie kluby sportowe

Nowa trybuna w Szynwałdzie sięwzięcie to wiązało się z  dużym 
nakładem pracy i  zaangażowaniem 
wielu osób, począwszy od członków 
zarządu, zawodników, po pracowni-
ków gminnych, strażaków. Należało 
bowiem przygotować teren, usunąć 

stare ławki, wy-
konać fundamen-
ty itp.

D z i ę k u j e m y 
wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli 
w  pracach zwią-
zanych z monta-
żem. Dzięki nowej 
trybunie kibice 
będą mieli jeszcze 
większy komfort 
oglądania zma-
gań drużyn pił-
karskich.źródło: LKS Szynwałd
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We wszystkich miejscowościach gminy Skrzyszów zamontowane zostały 
fotopułapki. Jedna z  nich 
zarejestrowała już nie-
prawidłowe zachowania 
– składowanie odpadów 
w  miejscach do tego nie 
przeznaczonych. Nie mo-
żemy akceptować takich 
zachowań. Nie niszczmy 
urządzeń służących do 
zabawy, siłowni polowej, 
ławek. Nie zaśmiecajmy 
terenów zielonych, centów 
wsi, placów zabaw, rowów 
przydrożnych.

Powstała damska drużyna piłkar-
ska, w skład której wchodzą dziewczy-
ny z rocznika 2006-2008. Początkiem 
lipca odbył się pierwszy trening dziew-
cząt na terenie klubu sportowego LUKS 
Skrzyszów, a trenerem został pan Ma-
teusz Zbrożek. 

G ł ó w n y m 
celem drużyny 
trampkarek LUKS 
Skrzyszów jest 
rozwijanie zdol-
ności piłkarskich, 
w tym:

Kluby piłkarskie zakończyły sezon 

Fotopułapka czuwa!

 Damska drużyna piłkarska

Zarząd Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej podjął formalnie decyzję 
o zamknięciu sezonu 2019/20. Dotyczy 
to wszystkich rozgrywek ligowych, 
od IV ligi do C klasy wraz z  rozgryw-
kami kobiet i młodzieżowymi, ale nie 
obejmuje rozgrywek Pucharu Polski 
i  barażu o  awans do 
III ligi. Zachowane zo-
stały zasady awan-
sów, zrezygnowano 
natomiast ze spad-
ków. Decyzję podjęto 
po analizie aktualne-
go stanu prawnego 
w Polsce związanego 
ze stanem epidemii.

Przypomnijmy: po rundzie jesiennej 
w  klasie okręgowej LKS Szynwałd 
zajął 12 miejsce a LKS Ładna 13 miej-
sce. W A klasie na miejscu 5 znalazła 
się KS Pogoria Pogórska Wola a  na 
miejscu 1 znalazł się LUKS Skrzyszów, 
który dzięki bardzo dobrym występom 

jesiennym uzyskał awans do klasy 
okręgowej. W  B klasie KS Łękawica 
zajęła 4 miejsce.

Gratulujemy Drużynom dobrej 
postawy w  rundzie jesiennej, gdyż 
żadna z  nich nie zajmowała miejsca 
zagrożonego spadkiem.

Doceniajmy piękne miejsca 
i obiekty, które posiadamy, gdyż są 
one NASZĄ wizytówką – wizytówką 
GMINY SKRZYSZÓW.

•  rozwijanie umiejętności techniczno 
– taktycznych w piłce nożnej,

•  budowanie świadomości i pewności 
siebie,

•  przygotowanie motoryczne,
•  wychowanie w duchu „fair – play”,

•  kształcenie umiejętności współpracy 
w grupie.

Cele podrzędne:
•  awans na ogólnopolski szczebel 

rozgrywek,
•  kolejne powołania do Kadry Mało-

polski i Polski.
Wszelkich informacji udziela pan 

Mateusz Zbrożek pod numerem tele-
fonu: 660 538 697.

źródło: UG Skrzyszów

źródło: GCKiB
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W tym roku Mundurowy Dzień 
Dziecka w gminie Skrzyszów nie od-
był się ze względu na zaistniałą sy-
tuację epidemiczną. Dzieci nie mogły 
również odwiedzić Urzędu Gminy jak 
to było do tej pory, ale… Samorząd 
Gminy Skrzyszów, dyrektorzy szkół i 
przedszkoli, przedstawiciele instytucji 
gminnych, strażacy, nauczyciele, służ-
by mundurowe –  złożyli dzieciom ży-
czenia, w inny niż dotychczas sposób. 

Mając na uwadze to, że dzieci są 
zmęczone siedzeniem przed ekranami 
komputerów, postanowili zachęcić 

je do aktywnego wypoczynku. Z tej 
okazji, przygotowany został film oraz 
zorganizowano konkurs pn. „Nie(mun-
durowy) Dzień Dziecka”. Zwycięzcy 
konkursu zostali wyłonieni w drodze 
losowania, które odbyło się na żywo 4 
czerwca o godzinie 17.00, za pośrednic-
twem Tarnowskiej.tv (www.tarnowska.
tv). W dalszym ciągu można obejrzeć 
relację z tego wydarzenia na stronie 
Urzędu Gminy w Skrzyszowie (www.
skrzyszow.pl).  

Wśród konkursowych nagród 
znalazły się:

W niedzielę 14 czerwca 2020 roku, 
w kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Stanisława BM w Skrzyszowie, odby-
ła się uroczysta Msza Św., podczas której 
dekretem ks. bp. dr. Andrzeja Jeża, ks. 
mgr Zdzisław Gniewek został miano-
wany Kanonikiem Honorowym Kapi-
tuły Kolegiackiej pod wezwaniem św. 
Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.

• 10 voucherów do Parku Rozrywki 
Szara Sowa w Zawadzie (park li-
nowy),

• 10 voucherów do parku trampolin 
FlyPark Tarnów,

• dmuchany zamek na własnym 
ogrodzie – 2 h, 

• 3 x rolki,
• hulajnoga elektryczna.  

Ponadto, dla wszystkich uczestni-
ków konkursu, przygotowane zostały 
nagrody pocieszenia. 

Gratulujemy zwycięzcom!

(Nie)mundurowy Dzień Dziecka

Ksiądz Kanonik w gminie Skrzyszów
Prepozyt kapituły kolegiackiej – ks. 

dr Jan Gębarowski dokonał uroczyste-
go włączenia ks. Zdzisława Gniewka 
do Kapituły. Życzenia Księdzu Kano-
nikowi złożyli: Wójt Gminy Skrzyszów 
Marcin Kiwior, Sołtys Skrzyszowa 
Halina Mondel, Przewodniczący Akcji 
Katolickiej Stanisław Tyrka, uczennice 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana 

Pawła II w Skrzyszowie.
Po 247 latach, mieszkańcy Skrzy-

szowa doczekali się obdarzenia god-
nością Kanonika swojego Proboszcza. 
Gratulujemy Księdzu Kanonikowi 
Zdzisławowi Gniewkowi, życząc 
dużo zdrowia oraz błogosławień-
stwa Bożego na dalsze lata posługi 
kapłańskiej.

źródło: GCKiB

źródło: Parafia w Skrzyszowie
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i szczegółowe informacje w bibliotece 
w  Szynwałdzie oraz pod nr. tel.  14 
674-23-46. Zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej GCKiB, na której, 
na bieżąco, umieszczane będą wszelkie 
szczegóły odnośnie oferty wakacyjnej.  
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Zakończyło się gło-
sowanie w I Plebiscycie 
na Najpiękniejszą Gmi-
nę Małopolski 2020 
w  kategorii Najpięk-
niejsza Gmina Wiejska.

W  szóstym regio-
nie, z  którego wyła-
niano najpiękniejsze 
gminy wiejskie z  po-
wiatów dąbrowskie-
go oraz tarnowskie-
go, wygrała gmina 
Skrzyszów uzyskując 
6 075 głosów i razem 
z  gminą Gromnik (II 
miejsce – 5053 gło-
sy) awansowaliśmy 
do wielkiego fina-
łu. Zajęcie I  miejsca 
zaowocowało uzy-
skaniem tytułu Naj-
piękniejszej Gminy 
Wiejskiej w powiecie 
tarnowskim. Najpięk-
niejszą Gminą Wiejską 
powiatu dąbrowskie-
go została gmina Mę-
drzechów.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Skrzyszowie zaprasza na „wakacje”. 
Tym razem uczestnicy staną oko w oko 
z brudem, przyjrzą się z bliska kropkom 
oraz udadzą się w  podróż po gminie 
Skrzyszów, odkrywając jej historię 
i tajemnicę. 

Warsztaty plastyczne zaczną się 
od brudu. Odbiorcy dowiedzą się, 
z czego składa się kurz i co w nim żyje. 
Stworzą także mydełka o  wybranym 
zapachu. W  trakcie Dotart – kropko-
wanie spróbujemy spojrzeć na świat 
przez… kropki, kropkując wszystko, co 
wpadnie nam w dłonie. Na warsztaty 
obowiązują zapisy. Koszt: 5 zł. 

Rodziny i  nie tylko pragniemy 
zaprosić do wzięcia udziału w  grze 
terenowej, która potrwa przez pięć wa-
kacyjnych weekendów. Jak dołączyć? 
Wystarczy posiadać sprawny telefon 
komórkowy z zainstalowaną aplikacją 

Gmina Skrzyszów Najpiękniejszą Gminą

Rusz się! Wakacje! 
Mapy i dostępem do Internetu. O miej-
scu rozpoczęcia gry w danej miejsco-
wości, każdy zainteresowany, dowie 
się ze strony internetowej www.gcb-
-skrzyszow.pl oraz www.skrzyszow.
pl, na których zamieszczone zostaną 
współrzędne geograficzne ukrycia 
pierwszych zagadek. 

Z  uwagi na sytuację epidemiolo-
giczną wycieczki organizowane przez 
GCKiB zostały wstrzymane. Pragnie-
my jednak zaprosić na Spacerki po 
gminie Skrzyszów, w  trakcie których 
przybliżona zostanie historia miej-
scowości oraz sztuki. 
Spacerki odbywać się 
będą w niedzielę, tuż po 
zakończeniu przedpo-
łudniowego/południo-
wego nabożeństwa. 
Zbiórka pod kościołem. 

Zapisy na warsztaty 

źródło: GCKiB
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