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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych miłością i obecnością bliskich.
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie
pokój, radość i nadzieję.
Niech będzie czasem spokoju
i odpoczynku od codziennego pośpiechu.
Przy świątecznym stole, w blasku świec,
niech nie zabraknie melodii
wspólnie śpiewanej kolędy i reeksji
nad tajemnicą Bożego Narodzenia.
Chwile spędzone w gronie najbliższych,
niech będą czasem budowania
dobrych relacji, wyciszenia
i dostrzegania małych, zwykłych cudów.
Pomimo wielu trosk i niepokojów,
Nowy Rok niech przyniesie
wiele pozytywnych myśli, motywację
do osiągania zamierzonych celów
oraz realizację marzeń.
Niech będzie czasem
pełnym optymizmu i szczęścia.
Błogosławionych Świąt!
Przewodniczący Rady Gminy Skrzyszów
Marcin Tryba

Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior
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Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości
obchodzone 11 listopada, to dzień
szczególny, radosny. Tegoroczne
obchody upamiętniały 103. rocznicę
odzyskania przez Polskę wolności.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP w Pogórskiej Woli. Następnie
przed szkołą podstawową odbyła się
Lekcja Pieśni Patriotycznych w wykonaniu chóru dziecięcego ze Szkoły
Podstawowej w Szynwałdzie, pod kierunkiem Marii Plebanek. Do wspólnego
śpiewania włączyli się mieszkańcy
gminy Skrzyszów.
Jednocześnie druga część obchodów tego święta miała miejsce pod
„Pomnikiem rozstrzelanych przez
hitlerowców w latach 1939-1945” w Pogórskiej Woli, gdzie delegacje złożyły
wiązanki. Stąd również wystartowała
Sztafeta Niepodległościowa, w której
udział wzięli przedstawiciele poszcze-

gólnych sołectw naszej gminy. Łącznie
przebiegli oni dystans ponad 3,5 km.
Bieg sztafetowy zakończył się pod
pomnikiem „Poległych za Ojczyznę”
w Pogórskiej Woli. Na zakończenie,
uczestnicy sztafety otrzymali z rąk
Sekretarz Gminy Skrzyszów Cecylii
Andrusiewicz oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Skrzyszów Marcina Tryby
pamiątkowe dyplomy i medale.
W uroczystości udział wzięli: Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn,
Radna Powiatu Tarnowskiego Magdalena Kopczyńska, Radny Powiatu Tarnowskiego Józef Gądek, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Tarnów-Centrum nadkom. Robert Kozak, Rzecznik
prasowy Służby Więziennej por. Beata
Bańdur, delegacja Koła Pszczelarzy
Skrzyszów, Prezes Zarządu Huty Szkła
Gospodarczego
Tadeusza Wrześniaka – Tomasz

Kapliczka w Szynwałdzie
zyskała nowy blask

WYDARZENIA
Łoś, Radni Gminy Skrzyszów, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawicie
Rady Rodziców, obsługa szkoły, dzieci,
młodzież oraz mieszkańcy i sympatycy
gminy Skrzyszów.
W sposób szczególny pragniemy podziękować za współpracę przy
organizacji I Sztafety Niepodległościowej wszystkim sołtysom z gminy
Skrzyszów, przedstawicielom poszczególnych sołectw, którzy wzięli udział
w sztafecie oraz Druhom OSP wszystkich jednostek z gminy Skrzyszów,
którzy włączyli się w zabezpieczenie
sztafety.
Dla uczestników uroczystości, przy
szkole podstawowej, serwowana była
żołnierska grochówka oraz gorące
napoje przygotowane przez szkołę.
Dziękujemy wszystkim za udział
w uroczystości i wspólnie spędzony czas.
Tegorocznym sponsorem wydarzenia była firma Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

dofinansowane z dotacji pozyskanej
w ramach Konkursu “Kapliczki Małopolskie” prowadzonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zakończono prace remontowo
-konserwatorskie przy kamiennej
kapliczce w kształcie groty z rzeźbą
Matki Bożej z Lourdes, z początku
XX w. w Szynwałdzie. Program prac
przewidywał remont kapliczki w celu
przywrócenia jej walorów estetycznych
oraz poprawienia jej stanu technicznego poprzez: usunięcie porastającej
roślinności, zagospodarowanie terenu
wokół kapliczki, usunięcie zabrudzenia kamienia, uzupełnienia ubytków
kamienia, a także odnowienia rzeźby
Matki Bożej.
Wykonawcą prac była
firma Aurum Apis sp. z o.o.
z Rzeszowa. Całkowity
koszt: 36 900 zł brutto,
z czego 10 000 zł zostało
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POLSKI ŁAD
To plan odbudowy polskiej gospodarki, kompleksowa strategia przezwyciężania skutków po pandemii COVID-19. Program ma na celu zmniejszyć
nierówności społeczne i stworzyć lepsze
warunki do życia dla wszystkich obywateli, dbając o jego najważniejsze aspekty. Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski
wspomina, że program ten obecnie jest
dużym rządowym wsparciem finansowym, dedykowanym dla samorządów,
w ramach którego realizowane są potężne, kosztowne inwestycje.

W ramach Polskiego Ładu, tylko
kwota przeznaczona na inwestycje dla
naszej gminy wynosi aż 16 197 101,04 zł.
W ramach tej kwoty zostaną lub są
realizowane:
BUDOWA HALI W SZYNWAŁDIE
Dofinansowanie w wysokości
9 819 627,04 złotych. Pozyskane
środki przeznaczone zostaną na budowę hali sportowej w Szynwałdzie
przy Szkole Podstawowej im. Armii
Krajowej. Hala połączona będzie
przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły. Obiekt posiadać będzie
salę gimnastyczną o wymiarach 55
m x 27 m z trybunami na ok. 400
stałych miejsc siedzących oraz areną z boiskami do piłki ręcznej, piłki
siatkowej i koszykówki. Dodatkowo
do dyspozycji użytkowników zostaną
wybudowane m.in. po 2 szatnie dla
chłopców i dziewcząt z wydzieloną
częścią wspólną, z natryskami oraz
sanitariatami przy szatniach, pokój
nauczycieli, pomieszczenie na sprzęt
sportowy, mała sala fitness oraz 2 sale
lekcyjne mieszczące po 30 uczniów.
Dla osób z niepełnosprawnościami
zainstalowana zostanie winda.
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INWESTCYCJE
W ZAKRESIE
WODOCIĄGÓW
Gmina Skrzyszów otrzymała subwencję w wysokości 3 549 737 złotych. Pozyskana kwota przeznaczona
zostanie na inwestycje w zakresie
wodociągów, zaopatrzenia w wodę.
Zostanie wydatkowana do 2024 roku.
Dzięki dotacji możliwe będzie podpięcie do sieci wodociągowej miejsc, które
nie zostały jeszcze zwodociągowane.
ŻŁOBEK W SKRZYSZOWIE
Realizowana jest inwestycja „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie na żłobek z częściową
zmianą sposobu użytkowania”. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
pozyskano dofinansowanie
w wysokości 1 727 737 złotych. Inwestycja uzyskała też
dofinansowanie w ramach
programu „Maluch+”. W żłobku opiekę zapewnioną będzie
miało 30 dzieci z terenu gminy
Skrzyszów. Obiekt ma zostać
oddany do użytku już w styczniu 2022
roku. Nowopowstały obiekt będzie
składać się z:
– sal dla 2 oddziałów dla łącznie 30
dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia (tj. 5 miesiąca) do 3 lat. W sytuacji, gdy nie ma możliwości objęcia
dziecka wychowaniem przedszkolnym,
możliwa jest opieka nad dzieckiem do
4 roku życia,
– wózkowni,
– przewijalni,
– pomieszczenia
do karmienia dzieci,
– kuchni z zapleczem,
– magazynków,
– szatni,
- sali sensorycznej,
- świetlicy.
Żłobek będzie
posiadał klimatyzację i oddzielne
wejście z zewnątrz.
Ważnym elementem
projektu jest dostosowanie budynku do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami
poprzez zastosowanie windy

PRZEDSZKOLE
W SKRZYSZOWIE
Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa części istniejącego budynku szkoły
w Skrzyszowie z przeznaczeniem
na przedszkole 6-cio oddziałowe
z zapleczem kuchennym”.
Wartość planowanych do wykonania prac to kwota 2 921 251 zł, z czego aż 1 100 000 złotych pochodzi
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Powstanie m.in. zaplecze
kuchenne w poziomie parteru, sale
dla dzieci, windy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby szkoły
i przedszkola, sala wielofunkcyjna
na I piętrze oraz zagospodarowany
zostanie teren wokół wraz z dostosowaniem infrastruktury. Inwestycja
przewiduje także, kompleksowy remont całego skrzydła budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na
sale przedszkolne.
Nowe przedszkole zapewni 150
dzieciom lepsze warunki do nauki
i rozwoju. Obiekt ma zostać oddany do
użytku już w 2022 roku.
Dzięki wsparciu Posła na Sejm
RP Wiesława Krajewskiego i Radnej
Powiatu Tarnowskiego Magdaleny
Kopczyńskiej, którzy od samego początku wspierali niniejsze inicjatywy,
a także owocnej współpracy całego
samorządu, udało się pozyskać tak
imponujące kwoty. Poseł Wiesław
Krajewski nie ukrywa radości z pozyskanych środków, mówiąc, że cieszy
się, iż choć w niewielkim stopniu moje
zaangażowanie i aktywność poselska
mogła przyczynić się do pozyskania
środków na realizację inwestycji w gminie Skrzyszów. Życzę samorządowi
gminy, aby w ramach niniejszego Programu zrealizował te jakże ważne dla
mieszkańców zadnia.

PROJEKTY
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Ogólnopolski projekt „Cyfrowa Gmina”
Gmina Skrzyszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 429 780 zł
w ramach Programu „Cyfrowa Gmina”.
Celem niniejszego programu jest
wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa technologii
informatycznych. Pandemia pokazała,
jak istotne jest sprawne i umiejętne
wykorzystanie technologii cyfrowych,
zarówno przez samorządy we współpracy z mieszkańcami, jak i szkoły podczas nauki zdalnej. Rozwój cyfryzacji,
dokupienie sprzętu, to niezwykle ważne
kwestie. Zarówno do urzędu jak i do
szkół pozyskiwaliśmy systematycznie
sprzęt komputerowy i jego elementy
wraz oprogramowaniem (systemy hardware i software) – powiedział Marcin
Kiwior Wójt Gminy Skrzyszów, dodając: Pozyskane dofinansowanie pozwoli
na jeszcze lepsze uruchomienie usług

dla mieszkańców. Podniesiemy poziom
bezpieczeństwa, poprzez cykliczną
archiwizację danych, tj. tworzenie kopii
bezpieczeństwa (systemy Backup), ale
też systemu zasilania, który będzie
wymagał większych bezprzewodowych zasilaczy awaryjnych (UPS-ów),
większych agregatów prądotwórczych,
dzięki temu, że
posiadamy coraz
więcej sprzętu.
Wszystko to
będzie zrealizowane.
Program
„Cyfrowa Gmina” jest projektem ogólnopolskim. Samorządy
mogą liczyć na
wsparcie w wysokości od 100

tys. zł do nawet 2 mln zł. W skali kraju
rząd przeznacza na ten cel blisko miliard
złotych. Otrzymane kwoty pomogą
m.in. w zapewnieniu sprzętu i odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania
państwa oraz pozwolą na sfinansowanie szkoleń.

Skrzyszowska szkoła modelowa
Gmina Skrzyszów realizuje projekt
grantowy pn. „Małopolska Tarcza
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek
oświatowych – Grant nr 2 w ramach
10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja
szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do
nauki zdalnej – Małopolska Tarcza
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
Celem projektu jest przyznanie
22 grantów, po jednym w każdym
małopolskim powiecie, skierowanym
do szkół modelowych i udzielenie
im grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy
dydaktycznych oraz oprogramowania
w celu umożliwienia transformacji
cyfrowej tych szkół i wprowadzenia
do nich elementów nauczania metodą STEAM. Środki te trafiły do SP nr
1 w Skrzyszowie. W chwili obecnej

zakończyły się procedury związane
z zakupem i dostawą specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i licencji.
Łącznie na ten cel przeznaczono
kwotę 94 610,80 zł z czego 90 000 zł
pozyskano z UMWM, a pozostałą
kwotę stanowią środki z budżetu
gminy Skrzyszów.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych
do realizacji podstawy programowej
oraz w trakcie zajęć rozwijających
zainteresowania. Do szkoły trafiły
między innymi okulary VR do rozszerzonej rzeczywistości, dzięki którym
uczniowie będą mogli nie ruszając
się z sali lekcyjnej zwiedzić muzeum,
znaleźć się na sawannie między dzikimi zwierzętami czy też udać się w podróż do wnętrza człowieka. Wszytko
to w technologii 360. Z goglami VR
współpracował będzie telewizor 65”.
10 robotów, które będzie można
programować ze smartfonu pozwoli
uczniom nauczyć się programowania
oraz poznawać prawa fizyki. Uczeń

będzie musiał dobrać odpowiednią
moc dla silników, czas ich pracy, aby
przejechać wyznaczona trasę i wykonać zadanie. Kolejne zestawy klocków
konstrukcyjnych do budowy robotów
wykorzystane zostaną podczas zajęć
z robotyki i programowania, które
dzięki temu staną się jeszcze atrakcyjniejsze. Uczniowie będą mogli również
stworzyć prawie profesjonalne studio
filmowo-fotograficzne korzystając
ze statywów, oświetlenia i gibala,
w którym będą realizować swoje pasje i zainteresowania oraz utrwalać
życie szkoły. Szkoła wzbogaciła się
także o 8 laptopów o bardzo dobrych
parametrach, z których uczniowie
będą mogli korzystać w pracowni
STEAM. Zestaw do nauki podstaw
programowania BeCreo Kit posłuży
uczniom do zgłębienia tajników kodowania. Zajęcia prowadzone w pracowni STEAM zostaną wzbogacone
wieloma gotowymi scenariuszami
i rozwiązaniami. Uczniowie będą
mogli również wydrukować modele
różnych budowli, tkanek, elementów
konstrukcyjnych wykorzystując zakupioną drukarkę 3D.
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Rozbudowa dróg
Zakończyły się prace przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1376K w
miejscowościach: Ładna, Łękawica,
Trzemesna, Karwodrza.
Rozbudowa drogi podzielona została na etapy. Na początku powstało
rondo w Skrzyszowie oraz 508 m nowego odcinka w Skrzyszowie.
W Łękawicy wykonano prace na
odcinku w km 6+500 do 9+524 drogi
powiatowej. Prace te odbywały się
w pasie drogowym, podczas gdy
czekano na wydanie zezwolenia na
budowę ZRiD. W ramach inwestycji
wykonano też nowy most na Wątoczku
w Łękawicy. Stary został rozebrany,
wykonano pale i rozpoczęto jego budowę. W Ładnej od drogi DK94 wybudowany został chodnik oraz poszerzona
została droga. W końcowym etapie tej
inwestycji, w miejscowości Skrzyszów
prowadzona była przebudowa mostu

na Wątoku przy całkowitym
zamknięciu obiektu.
Dzięki sprawnie prowadzonym pracom, most został
oddany do użytku 3 grudnia
2021 roku, tj. jeszcze przed planowanym terminem. W związku
z tym dziękujemy Staroście Tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi, Dyrektorowi i Pracownikom
Powiatowego Zarządu Dróg,
Wykonawcy Eurovia Polska S.A.,
w szczególności podwykonawcy
i wszystkim zaangażowanym
pracownikom za profesjonalną
realizację inwestycji. Podziękowania kierujemy także do
mieszkańców, głównie Skrzyszowa i Łękawicy, którzy wykazali cierpliwość i zrozumienie
podczas trwających przez kilka
miesięcy prac.

Zakup działki przez Gminę Skrzyszów
Gmina Skrzyszów nabyła działkę nr 1565 w Łękawicy o powierzchni 0,17 ha wraz z zabudowaniami, położoną bezpośrednio przy szkole podstawowej w Łękawicy. Zakup ten pozwoli powiększyć teren w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły
należący do Gminy Skrzyszów, co w przyszłości zapewni możliwość inwestycji i dalszego rozwoju centrum miejscowości.

Źródło: UG Skrzyszów
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Zakończono prace przy budowie
parkingu w Szynwałdzie – etap II
Zakończono zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Szynwałd poprzez budowę
parkingu na działkach nr
1545, 1546, 1540/2 – etap
II. W ramach zamówienia zostały wykonane:
• jezdnia manewrowa
z kostki brukowej,
• miejsca parkingowe
z kostki brukowej,
• zjazd z drogi powiatowej nr 1357K na
działkę 1546,
• ciągi piesze do
miejsc parkingowych
z kostki brukowej,
• elementy małej architektury,
• kanalizacja deszczowa,
• pionowa przesłona
z grodzic stalowych,
• oświetlenie parkowe,
• schody terenowe.
Wykonawcą robót
była firma Budrem Sp.
z o.o. Całość inwestycji
to kwota 488 232 zł.

Rozbudowa garażu OSP w Skrzyszowie
W środę 10 listopada br. podpisana została umowa na
rozbudowę budynku garażowego OSP w Skrzyszowie.
Szczegółowy zakres umowy obejmuje:
• dobudowę nowego garażu przeznaczonego do przechowywania pojazdu OSP, o jednej kondygnacji nadziemnej,
bez podpiwniczenia i bez poddasza użytkowego wraz
z wewnętrzną instalacją elektryczną. Dobudowany garaż
zlokalizowany będzie po wschodniej stronie istniejącego
budynku garażowego;
• nadbudowę istniejącego budynku garażowego wraz ze
zmianą konstrukcji dachu;
• opaskę z kostki brukowej;
• dojście i dojazd z kostki brukowej do budynku objętego
zadaniem.
Planowany termin realizacji: wrzesień 2022r.
Kwota: 493 888 zł brutto.
Wykonawca: M-BUD Monika Duda.

Źródło: UG Skrzyszów
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Gminny Dzień Edukacji Narodowej
W środę 13 października br. w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie
odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Zebranych przywitano „Piosnką
Litewską” Fryderyka Chopina, w wykonaniu Ady Garstki (uczennicy zapisanej
w złotej księdze SP nr 1 w Skrzyszowie,
studentki IV roku studiów wokalnych,
na wydziale wokalno-aktorskim Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie prof. Ewy Biegas i dr Ewy Tracz), której akompaniowała Małgorzata Wilga.
Następnie zaproszono na scenę
Wójta Gminy Skrzyszów Marcina Ki-

wiora, który wręczył nagrody wójta.
Nagrody dla nauczycieli i pracowników
oświaty wręczyli dyrektorzy poszczególnych placówek. Ponadto, Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli Regina
Kiwior otrzymała nagrodę w uznaniu
zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak.
Gospodarz naszej gminy podziękował nauczycielom za ich codzienną
pracę, za przekazywanie wiedzy
i kształtowanie odpowiednich postaw

Złote Gody małżeństw
W czwartek 21 października 2021
roku dziewiętnaście par małżeńskich
z terenu gminy Skrzyszów zostało uhonorowanych medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
odbyła się w Przedszkolu Publicznym
w Skrzyszowie.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali Państwo:
Ładna:
1. Czesława i Józef Dąbrowscy;
2. Aniela i Alfons Drozdowie;
3. Alicja i Wiesław Kaczmarczykowie;
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Łękawica:
1. Maria i Wiesław Porowie;
2. Maria i Zbigniew Udroniowie;
Pogórska Wola:
1. Janina i Adam Cywińscy;
2. Janina i Józef Kucharzykowie;
3. Krystyna i Józef Nowiccy;
Skrzyszów:
1. Stanisława i Jan Burasowie;
2. Stefania i Stanisław Chrupkowie;
3. Stefania i Roman Janasowie;
4. Stanisława i Antoni Jasiakowie;
5. Irena i Jan Łabnowie;
6. Krystyna i Alojzy Sępkowie;

wśród młodego pokolenia. W dalszej
części uroczystości na scenie ponownie pojawiła się Ada Garstka. Zebrani
mieli okazję wysłuchać utworów
w wykonaniu młodej artystki, m.in.:
arię Julii z opery „Romeo i Julia” – Charlesa Gounoda oraz pieśni „Gdy kocha
Słowik róży pąk” – Nikołaja Rimskiego-Korsakowa.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, życzymy wszelkiej pomyślności
oraz sukcesów w dalszej pracy na
rzecz rozwoju oraz edukacji dzieci
i młodzieży.

Szynwałd:
1. Maria i Władysław Czarnikowie;
2. Barbara i Marian Mickowie;
3. Irena i Stanisław Plebankowie;
4. Krystyna i Stanisław Zegarowie;
5. Maria i Alojzy Ziębowie.
W uroczystości oprócz jubilatów
udział wzięli: Wójt Gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior, Przewodniczący Rady
Gminy Marcin Tryba, ks. proboszcz
Zdzisław Gniewek z parafii pw. św. Stanisława BM w Skrzyszowie, dyrektor
przedszkola Lidia Stach, nauczyciele
oraz przedszkolaki.
Wygłoszone zostało okolicznościowe przemówienie, a jubilaci otrzymali
kwiaty, medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, które zostały przyznane
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
oraz listy gratulacyjne. Uroczystość
uświetnił program artystyczny zaprezentowany przez przedszkolaki, przy
akompaniamencie Marka Chrupka. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze,
na wspólnych rozmowach i wspomnieniach. Złotym Jubilatom życzymy zdrowia i szczęścia na dalsze wspólne lata.
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Wycieczka do Krakowa
W dniu 15.10.2021 roku uczniowie klas IV a, IV b, V, VI i VII ze szkoły
podstawowej w Łękawicy wybrali się
śladami dziedzictwa narodowego do
królewskiego miasta Krakowa. Już
w czasie przejazdu autokarem mieli
szansę wzbogacić swą wiedzę geograficzną i historyczną o regionie, dzięki
ciekawym opowieściom pilota wyprawy. Zwiedzanie w Krakowie rozpoczęto
od katedry na Wawelu. Przewodnicy
zapoznali uczniów z historią budowli
i opowiedzieli o władcach Polski, którzy
spoczywają w jej murach. Duże wrażenie
zrobił na uczniach Dzwon Zygmunta,
znajdujący się w wysokiej wieży kościoła. Do zadumy skłoniła ich zaś wizyta
w krypcie wawelskiej, gdzie spoczywają
między innymi Józef Piłsudski oraz Maria i Lech Kaczyńscy.
Uczniowie podziwiali renesansowe
krużganki zamku i poznawali historię
jego przebudowy w XVI w. Następnie
przeszli przez wzgórze zamkowe do

Smoczej Jamy, a tam w jaskini wysłuchali
XII-wiecznej legendy o smoku i o Kraku.
Pod opieką przewodnika uczestnicy wycieczki przeszli starymi ulicami
Krakowa na Rynek. Zobaczyli na ulicy
Kanoniczej dom, w którym mieszkał
Jan Paweł II, obejrzeli liczne kościoły:
św. Apostołów Piotra i Pawła na ulicy
Grodzkiej, a gdy dotarli na Rynek
dostrzegli Sukiennice, kościół
św. Wojciecha i oczywiście Bazylikę Mariacką. Do tego ostatniego obiektu weszli, aby podziwiać
słynny ołtarz wyrzeźbiony przez
mistrza Wita Stwosza w XV
wieku. Następnie wycieczkowicze przeszli ulicą Floriańską
w stronę Bramy Floriańskiej,
Barbakanu, aż dotarli na Plac
Jana Matejki, gdzie znajduje się
pomnik upamiętniający bitwę
pod Grunwaldem oraz drugi
pomnik Nieznanego Żołnierza.
Kolejnym etapem wyprawy

Listopad miesiącem pamięci
Listopad to czas refleksji i zadumy
nad tymi, którzy odeszli, a także nad
tymi, którzy walczyli o wolną Polskę. Uczniowie szkoły podstawowej
w Szynwałdzie, jak co roku, włączyli
się w pielęgnowanie pamięci o tych,
którym dziś tak wiele zawdzięczamy.
Społeczność szkolna wzięła udział
w akcji MEiN #SzkołaPamięta. Najstarsi
uczniowie odwiedzili lokalne miejsce
pamięci – Pomnik w "Paproci" w Szynwałdzie, uporządkowali teren wokół,
złożyli symboliczne kwiaty i znicze.
Młodzież przygotowała również wiązanki na opuszczone groby na cmen-

tarzu parafialnym, realizując założenia
akcji Szkolnej Grupy Wolontariatu,
zorganizowanej pod hasłem „Tym,
co swych imion nie mają na grobie…
Pamiętamy o opuszczonych mogiłach”. Część uczniów odwiedziła groby
zasłużonych mieszkańców Szynwałdu,
budowniczych kościoła, bohaterów,
z okresu II wojny światowej, partyzantów. Młodsi uczniowie uporządkowali
teren wokół Pomnika Poległych za
Ojczyznę, znajdujący się obok szkoły.
Odbyły się zajęcia poświęcone pamięci
o lokalnych bohaterach, a uczniowie
poszerzyli wiedzę z historii regionu.

OŚWIATA
był przejazd do Ogrodu doświadczeń
im. Stanisława Lema. Uczestnicy podzieleni na grupy mieli szansę wykonać
na świeżym powietrzu wiele interesujących doświadczeń z dziedziny fizyki.
Wycieczka była bardzo wyczerpująca, ale uczestnicy wrócili bogatsi
w wiedzę i doświadczenia.
Szkoła otrzymała dofinansowanie
do wyjazdu w kwocie 2500 zł od Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Skrzyszów.

Źródło: SP Łękawica

Ponadto młodzież włączyła się w akcję
„BohaterON – włącz historię!”, poświęconą pamięci uczestników Powstania
Warszawskiego. Grupa uczniów wzięła
także udział w XXXII Małopolskim
Złazie Patriotyczno-Turystycznym
„Szlakami Legionistów - Łowczówek
2021”, aby uczcić 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
i 107. rocznicę Bitwy pod Łowczówkiem.
Po dotarciu do Cmentarza Legionistów
w Łowczówku, uczniowie pomodlili
się za poległych, rozmyślając nad wydarzeniami, które miały miejsce tutaj
w 1914 roku, zapalili znicze na mogiłach.
Dla wszystkich była to żywa lekcja historii o bohaterach, o których pamięć
nigdy nie zaginie, jeśli będziemy ją
pielęgnować.
Źródło: SP Szynwałd
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Program Powszechnej
Dwujęzyczności w przedszkolach
Program Powszechnej Dwujęzyczności „Bilingual Future” ma na celu wprowadzenie dziecka w świat języka angielskiego, równolegle do języka polskiego tak, aby angielski
nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie już trzeci rok
prowadzi Program Powszechnej Dwujęzyczności „Bilingual
Future”. Natomiast Przedszkole Publiczne im. Kapitana
Józefa Budzika w Łękawicy od tego roku szkolnego przystąpiło do ww. programu i uzyskało licencję na nauczanie
języka angielskiego metodą Yellow Hause English. Dzięki
tej metodzie, dzieci już od najmłodszych lat mają codzienny
kontakt z językiem angielskim.
Przedszkolaki poznają świat sympatycznych Baby
Beetles. Ciekawe, pełne humoru historyjki i łatwo wpadające w ucho piosenki zupełnie naturalnie wprowadziły

najmłodszych w anglojęzyczny świat. Bohaterowie kursu
Zoom, Ring Ring, Splish Splash i Tick Tock uczą nie tylko
słów i zwrotów, ale też odpowiednich zachowań w codziennych sytuacjach. W dalszych etapach, dzieci poznają
niesamowite przygody uroczego misia o imieniu Tom i jego
nieodłącznej towarzyszki Keri. Bohaterowie ci wprowadzają
blisko 500 nowych słów i zwrotów, które z niezwykłą łatwością są przyswajane przez dzielne przedszkolaki.
Mamy nadzieję, że wychowanie w dwujęzyczności
pozwoli przedszkolakom zdobyć odpowiednią wiedzę
i umiejętności, co z pewnością przyda się im w dalszym
rozwoju i nauce. Przykładem skuteczności programu jest
fakt, że niektórym udało się użyć w praktyce języka angielskiego podczas zagranicznych wakacji, o czym z dumą
poinformowali swoich nauczycieli.

Źródło: Przedszkole w Łękawicy

Pokazy naukowe w szkołach
W dniach od 5 do 10 listopada
2021 r. w szkołach podstawowych (w
Łękawicy, Ładnej, Skrzyszowie nr 1,
Szynwałdzie, Pogórskiej Woli) odbyły się pokazy naukowe pn. „Coś wisi
w powietrzu”. Zostały one zorganizowane przez Małopolskie Centrum
Nauki Cogiteon.
Podczas zajęć uczniowie dowie-
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dzieli się czym jest smog, skąd się
bierze i dlaczego pojawia się zimą.
Ponadto usłyszeli, jak sobie radzić
w sytuacji, kiedy powietrze jest zanieczyszczone.
Uczestnicy pokazu byli także naocznymi świadkami, jak zrobić „chemiczną zapalniczkę” oraz „chemiczną
gaśnicę”, a największym zaintereso-

Źródło: Przedszkole w Skrzyszowie

waniem cieszyło się doświadczenie
pod nazwą „rakieta”. Były to ciekawe
zajęcia, które poszerzyły wiedzę
uczniów.
Więcej informacji o Małopolskim
Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie
na stronach: www.cogiteon.pl www.
facebook.com/cogiteon.
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STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów
Półkolonie
Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów
od 2017 roku organizuje półkolonie
dla dzieci, w trakcie których zapoznają się one z tajnikami jazdy konnej
oraz poznają kulisy pracy w stajni.
Ponadto dzieci uczą się jak czyścić
i siodłać konie. Program obejmuje
zarówno zajęcia teoretyczne, jak
i praktyczne. W tym roku już po raz
piąty Olimp zorganizował trzy turnusy
półkolonii, dofinansowane z budżetu
gminy Skrzyszów (36 dzieci mogło
skorzystać z zajęć w niższej cenie).
W półkoloniach wzięło udział 90 osób,
a główną atrakcją były warsztaty
fotograficzne poprowadzone przez
Andrzeja Tylko.

Zawody Konne
o Puchar wójta Gminy Skrzyszów
W tym roku po raz piąty odbyły
się Zawody Konne o Puchar Wójta
Gminy Skrzyszów, wyjątkowo w formie
dwuetapowej. W obu etapach wzięło
udział około 90 zawodników. We
wrześniu były konkursy skoków 50,
60 i 80 cm oraz widowiskowa ścieżka
huculska. W październiku w pierwszym
dniu zmagań uczestnikami byli młodsi
zawodnicy, a najmłodsza, trzyletnia
Kalinka, brała udział w konkursie
Pony games mini, który był również
w tej samej wersji dla dzieci starszych.
Dla początkujących zawodników był
konkurs skoków 40 cm. Po raz pierwszy odbyła się konkurencja Hobby

Horse, polegająca na pokonaniu toru
z przeszkodami. Uczestnicy poruszali
się siedząc na kukle konia na patyku.
Natomiast wśród własnoręcznie wykonanych koników wybrano czempiona.
W drugim dniu zmagań wśród konkurencji były skoki o wysokości przeszkód
50, 60 i 80 cm oraz terenowy konkurs
myśliwski. Odbyły się też spotkania
z zawodnikami i trenerami. Dla najmłodszych zapewniono atrakcje, mi.in.
dmuchane zamki i przejażdżki konne.
Były to zawody międzywojewódzkie,
podczas których gościli zawodnicy
z Dębicy, Krakowa, Zabajki, Nielepic, co
stało się znakomitą okazją do promocji
naszej gminy. Kolejne zawody odbędą
się już w przyszłym roku.

Źródło: Stowarzyszenie Olimp

Szkolenia dla pszczelarzy
Od początku września Koło Pszczelarzy Skrzyszów realizowało projekt,
którego głównym celem była ekonomizacja działalności stowarzyszenia.
W ramach inicjatywy przeprowadzono
szkolenia dla pszczelarzy z powiatu
tarnowskiego, które prowadził Mistrz
Pszczelarski mgr inż. Piotr Nowotnik.
Tematy czterech spotkań obejmowały
m.in. ochronę pszczół, rozwój rodziny
pszczelej, pożytki i wiele innych ciekawych zagadnień. Wykłady cieszyły
się dużym zainteresowaniem pomimo
pandemii. Koło Pszczelarzy pragnie
podziękować Druhom OSP z Łękawicy,
za użyczenie sali.
Projekt realizowany był w ramach
Programu Grantowego Małopolskiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

– Subregion Tarnowski, przy wsparciu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Koło Pszczelarzy Skrzyszów
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Zmiana cen za odbiór
odpadów komunalnych
Od dłuższego czasu w całym kraju
obserwujemy wzrost cen większości
towarów i usług, podwyżki nie ominą
również Gminy Skrzyszów. Od stycznia 2022 r. drożej będziemy płacić za
odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych.
Od stycznia 2022 r. będzie obowiązywała nowa umowa na odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres dwóch lat.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie jest już możliwa
stawka ryczałtowa, ustawa wymusza
ponoszenie kosztów przez gminę za
każdą odebraną tonę odpadów. Cena
będzie uzależniona od ilości odebranych z gminy odpadów, im większa
ilość odpadów tym wyższa kwota do
zapłaty. Wybrana w drodze postępowania przetargowego firma złożyła
ofertę w wysokości 999 zł za odbiór,
transport i utylizację 1 tony odpadów
każdego rodzaju. Niestety w gminie
Skrzyszów z roku na rok wzrasta ilości
odpadów od 1877,05 Mg w roku 2014
do 3309,67 Mg w roku 2020 wzrost
o 76%. Na wzrost cen wpływa również
wzrost kosztów pracy – praca mini-

malna z 1680 zł brutto w roku 2014,
do 3010 zł brutto w roku 2022 wzrost
o 79%, znaczny wzrost cen paliwa,
energii elektrycznej, wzrost opłaty środowiskowej (opłaty Marszałkowskiej)
opłata za pozostałości z sortowania
przekazywane do składowania - z 74
zł w 2017 roku do 270 złotych w 2020
roku za tonę.
Znając cenę za odbiór 1 tony odpadów i szacunkową ilość odpadów
wytwarzaną przez mieszkańców Rada
Gminy Skrzyszów podjęła uchwałę
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki
tej opłaty i ustaliła stawkę miesięcznej
opłaty od osoby w wysokości 26,20 zł
dla osób deklarujących kompostowanie bioodpadów i 28,20 zł dla osób
deklarujących brak kompostowania
bioodpadów.
W przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika mieszkaniec
nie będzie mógł oddawać odpadów
biodegradowalnych firmie odbierającej
odpady. Koszty funkcjonowania całego
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, odzysku i unieszko-

dliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługi administracyjnej systemu oraz
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
Należy również nadmienić że Gmina
Skrzyszów nie wprowadziła żadnych
ograniczeń co do ilości odbierania
odpadów biodegradowalnych, opon,
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, jak ma to miejsce
w wielu sąsiednich gminach.
Przypominamy również, że wszystkie zamieszkałe osoby na danej nieruchomości powinny być zgłoszone
w deklaracji „śmieciowej”, aby pozostali mieszkańcy nie musieli do nich
dopłacać.
Dodatkowo wyjaśniamy, że cena
za odbiór 1 tony odpadów zaoferowana przez firmę jest jedną z najniższych w powiecie tarnowskim,
jednak ze względu na dużą ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy Skrzyszów stawki
dla jednego mieszkańca zostały
ustalone na poziomie 26,20 zł dla
osób deklarujących kompostowanie bioodpadów i 28,20 zł dla osób
deklarujących brak kompostowania
bioodpadów. Stawki w powiecie tarnowskim dochodzą nawet do kwot
36 zł za osobę.

Nie będzie podwyżek stawek
podatku w 2022 roku!
Jak wszyscy wiemy inflacja jest galopująca, ceny rosną w zastraszającym tempie. Coraz trudniej jest w budżetach gospodarstw
domowych i chociaż nie udało się uniknąć podwyżek wszystkich
opłat, to jednak w naszej gminie nie wzrosną w 2022 r.
stawki podatku od nieruchomości, rolnego a także
środków transportowych. Pozwoli to chociaż w ten sposób
odciążyć budżety gospodarstw domowych, którym coraz trudniej jest funkcjonować w aktualnych warunkach.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2022 r.

ŁADNA, ŁĘKAWICA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

STYCZEŃ

LUTY

12
26

DNI WYWOZU

MARZEC

9
23

KWIECIEŃ

9
23

WRZUCAMY

POJEMNIK

odpady inne niż segregowane

ODPADY ZMIESZANE

MAJ

6
20

4
18

NIE WRZUCAMY

LUTY

13
27

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

liście, chwasty, trawa,
rozdrobnione pędy i gałęzie roślin,
pozostałości żywności

STYCZEŃ

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

MARZEC

10
24

KWIECIEŃ

10
24

MAJ

7
21

WOREK BRĄZOWY
ODPADY
BIODEGRADOWALNE

5
19

NIE WRZUCAMY

folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania
plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom
żelazny, opakowania metalowe, metalowe
nakrętki ze słoików, kapsle

WRZUCAMY

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

22

22

19

WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE
METAL

WRZUCAMY

WOREK NIEBIESKI
PAPIER

MAJ

CZERWIEC

17

14

NIE WRZUCAMY

opakowania po środkach medycznych
i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
strzykawek i innych środków medycznych,
puszek po farbach, baterii, opakowań
po aerozolach
porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła
okiennego i samochodowego, żarówek
i świetlówek, monitorów, opakowań
po środkach chemicznych i medycznych

SZKŁO

gazety, książki, katalogi, zeszyty,
papierowe worki, torebki,
pudełka z kartonu,
opakowania papierowe

2
17
30

NIE WRZUCAMY

WOREK ZIELONY

butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach

CZERWIEC

opakowań po środkach ochrony roślin,
opakowań po produktach żywnościowych,
ziemi, kamieni, popiołu

ODPADY SEGREGOWANE

25

1
15
29

odpadów segregowanych, biodegradowalnych,
budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE

STYCZEŃ

CZERWIEC

NIE WRZUCAMY

zabrudzonego i tłustego papieru,
kalki technicznej, lakierowanych katalogów,
foliowanych prospektów, opakowań po napojach
i mleku, ubrań, obuwia

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

DNI WYWOZU

21.06.2022 r.

02.06.2022 r.

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ

meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów),
duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV,
komputery, drukarki

ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ

odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące
z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna z szybami

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WTOREK
SOBOTA

POGÓRSKA WOLA
od 14:00 do 18:00 z wyjątkiem 03.05.2022 r.
od 8:00 do 12:00
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POGÓRSKA WOLA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

STYCZEŃ

LUTY

5
19

DNI WYWOZU

2
16

MARZEC

KWIECIEŃ

2
16
30

WRZUCAMY

POJEMNIK

odpady inne niż segregowane

ODPADY ZMIESZANE

MAJ

13
27

11
25

LUTY

7
20

DNI WYWOZU

3
17

WRZUCAMY

liście, chwasty, trawa,
rozdrobnione pędy i gałęzie roślin,
pozostałości żywności

STYCZEŃ

NIE WRZUCAMY

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

MARZEC

KWIECIEŃ

3
17
31

MAJ

14
28

WOREK BRĄZOWY
ODPADY
BIODEGRADOWALNE

12
26

4

folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania
plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom
żelazny, opakowania metalowe, metalowe
nakrętki ze słoików, kapsle

WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach

WRZUCAMY

gazety, książki, katalogi, zeszyty,
papierowe worki, torebki,
pudełka z kartonu,
opakowania papierowe

MARZEC

1

26

WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE
METAL

MAJ

CZERWIEC

24

21

NIE WRZUCAMY

opakowania po środkach medycznych
i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
strzykawek i innych środków medycznych,
puszek po farbach, baterii, opakowań
po aerozolach

NIE WRZUCAMY

WOREK ZIELONY

porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła
okiennego i samochodowego, żarówek
i świetlówek, monitorów, opakowań
po środkach chemicznych i medycznych

SZKŁO

WOREK NIEBIESKI
PAPIER

9
23

NIE WRZUCAMY

KWIECIEŃ

1
29

CZERWIEC

opakowań po środkach ochrony roślin,
opakowań po produktach żywnościowych,
ziemi, kamieni, popiołu

ODPADY SEGREGOWANE
LUTY

8
22

odpadów segregowanych, biodegradowalnych,
budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE

STYCZEŃ

CZERWIEC

NIE WRZUCAMY

zabrudzonego i tłustego papieru,
kalki technicznej, lakierowanych katalogów,
foliowanych prospektów, opakowań po napojach
i mleku, ubrań, obuwia

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

DNI WYWOZU

29.03.2022 r.

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ

meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów),
duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV,
komputery, drukarki

ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ

odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące
z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna z szybami

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WTOREK
SOBOTA
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POGÓRSKA WOLA
od 14:00 do 18:00 z wyjątkiem 03.05.2022 r.
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SKRZYSZÓW

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

STYCZEŃ

LUTY

5
19

DNI WYWOZU

2
16

MARZEC

KWIECIEŃ

2
16
30

WRZUCAMY

POJEMNIK

odpady inne niż segregowane

ODPADY ZMIESZANE

MAJ

13
27

11
25

LUTY

7
20

DNI WYWOZU

3
17

WRZUCAMY

liście, chwasty, trawa,
rozdrobnione pędy i gałęzie roślin,
pozostałości żywności

STYCZEŃ

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

MARZEC

KWIECIEŃ

3
17
31

MAJ

14
28

WOREK BRĄZOWY
ODPADY
BIODEGRADOWALNE

12
26

folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania
plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom
żelazny, opakowania metalowe, metalowe
nakrętki ze słoików, kapsle

WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach

WRZUCAMY

gazety, książki, katalogi, zeszyty,
papierowe worki, torebki,
pudełka z kartonu,
opakowania papierowe

MARZEC

KWIECIEŃ

15

15

12

TWORZYWA SZTUCZNE
METAL

MAJ

CZERWIEC

10

7

NIE WRZUCAMY

opakowania po środkach medycznych
i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
strzykawek i innych środków medycznych,
puszek po farbach, baterii, opakowań
po aerozolach

NIE WRZUCAMY

WOREK ZIELONY

porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła
okiennego i samochodowego, żarówek
i świetlówek, monitorów, opakowań
po środkach chemicznych i medycznych

SZKŁO

WOREK NIEBIESKI
PAPIER

9
23

NIE WRZUCAMY

LUTY

WOREK ŻÓŁTY

CZERWIEC

opakowań po środkach ochrony roślin,
opakowań po produktach żywnościowych,
ziemi, kamieni, popiołu

ODPADY SEGREGOWANE

18

8
22

odpadów segregowanych, biodegradowalnych,
budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE

STYCZEŃ

CZERWIEC

NIE WRZUCAMY

zabrudzonego i tłustego papieru,
kalki technicznej, lakierowanych katalogów,
foliowanych prospektów, opakowań po napojach
i mleku, ubrań, obuwia

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

DNI WYWOZU

30.03.2022 r.

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ

meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów),
duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV,
komputery, drukarki

ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ

odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące
z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna z szybami

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WTOREK
SOBOTA

POGÓRSKA WOLA
od 14:00 do 18:00 z wyjątkiem 03.05.2022 r.
od 8:00 do 12:00
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SZYNWAŁD

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

STYCZEŃ

LUTY

12
26

DNI WYWOZU

9
23

MARZEC

KWIECIEŃ

9
23

WRZUCAMY

POJEMNIK

odpady inne niż segregowane

ODPADY ZMIESZANE

MAJ

6
20

4
18

NIE WRZUCAMY

LUTY

13
27

DNI WYWOZU

10
24

WRZUCAMY

liście, chwasty, trawa,
rozdrobnione pędy i gałęzie roślin,
pozostałości żywności

STYCZEŃ

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

MARZEC

KWIECIEŃ

10
24

MAJ

7
21

WOREK BRĄZOWY
ODPADY
BIODEGRADOWALNE

5
19

NIE WRZUCAMY

folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania
plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom
żelazny, opakowania metalowe, metalowe
nakrętki ze słoików, kapsle

WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach

WRZUCAMY

gazety, książki, katalogi, zeszyty,
papierowe worki, torebki,
pudełka z kartonu,
opakowania papierowe

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

8

8

5

WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE
METAL

2
17
30

MAJ

2
31

NIE WRZUCAMY

CZERWIEC

28

opakowania po środkach medycznych
i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
strzykawek i innych środków medycznych,
puszek po farbach, baterii, opakowań
po aerozolach

NIE WRZUCAMY

WOREK ZIELONY

porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła
okiennego i samochodowego, żarówek
i świetlówek, monitorów, opakowań
po środkach chemicznych i medycznych

SZKŁO

WOREK NIEBIESKI
PAPIER

CZERWIEC

opakowań po środkach ochrony roślin,
opakowań po produktach żywnościowych,
ziemi, kamieni, popiołu

ODPADY SEGREGOWANE

11

1
15
29

odpadów segregowanych, biodegradowalnych,
budowlanych, wielkogabarytowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE

STYCZEŃ

CZERWIEC

NIE WRZUCAMY

zabrudzonego i tłustego papieru,
kalki technicznej, lakierowanych katalogów,
foliowanych prospektów, opakowań po napojach
i mleku, ubrań, obuwia

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

DNI WYWOZU

31.03.2022 r.

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ

meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów),
duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV,
komputery, drukarki

ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ

odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące
z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny, okna z szybami

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
WTOREK
SOBOTA

16

POGÓRSKA WOLA
od 14:00 do 18:00 z wyjątkiem 03.05.2022 r.
od 8:00 do 12:00
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Parafia w Szynwałdzie laureatem
plebiscytu „Fundusze z Kulturą”
W niedzielę 7 listopada 2021 roku
w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie
odbyło się wydarzenie pn. „Fundusze z Kulturą”, zorganizowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.
Podczas gali nagrodzeni zostali beneficjenci plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”, za najlepsze
lokalne przedsięwzięcia zrealizowane
z pomocą środków unijnych.
Jednym z beneficjentów została
parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie, za
projekt remontu kościoła. Nagrodę
w imieniu parafii odebrał Bartłomiej
Mącior.
Twórcy najpopularniejszych projektów z powiatów dąbrowskiego,
brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnowa, otrzymali okolicznościowe statuetki z rąk

wicemarszałków Łukasza Smółki oraz
Józefa Gawrona.
Docenione zostały inicjatywy tych,
którzy aktywnie włączyli się w rozwój swojego regionu poprzez działania wpływające m.in. na podniesienie
komfortu i jakości życia mieszkańców,

zmieniające estetykę miejscowości, podnoszące standardy edukacji lub ochrony
zdrowia. Nagrody przyznane zostały
za sprawą głosów oddawanych przez
mieszańców w trakcie głosowana internetowego, trwającego do 3 listopada.
Gratulujemy wspaniałej inicjatywy!

Kolejne dofinansowanie dla bibliotek
W dniu 14 października 2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu zaakceptował listę rankingową
bibliotek uprawnionych do otrzymania
dofinansowania w ramach Narodowe-

go Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1.
Poprawa oferty bibliotek publicznych
Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny
dostęp do nowości wydawniczych.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie złożyło wniosek
o udzielenie dofinansowania na zakup
nowości wydawniczych w 2021 roku
w ramach ww. programu.
Z ogromną radością informujemy, że nasze biblioteki
znalazły się wśród beneficjentów programu i otrzymały dofinansowanie w wysokości 40
000 złotych. Otrzymane środki
zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla
wszystkich bibliotek w gminie
Skrzyszów.
Warto dodać, że to kolejny
rok, w którym na zakup nowości
przeznaczona zostaje kwota 50
000 zł ze środków własnych
GCKiB i 40 000 zł ze
środków pozyskanych
w ramach ww. programu. Dzięki temu nasze
biblioteki znajdują się
w czołówce bibliotek
w regionie jeśli chodzi
o zakup nowości.
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Zakończenie projektu „Robotyka dla dzieci”
W listopadzie 2021 r. zakończył się
cykl zajęć z robotyki, zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd,
w ramach realizacji projektu pn. „Robotyka dla dzieci”, współfinansowanego
przez Gminę Skrzyszów. Część kosztów
została pokryta ze środków z darowizn

na FaniMani.pl Przez osiem tygodni,
dzieci w wieku od 6 do 13 lat spotykały
się na warsztatach, gdzie poznawały
zasady projektowania i programowania
z wykorzystaniem robotów budowanych
z klocków LEGO WeDo 2.0 i LEGO SPIKE.
Wykonane przez uczestników

konstrukcje samodzielnie poruszały
się, jeździły, rysowały i pokonywały
przeszkody. Zajęcia prowadzili:
Agnieszka i Łukasz Szczupak oraz
Monika Gądek z RjakRobot.
Na zakończenie wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Koncert
"Vivat Polonia"
z okazji Święta
Niepodległości
W czwartek 11 listopada 2021 r. w kościele
parafialnym w Szynwałdzie odbył się koncert
Dziewczęcego Chóru Katedralnego PUELLAE
ORANTES.
Chór istnieje od 1985 r., a jego założycielem
i dyrygentem jest ks. Władysław Pachota. Za
kształcenie wokalne odpowiada sopranistka
Aleksandra Topor, będąca również kierownikiem artystycznym "Puellae Orantes". W czasie
swojej działalności zespół zdobył kilkadziesiąt
nagród za występy w Polsce i za granicą.
Podczas koncertu w Szynwałdzie, chór
wykonał kilkanaście pieśni od najstarszej
"Bogurodzicy" po tytułową "Vivat Polonia".
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd i Parafię w Szynwałdzie, współfinansowane przez Gminę
Skrzyszów w ramach zadania pn. "Organizacja
koncertów instrumentalnych i instrumentalno
-wokalnych".
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„Kreatywne Atelier - spędzanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży” w Ładnej
Koło Gospodyń Wiejskich w Ładnej zakończyło realizację projektu
„Kreatywne Atelier - spędzanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży”. Projekt
przeznaczony był dla dzieci w wieku
7-15 lat i współfinansowany z budżetu
Gminy Skrzyszów. W ramach projektu
dzieci uczestniczyły w warsztatach z rękodzieła artystycznego oraz odwiedziły
Pijalnię czekolady w Korczynie, gdzie
poznały tajniki pracy cukiernika i zobaczyły jak powstaje prawdziwa, ręcznie
robiona czekolada. Uczestnicy wycieczki
mieli okazję sprawdzić jak wygląda linia
produkcyjna, na której powstaje ich
ulubiony smakołyk, a także spróbować

swoich sił w tym warsztacie.
Warsztaty Animacji Poklatkowej
to kolejna odsłona tego projektu.
Dzieci pod czujnym okiem instruktorki

Źródło: KGW Ładna

KGW Czerwone Korale
Koło Gospodyń Wiejskich ,,Czerwone Korale'' w Łękawicy obchodziło
niedawno swój drugi jubileusz. Panie
i panowie z KGW chętnie angażują się
we wszelkiego rodzaju inicjatywy i nie
brakuje im zapału do pracy. We wrześniu uczestniczyli w festynie rodzinnym
zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Pleśnej, połączonym ze
szczepieniem przeciwko COVID-19. Podczas wydarzenia odbyła się degustacja
potraw przygotowanych przez KGW.
Warto wspomnieć, że w sierpniu br.
KGW zorganizowało akcję szczepień,
która odbyła się podczas XXV Dożynek Gminy Skrzyszów. Jednodawkowy

stworzyły krótki filmik na podstawie
„Legendy o Gęsiareczce i Młodzieńcu co
Ładną stworzyli”, którego premiera miała miejsce w bibliotece w Szynwałdzie.

(Johnson&Johnson )preparat został
przyjęty przez 70 osób.
W trakcie odpustu parafialnego ku

czci św. Mikołaja Biskupa KGW przygotowało swoje stoisko. Mieszkańcy
mogli nabyć udekorowane pierniczki,
piękne stroiki świąteczne i pyszne
ciasta. Wsparta została także zbiórka
pieniędzy na leczenie Adasia, którego
czeka kosztowne leczenie.

Źródło: KGW Czerwone Korale

KGW Szynwałd
W remizie OSP w Szynwałdzie dziewiątego września
br. członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich
oraz ich goście spotkali się na Święcie Pieczonego Ziemniaka. Przy muzyce zespołu "Szynwałdzianie" serwowano potrawy ziemniaczane takie jak: pieczone ziemniaki
z masłem i twarogiem, kopytka, pyzy, kluski śląskie,
placki czy ciasto ziemniaczane. Było pysznie!
21 listopada br. KGW zorganizowało kiermasz charytatywny. W trakcie wydarzenia istniała możliwość zakupu
ciast. Dochód z kiermaszu został przekazany na leczenie
mieszkańca Woli Lubeckiej. Udało sie zebrać 8431,63 zł.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie niniejszej inicjatywy.

Źródło: KGW Szynwałd
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Stowarzyszenia

ECHO GMINY

Makrama jest dobra na wszystko
Uczestniczki projektu, nad którym
patronat objęło stowarzyszenie Klub
Kobiet Kreatywnych GRACJA, przekuły
pasję w rękodzieło, z wykorzystaniem
różnorodnych sznurków i elementów
zdobniczych z naturalnego materiału.
Mistrzowskie sploty w indywidualnych
aranżacjach Makramowych Artystek
dały swój upust przy tworzeniu przepięknych dzieł. Podczas warsztatów
każda z uczestniczek wykonała torebkę, kwietnik, ozdobę świąteczną i makatkę ścienną, które zostały
zaprezentowane podczas wystawy
internetowej.
Projekt został sfinalizowany przed
Narodowy Instytut Wolności ze środków programu NOWEFIO na lata
2021-2030, miasto Kraków oraz powiat
oświęcimski. Partnerem projektu jest
województwo małopolskie.

Premiera filmów animowanych
W piątkowy wieczór 22 października
br., w bibliotece w Szynwałdzie odbyła
się premiera trzech filmów animowanych
z serii „Legendy z gminy Skrzyszów”.
Filmy zrealizowane zostały metodą poklatkową przez dzieci i młodzież z gminy
Skrzyszów w ramach wakacyjnych
warsztatów „Kamera, akcja i… glutek”
(tj. Innowacyjne warsztaty filmowe oraz
warsztaty małego chemika w gminie
Skrzyszów, GCKiB Skrzyszów) oraz „Kreatywne atelier – spędzanie czasu wol-
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nego dzieci i młodzieży” (KGW Ładna).
W trakcie premiery uczestnicy
warsztatów, jak i mieszkańcy gminy
Skrzyszów zasiedli niczym w sali kinowej, częstując się popcornem oraz napojami. Zebrani obejrzeli następujące
filmy: „Diabeł ze Świniogóry”, „O diable
Wicu, co łęki w karty powygrywał” oraz
„Legenda o Gęsiareczce i Młodzieńcu,
co Ładną stworzyli”.
Na zakończenie spotkania twórcy
filmów otrzymali pamiątkowe dyplomy

oraz słodkie upominki.
„Innowacyjne warsztaty filmowe
oraz warsztaty małego chemika w gminie Skrzyszów” (GCKiB Skrzyszów) sfinansowano ze środków Fundacji PZU.
„Kreatywne atelier – spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” (KGW
Ładna) współfinansowane zostały ze
środków Gminy Skrzyszów.
Filmy dostępne są na stronach:
www.gckib-skrzyszow.pl oraz
www.skrzyszow.pl.

Wydarzenia

GRUDZIEŃ 2021

Zaduszki w Szynwałdzie
Wojtek Klich po raz drugi wystąpił
w bibliotece w Szynwałdzie. Po niezwykle udanym koncercie z 2020 roku
(„Karolowe Pieśni na 100-lecie urodzin
Jana Pawła II”), przyszedł czas na zupełnie nową muzyczną podróż – Zaduszki.
Tym razem uczestnicy wydarzenia wysłuchali utworów artystów, którzy odeszli w ostatnich kilkudziesięciu latach.

W trakcie koncertu, który odbył się
14 listopada br., Wojtek Klich wraz z zespołem zaprosili licznie zgromadzoną
publiczność do wysłuchania utworów
m.in. Ryszarda Riedla, Krzysztofa Klenczona czy Czesława Niemena. Było radośnie, refleksyjnie i głośno. Nie zabrakło
wspólnego śpiewania i owacji na stojąco.
Dzięki wspaniałej muzyce i grze świateł,

KULTURA
biblioteka w Szynwałdzie zamieniła
się w niezwykle urokliwe i klimatyczne
miejsce, z którego nikt, po zakończeniu
koncertu, nie miał ochoty wychodzić.
Zaduszki Dżemowe Wojtka Klicha
odbywają się od 1993 roku. Gościnnie
wzięli w nich udział m.in. Sebastian
Riedel, Marek Piekarczyk i Maciej
Maleńczuk. W 2021 roku zaduszkowy
repertuar zaprezentowany został już
m.in. w Krakowie, Zakopanem, Nowym
Sączu i Szynwałdzie.

Makerspace
w Łękawicy
Pracownia Makerspace w Łękawicy tętni życiem. W trakcie
zajęć uczestnicy uczą się obsługi plotera laserowego oraz drukarki
3D. Poznają sposób działania programów służących do modelowania 3D oraz do tworzenia grafiki wektorowej. Dotychczas,
uczestnikom warsztatów, udało się zaprojektować m.in. linijki
z własnoręcznie narysowanymi robotami, imienne breloczki,
zakładki do książki i etui na telefon. Wszystkie wycięte/wydrukowane przedmioty uczestnicy zabierają ze sobą do domu. W trakcie
kolejnych warsztatów powstaną m.in. ozdoby świąteczne.
W zajęciach mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby (od 7
roku życia). Mile widziane są dzieci, seniorzy, a także całe rodziny.
Warsztaty odbywają się w bibliotece w Łękawicy, w czwartki. Ilość
miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: 14 674-42-34. Szczegóły:
www.gckib-skrzyszow.pl.

„Makerspace sfinansowano ze środków Fundacji Orange”.

21

SENIORZY

22

ECHO GMINY

sport

GRUDZIEŃ 2021

Zakończenie XVI edycji
Amatorskiej Ligi Orlikowej
Amatorska Liga Orlikowa na dobre
wpisała się w sportowy kalendarz
gminy Skrzyszów. W 2021 r. odbyła
się XVI edycja Ligi, w której wzięło
udział 16 drużyn (rekordowa ilość). 30
października br. na Orliku w Skrzyszowie rozegrany został Puchar Ligi oraz
wręczone zostały nagrody. Puchar,
po emocjonującym turnieju, trafił do
drużyny Nie Oni Lubcza, którzy w finale pokonali Wolnych Strzelców (1-0).
Tego samego dnia nagrodzone zostały
także wszystkie drużyny biorące
udział w rozgrywkach. Na pierwsze
miejsce powrócili Lucky Losers, drugie
miejsce zajęła FC Dzwonowa, a trzecie
Nuevo Palace. Na kolejnych miejscach
uplasowali się: Wolni Strzelcy, DODGER Team Tarnów, Szybcy i Wściekli,
OSP Zalasowa, All Stars, Wonderful
Gang, Nie Oni Lubcza, ISkillers FC,
Ostatni Zryw, Huragan Piotrkowice,
Buchmacherzy, Forest Green Rivers
i OSP Łękawica. Indywidualne wyróżnienia przyznano w kategoriach:
król strzelców: Patryk Wajda (Lucky
Losers, 54 bramki w tym rekordowe 23
w jednym meczu); najlepszy bramkarz:
Amadeusz Kołodziej (Lucky Losers);
najlepszy debiutant: Janusz Lesiak
(FC Dzwonowa); MVP: Kamil Zima (FC
Dzwonowa). Wszystkim zawodnikom,
którzy rywalizowali w ALO, gratulujemy charakteru i ambicji, gdyż sezon
trwał 4 miesiące.

Podsumowanie rundy jesiennej
W sezonie rozgrywkowym 2021/2022
zakończyła się runda jesienna. W lidze
okręgowej LKS Ładna z bilansem meczowym 9-1-6 zajmuje 4 miejsce w tabeli. Na
miejscu 8 uplasował się LUKS Skrzyszów
z bilansem 7-2-7. Najwyższe wśród
Źródło: Katarzyna Galus

drużyn gminnych 3 miejsce zajął LKS
Szynwałd przy bilansie 11-1-4. W A klasie na miejscu 4 plasuję się KS POGORIA
Pogórska Wola. Bilans rundy to 10-1-4.
W B klasie na 3 miejscu znalazła się KS
Łękawica z bilansem 5-1-2. W rundzie
wiosennej życzymy wszystkim drużynom jak najwięcej zwycięstw, strzelonych
bramek i wysokiej dyspozycji.
Awans SPRT LUKS Skrzyszów
do II rundy MLPRM
Drużyna SPRT LUKS Skrzyszów
prowadzona przez trenera Rafała Łabuza
awansowała do II rundy Małopolskiej
Ligi Piłki Ręcznej Młodzików. Wygrana
w ostatnim meczu z UMKS PMOS Chrza-

nów i to w rzutach karnych pozwoliła
na awans. Chłopcy grający w drużynie
to roczniki 2007-2009. Gratulujemy
wygranej i trzymamy kciuki w dalszych
zmaganiach.
Sukcesy sekcji tenisa stołowego
W dniach 15-17.10 zostały rozegrane
Mistrzostwa Polski LZS. W kategorii
młodzieżowców, siódme miejsce zajął

Mateusz Galus. Na 17 miejscach w swoich kategoriach uplasowali się Bartek
Kądziołka, Klaudia Kosiba i Anna Sarad.
W niedzielę 24.10 października podczas Grand Prix Małopolskiego TKKF:
w kat. dziewcząt do 10 lat, trzecie miejsce
zajęła Nadia Piska; w kat. 11-15 lat dziewcząt zwyciężyła Klaudia Kosiba, a trzecie
miejsce zajęła Milena Siemek; w kat.
chłopców 11-15 lat, trzecie miejsce zajął
Bartek Kądziołka.
W II Przeglądzie Tarnowskich Talentów: w kat. dziewcząt klas 5-6, pierwsze
miejsce zajęła Klaudia Kosiba, a drugie
miejsce Milena Siemek; w kat. dziewcząt
klas 7-8, pierwsze miejsce zajęła Anna
Sarad; w kat. chłopców klas 5-6, drugie
miejsce zajął Kamil Obal; w kat. klas 7-8
zwyciężył Bartek Kądziołka.
Gratulujemy sukcesów młodym tenisistom i trener Katarzynie Galus.
„Małopolski Laur Sportu”
dla Natalii Korzec
W środę 27 października br. w Kinie
Kijów w Krakowie odbyła się Małopolska
Gala Sportu, której gospodarzem był
Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski. Podczas wydarzenia
wręczone zostały nagrody województwa
„Małopolski Laur Sportu” za wybitne
osiągnięcia sportowe w roku 2019
oraz 2020. Jedną z głównych nagród
otrzymała zawodniczka Tarnowskiego
Klubu Sportowego „Karate Kyokushin”,
mieszkanka naszej gminy Natalia Korzec
oraz trener Wojciech Hajduk.
Gratulujemy serdecznie i życzymy
dalszych sukcesów!
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