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11 marca, z okazji Dnia Sołtysa w Urzędzie Gminy w Skołyszynie odbyło się spotkanie, 
które było okazją do złożenia Sołtysom i Sołtyskom podziękowań za nieoceniony wkład 
w rozwój poszczególnych sołectw oraz troskę o potrzeby mieszkańców naszej Gminy. 
Wójt Gminy Skołyszyn podziękował Sołtyskom i Sołtysom za współpracę oraz udział 
w spotkaniu i życzył dalszych sukcesów w pracy samorządowej oraz pomyślności w ży-
ciu osobistym. Funkcję sołtysa w Gminie Skołyszyn w kadencji 2015-2019 pełnili: Bączal 
Górny - Marek Gądek, Bączal Dolny - Krzysztof Sarnecki, Harklowa - Kazimierz Goleń, 
Lipnica Górna - Danuta Posełkiewicz, Lisów - Zdzisław Dąbrowski, Kunowa - Kazimierz 
Balwierz, Przysieki - Wiesława Wilk, Pusta Wola - Rydszard Maczuga, Jabłonica - Lucyna 
Kołodziej, Siedliska Sławęcińskie - Stanisław Goleń, Siepietnica - Jan Wędrychowicz, 
Skołyszyn - Ryszard Furmanek, Sławęcin - Jan Rak, Święcany - Stanisława Nigborowicz.

Na zdjęciu: stoją od lewej, (z przodu): Stanisław Goleń - Sołtys wsi Siedliska Sławęcińskie, 
Marek Gądek - Sołtys wsi Bączal Górny, Jan Wędrychowicz - Sołtys wsi Siepietnica, Jan Rak - 
Sołtys wsi Sławęcin, Kazimierz Balwierz - Sołtys wsi Kunowa, Dariusz Łyszczarz - Przewodniczący Rady 
Gminy Skołyszyn, Bogusław Kręcisz - Wójt Gminy Skołyszyn, Lucyna Kołodziej - Sołtys wsi Jabłonica, 
Wiesława Wilk - Sołtys wsi Przysieki, Stanisława Nigborowicz - Sołtys wsi Święcany, od prawej 
(z tyłu): Paweł Gutkowski - Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Krzysztof Sarnecki - Sołtys wsi Bączal Dolny, 
Danuta Posełkiewicz - Sołtys wsi Lipnica Górna, Kazimierz Goleń - Sołtys wsi Harklowa, Wojciech Kras - 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu 
UG w Skołyszynie, Ryszard Maczuga - Sołtys wsi Pusta Wola, Ryszard Furmanek - Sołtys wsi Skołyszyn. 

Dzień Sołtysa
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Skołyszyn,
    Początek roku to dla samorządów czas sprawozdawczy oraz 
okres przygotowań do zadań inwestycyjnych, których realizacja 
planowana jest w kolejnych miesiącach.
Przedstawiam Państwu najważniejsze zadania i wydarzenia, 
które miały miejsce w pierwszym kwartale 2019 roku.

W lutym wyłoniony został wykonawca prac w zakresie mo-
dernizacji energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Skoły-
szynie. W postępowaniu przetargowym swoje oferty złożyło 8 
firm. Wybrano ofertę złożoną przez firmę GOR-BUD s.c. z Gor-
lic, która zdobyła największa ilość punktów. Wartość oferty to 
488 052,06 zł brutto. Prace termomodernizacyjne w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Harklowej zaplanowano na 2020 rok.

Wybrano wykonawcę remontu pomieszczeń we-
wnątrz Domu Ludowego w Harklowej. Złożonych zosta-
ło 9 ofert, z których najkorzystniejsze warunki zaofe-
rowała firma Usługi Budowlane - Marek Korzeniowski 
z Gromnika, oferując za wykonanie prac remontowych cenę  
45 921,74 zł brutto. Remont pomieszczeń w Domu Ludowym 
w Lisowie również przeprowadzi firma Usługi Budowlane -  
Marek Korzeniowski z Gromnika, która złożyła ofertę na kwotę  
60 869,34 zł brutto.
Budowę ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Pustej Woli 
przeprowadzi firma MAT-TEX - Mateusz Deć z Ropy za cenę  
18 800,00 zł brutto.

Pierwszy przetarg na rozbudowę budynku Domu Ludowego 
w Pustej Woli został unieważniony. Powodem była cena najko-
rzystniejszej oferty, która znacznie przewyższała kwotę przezna-
czona na sfinansowanie zamówienia. Podczas ponownego po-
stępowania wyłoniono wykonawcę - Firmę Usługi Budowlane 
Marek Korzeniowski z Gromnika z ceną 69 945,67 zł brutto.

Gmina ogłosiła przetarg na dostawę klińca do utwardzenia 
dróg gminnych w ilości 2 000 ton. Wybrano ofertę złożoną przez 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Skrijka Piotr 
Hłomcza z Mrzygłódu. Wartość zamówienia to 137 260,00 zł.
W lutym ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie 
zbiornika magazynowego, stacji uzdatniania wody, sie-
ci wodociągowej rozdzielczej, monitoringu sterowania sys-
temem zaopatrzenia w wodę w ramach budowy gmin-
nego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowościach 
Harklowa i Kunowa. Wpłynęła jedna oferta firmy AQUEDUCT 
W. Adamska, G. Marszałek Sp. J. z Wieliczki. Wartość oferty to  
228 780,00 zł.

Przyznano dotacje dla klubów sportowych na wsparcie rozwoju 
sportu w Gminie Skołyszyn w 2019 roku. Do konkursu przystąpi-
ły: Ludowy Klub Sportowy w Skołyszynie i Ludowy Klub Sportowy 
„Standart” w Święcanach. LKS Skołyszyn otrzymał dotację w wy-
sokości 70 000,00zł, natomiast LKS „Standart” Święcany w kwocie  
40 000,00 zł.

W mijającym kwartale Gmina Skołyszyn złożyła wnioski o do-
finansowanie m.in. zakupu autobusu dla potrzeb Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Przysiekach, Budowę Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie oraz 

utworzenie "Klubu Senior +" w Skołyszynie.
8 marca 2019 r. odebrałem promesę, z rąk pani wojewody 

Ewy Leniart, na kwotę ponad 138 tys. zł. na utworzenie w Gmi-
nie Skołyszyn "Klubu Senior +". Zgodnie z założeniami 15 senio-
rów będzie mogło korzystać z dziennego wsparcia i uczestniczyć 
w specjalistycznych zajęciach. W bieżącym roku ruszą prace bu-
dowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, Klub 
Senior + zostanie uruchomionyw 2020r. Oczekujemy na roz-
strzygnięcie pozostałych konkursów.

W lutym 2019 r. przeprowadzony został konkurs na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Świę-
canach. W wyniku konkursu stanowisko dyrektora w/w szkoły 
zostało powierzone pani mgr Katarzynie Pyzik.
Ponadto w marcu b.r. został ogłoszony konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowej, jednak w wymaga-
nym terminie nie wpłynęła żadna oferta na kandydata na stano-
wisko dyrektora szkoły.

11 marca 2019 r. z okazji Dnia Sołtysa zorganizowano 
w Urzędzie Gminy Skołyszyn spotkanie władz gminy z Sołtysa-
mi. Spotkanie było okazją do podsumowania mijającej kadencji, 
ale przede wszystkim złożenia podziękowań za wkład Sołtysów 
w rozwój poszczególnych sołectw oraz troskę o potrzeby miesz-
kańców.
Wybory sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Skołyszyn 
w poszczególnych sołectwach zaplanowano w dniach od 16 
marca do 7 kwietnia 2019 r.

Podsumowując I kwartał bieżącego roku należy wspomnieć 
również o stratach, jakie spowodował porywisty wiatr na tere-
nie naszej gminy, w dniach 10-11 marca br. Oprócz powalonych 
drzew, uszkodzone zostały cztery budynki mieszkalne w Świę-
canach i w Bączalu Dolnym oraz budynek gospodarczy w Siedli-
skach Sławęcińskich i Pustej Woli. Podmuchy wiatru nie oszczę-
dziły budynku Remizy OSP w Skołyszynie, z którego zerwana 
została część pokrycia dachowego. Zniszczona została również 
kaplica cmentarna wraz z nagrobkami na cmentarzu w Sławęci-
nie.

Obecnie prowadzimy prace 
zmierzające do złożenia wnios- 
ków o dofinansowanie budowy 
wielofunkcyjnych boisk sporto-
wych przy Szkołach Podstawo-
wych w Jabłonicy, Przysiekach, 
Lisowie i Kunowej.
Przygotowywany jest również 
wniosek, w ramach „Fundu-
szu Dróg Samorządowych”,                                   
o dofinansowanie przebudowy 
dróg gminnych.

Z wyrazami szacunku
Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Skołyszyn nr 215/2018 z dnia 12.12.2018 r.  
uległ zmianie czas pracy Urzędu Gminy w Skołyszynie, tj.

- w poniedziałek Urząd jest czynny od godziny 7:30 do 17:00,
- od wtorku do czwartku Urząd jest czynny od godziny 7:30 do 15:30,

- w piątek Urząd jest czynny od godziny 7:30 do 14:00.

 Wójt Gminy Skołyszyn informuje, iż interesantów w sprawach urzędowych przyjmuje  w każdy poniedziałek w godzinach od 
10:00 do 17:00, natomiast w pozostałe dni podczas obecności w Urzędzie Gminy w Skołyszynie.

INFORMACJE WÓJTA GMINY
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28 grudnia 2018 r. Rada Gminy w Skołyszynie obradowała na 
III sesji. Tematem obrad były:
• Uchwała III/10/2018 Uchwała Budżetowa Gminy Skoły-

szyn na 2019 rok.
• Uchwała III/11/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022,
• Uchwała III/12/2018 zmieniająca Uchwałę Nr 

XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 – 2022,

• Uchwała III/13/2018 w sprawie zmian budżetu gminy na 
2018 rok,

• Uchwała III/14/2018 w sprawie Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmi-
ny Skołyszyn na 2019 rok,

• Uchwała III/15/2018 w sprawie Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii Gminy Skołyszyn na 2019 rok,

• Uchwała III/16/2018 w sprawie rocznego programu 
współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na 2019 rok,

• Uchwała III/17/2018 w sprawie wysokości oraz szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku 
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

• Uchwała III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 
społecznej oraz osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 oraz zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadcze-
nia rzeczowe,

• Uchwała III/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przy-
jęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny 
w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bez-
płatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle,

• Uchwała III/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia międzygminnego w sprawie powie-
rzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy 
Skołyszyn w  zakresie pomocy społecznej polegającego na 
prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia 
dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn.

IV obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 15 lutego 2019 r. za-
owocowały w podjęte uchwały:
• Uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie zmian budżetu gminy 

na 2019 rok,
• Uchwała Nr IV/22/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/18 

Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Skołyszyn na 
lata 2019 - 2022,

• Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie  ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki 
takiej opłaty, oraz stawki za pojemnik o określonej pojem-
ności,

• Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-
twa Bączal Dolny,

• Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-
twa Bączal Górny,

• Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Harklowa,
• Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Jabłonica,
• Uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Kunowa,
• Uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Lipnica Górna,
• Uchwała Nr IV/30/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Lisów,
• Uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Przysieki,
• Uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Pusta Wola,
• Uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Siedliska Sławęcińskie,
• Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Siepietnica,
• Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Skołyszyn,
• Uchwała Nr IV/36/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Sławęcin,
• Uchwała Nr IV/37/2019 w sprawie zmiany Statutu Sołec-

twa Święcany,
• Uchwała Nr IV/38/2019 zmieniająca uchwałę Nr II/5/18 

Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 listopada 2018 r. , w spra-
wie ustalenia składu liczbowego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji oraz składów osobowych stałych komisji Rady 
Gminy,

• Uchwała Nr IV/39/2019 w sprawie nadania Statutu Środo-
wiskowemu Domowi Samopomocy w Przysiekach, 

• Uchwała Nr IV/40/2019 zmieniająca uchwałę Nr III/20/18 
rady Gminy w Skołyszynie z dnia 28 grudnia 2018 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz re-
alizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie 
pomoc społecznej polegającej na prowadzeniu i zapew-
nieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla miesz-
kańców Gminy Skołyszyn,

• Uchwała Nr IV/41/2019 w sprawie określenia kryte-
riów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowa-
dzonych przez gminę Skołyszyn, które będą brane pod 
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjne-
go, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Podczas V Sesji Rady Gminy w dniu 5 marca 2019 r. podjęto 
następujące uchwały:
• Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie zmian budżetu gminy 

na rok 2019,
• Uchwała Nr V/43/2019  w sprawie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XIII/82/07 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 
14 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy 
Skołyszyn do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania 
pn. „Liwocz”.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej: www.bip.skolyszyn.pl. Transmisja obrad do-
stępna jest online na kanale YouTube.  

Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN
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GMINA SKOŁYSZYN W LICZBACH
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY SKOŁYSZYN 

NA 31.12.2018 ROK  

RUCH MELDUNKOWY LUDNOŚCI
GMINY SKOŁYSZYN W 2018 ROKU

Zameldowania        117
Wymeldowania       152 

Sekretarz  
Gminy Skołyszyn

Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, 
w wyniku przeprowadzonego  konkursu na 
stanowisko urzędnicze, zatrudnił na stano-
wisko Sekretarza Gminy Skołyszyn - panią  
Izabelę Jankowską- Zawadę (lat 42).

Izabela Jankowska- Zawada –  jest absolwent-
ką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 
wydziale Ekonomii- Finanse i Bankowość oraz 
absolwentką studiów podyplomowych Termo-
modernizacja i Odnawialne Źródła Energii na 
Politechnice Rzeszowskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w fir-
mach prywatnych, a także jako osoba odpowie-
dzialna za skuteczne pozyskiwanie funduszy 
zewnętrznych na różnych szczeblach pracy 
w hierarchii urzędniczej.

Izabela Jankowska-Zawada jest radną Rady 
Miejskiej Jasła. Pracowała w Urzędzie Miasta Ja-
sła, Starostwie Powiatowym w Jaśle, gdzie peł-
niła funkcję kierownika Biura ds. Pozyskiwania 
Funduszy, a także w Urzędzie Gminy Szerzyny, 
gdzie pełniła funkcję Kierownika Referatu ds. 
Funduszy Europejskich i Rozwoju. 

Jako osoba z doświadczeniem może się po-
chwalić realizacją licznych projektów realizowa-
nych z dofinansowaniem zewnętrznym. Podczas 
swojej pracy zawodowej współpracowała z gmi-
nami, miastami (w kraju i zagranicą), a także or-
ganizacjami pozarządowymi.

Prywatnie mama Wiktorii i Hanny oraz żona 
Pawła.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

,,Uwielbiam, gdy czytasz mi książeczki, lub gdy opowiadasz 
mi bajeczki. Lubię, gdy na kolanach mnie sadzasz I na każdą pso-
tę zawsze się zgadzasz. Lubię, gdy uśmiechasz się do mnie, Po 
prostu kocham Cię ogromnie! Kochają nas, wspierają, zawsze 
są przy nas …’’

Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązania, znajdą 
radę na każde zmartwienie – to nasze kochane babcie i dziad-
kowie. 21, 22 stycznia to szczególne dni w kalendarzu, w któ-
rych możemy wyrazić ogromną wdzięczność za ich trud i po-
święcenie – to Dzień Babci i Dzień Dziadka. W naszej szkole 
uroczystości z okazji tych świąt są tradycją na stale wpisaną 
w repertuar imprez szkolnych. Na wstępie pani dyrektor mgr 
Katarzyna Czerkowicz przywitała wszystkich gości ciepłymi sło-
wami i złożyła serdecznie życzenia wszystkim babciom i dziad-
kom. Spotkanie przygotowały dzieci z oddziału przedszkolnego 
pod opieką pani mgr Elżbiety Grzywacz. Program artystyczny 
był bardzo bogaty. Oprócz wierszy i piosenek, pojawił się taniec 
,,Babuszki staruszki’’. Dzieci złożyły życzenia licznie przybyłym 
babciom i dziadkom, odśpiewano tradycyjne 100 lat. Po części 
oficjalnej niecodzienni goście uczestniczyli w konkursach oraz 
wspólnej zabawie z wnukami. Na zakończenie dziadkowie otrzy-

mali drobne upominki, a słodki poczęstunek był miłym akcen-
tem tego spotkania. To był wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, 
radości i wzruszeń!

 Opracowała: Maria Kozioł

Sukces Karoliny Kmiotek uczennicy ZSP w Skołyszynie
14 grudnia 2018 r. w ZSS im. A. Mickiewicza w Jaśle odbył 

się III Wojewódzki Konkurs Recytacji Poezji Adama Mickiewicza, 
który miał na celu m. in. przybliżenie młodzieży idei i wartości 
głoszonych przez polskich romantyków oraz rozbudzenie wraż-
liwości na piękno poezji naszego wieszcza. Przeznaczony był dla 
uczniów klas VIII i III gimnazjum. Do konkursu przystąpiło dwa-
dzieścioro pięcioro uczestników z dziesięciu placówek woje-
wództwa podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowała uczen-

nica klasy IIIb Karolina Kmiotek, która przygotowywała się pod 
kierunkiem pani Marty Mastej. Zaprezentowała ona balladę pt. 
„Romantyczność”. Jej interpretacja głosowa tego utworu zyska-
ła bardzo wysokie uznanie komisji konkursowej, która przyznała 
Karolinie I miejsce. To kolejny sukces naszej recytatorki, która 
swoją pracowitością i talentem przez wiele lat rozsławiała imię 
szkoły. Gratulacje!

 ZSP Skołyszyn    

"Bal Malucha" w Harklowej
W dniu 9 lutego 2019 roku zgodnie 

z wieloletnią tradycją przedszkolaki 
wraz z zaproszonymi gośćmi spragnio-
ne zabawy przybyły na Bal Malucha 
do Szkoły Podstawowej w Harklowej. 
Czekało tu na nich wiele zabaw, kon-
kursów i mnóstwo innych atrakcji, któ-
re na długo pozostaną w ich pamięci. 
Gdy tylko popłynęły pierwsze melo-
die, na parkiet wkroczyli tancerze. Był 
to niezwykle barwny korowód, gdyż 
troskliwe mamy naszych gości zadbały 
o ich oryginalne kostiumy. Dziewczyn-
ki wybrały stroje księżniczek, wróżek 
i wytwornych dam. Chłopcy spełniali 
swoje marzenia wcielając się w Batma-
nów, strażaków oraz sławnych piłkarzy. 
Do wesołej zabawy zachęcały koleżan-
ki z VII i VIII klasy, które w tym dniu 
wcieliły się także w bajkowe postacie. 
W przerwie wszyscy uczestnicy udali 
się na słodki poczęstunek. Humory do-
pisywały nie tylko dzieciom, ale także 
rodzicom. Impreza przebiegła w miłej 

i radosnej atmosferze. Zadowolone 
buzie najmłodszych uczestników balu 
były najlepszym wyrazem wdzięczno-
ści, a zarazem zachętą do organizowa-
nia takich imprez w przyszłości. Słowa 
podziękowania kierujemy do dzieci 

i rodziców, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością oraz do wszystkich, którzy 
włączyli się w przygotowanie tej uro-
czystości.

 SP Harklowa

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym
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Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ
Uroczyste posiedzenie ZOP ZOSP RP

W dniu 16.01.2019 r. w Skołyszynie 
obradował Zarząd Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ja-
śle. W uroczystym posiedzeniu Zarządu 
połączonym z spotkaniem noworocz-
no-opłatkowym udział wzięli także: Sta-
rosta Jasielski Adam Pawluś, Wicesta-
rosta Stanisław Pankiewicz, Burmistrz 
Kołaczyc Stanisław Żygłowicz, przed-
stawiciel burmistrza miast Jasło - Ma-
ciej Jagielski, Wójt Gminy Brzyska Rafał 
Papciak, Wójt Gminy Dębowiec Mar-
cin Bolek, Wójt Gminy Nowy Żmigród 
Grzegorz Bara, Wójt Gminy Skołyszyn 
Bogusław Kręcisz, Z-ca Wójta Gminy 
Jasło Henryk Motkowicz, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Do-
wódca JRG w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmie-
tana, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. 
Tadeusz Wawryszko, Prezes Stowarzy-
szenia Absolwentów Szkół Rolniczych 
w Trzcinicy Stanisław Mlicki, Z-ca Dy-
rektora Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy 
Marek Bara. Otwarcia spotkania doko-
nał prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP w Jaśle Stanisław 
Święch. Podczas posiedzenia odbyło się  
wręczenie odznaczeń i podziękowań. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie 
Srebrnym Medalem za zasługi dla po-
żarnictwa zostali odznaczeni: dh Jacek 
Kędzior oraz Stanisław Mlicki, nato-
miast Brązowym Medalem Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: dh 
Krzysztof Słowik i Marek Bara. Z inicja-
tywy Prezydium ZOP ZOSP RP w Jaśle, 
podziękowanie za dotychczasową po-
moc oraz współpracę na przestrzeni 
20 lat jako Wójt Gminy Jasło otrzymał 
obecny na spotkaniu Stanisław Pankie-
wicz. 

Kolejnym punktem posiedzenia 
była informacja o wydarzeniach, pod-
jętych działaniach w minionym roku. 
Prezentację dokonań organizacji oraz 
poszczególnych jednostek w minionym 
roku poprzedziła minuta ciszy, podczas 
której upamiętniono druhów, którzy 
odeszli na wieczną służbę na czele z Ho-
norowym Prezesem Oddziału Powia-
towego dh Czesławem Leoszem oraz 
tych, którzy oddali swe życie podczas 
służby. (…)

Podsumowując, Prezes ZOP ZOSP RP 
w Jaśle Stanisław Święch podziękował 
wszystkim za całoroczną bezinteresow-
ną pracę społeczną w myśl strażackiego 
zawołania „Bogu na chwałę ludziom na 
pożytek”, a także złożył życzenia, przede 
wszystkim pokoju w sercach - takiego, 
jaki przyniosło na świat Dziecię Boże. 
Niech wśród strażackiej braci będzie 
jeszcze więcej miłości, niech umacnia 

nas klimat nadziei. Niech pokój płyną-
cy z głębi serca pozwoli budować nowe 
płaszczyzny porozumienia i współpracy. 
Następnie głos zabierali: dh Dominik 
Rzońca- członek ZOW ZOSP RP w Rze-
szowie, Bogusław Kręcisz – Wójt Gmi-
ny Skołyszyn, Adam Pawluś – Starosta 
Jasielski, st. bryg. Marek Górniak – Ko-
mendant Powiatowy PSP w Jaśle. 

Wszyscy podziękowali za współpra-
cę z Prezesem ZOP ZOSP RP w Jaśle 
dh Stanisławem Święchem, Prezesami 
ZOG ZOSP RP oraz strażakami z OSP, bez 
których wiele działań nie zostałoby zre-
alizowanych, życząc zebranym oraz ich 
rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści i satysfakcji z pełnionych funkcji spo-
łecznych i zawodowych. Posiedzenie 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Jaśle zakończyło się składaniem 
życzeń noworocznych.

Podczas VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle honorowymi gość-
mi byli strażacy z OSP w Święcanach, którzy zajęli pierwsze 
miejsce drużynowo oraz indywidualnie w Mistrzostwach Pol-
ski Strażaków OSP w biegu po schodach. Gratulacje i wyrazy 
uznania w imieniu własnym oraz Rady Powiatu, złożył Adam 
Pawluś, Starosta Jasielski oraz Robert Snoch, Przewodniczący 
Rady Powiatu. Listy gratulacyjne oraz upominki dla zwycię-
skich strażaków przekazał również Poseł na Sejm RP Bogdan 
Rzońca. Mistrzostwa Polski w biegu po schodach Altus Cup od-

były się 3 lutego 2019 roku w Katowicach. Organizatorem zawo-
dów było stowarzyszenie Biegów Górskich i wzięło w nich udział 
ponad 200 zawodników i zawodniczek. W ramach zawodów 
zorganizowano także Mistrzostwa Polski Strażaków oraz Druży-
nowe Mistrzostwa Polski Strażaków OSP w biegu po schodach. 
Rywalizacja miała miejsce w wieżowcu Altus, gdzie na startują-
cych czekało do pokonania 33 piętra. 

Start odbywał się co 30 sekund. Na mecie, na każdego uczest-
nika, czekał pamiątkowy medal.

Strażacy z OSP w Święcanach bezkonkurencyjni
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 Najlepszym zawodnikiem spośród strażaków okazał się dh 
Bartosz Maciejowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Święca-
nach, który z czasem 03:23,61 zajął pierwsze miejsce, czym po-
wtórzył wynik z poprzedniego roku. Członkowie OSP Święcany 
zajęli kolejno następujące lokaty: dh Tomasz Kurek – trzecie 
miejsce, dh Karol Okarma – czwarte miejsce, dh Jakub Sokulski – 
szóste miejsce i dh Mateusz Kozłecki – dziewiąte miejsce. Dzięki 
wspaniałym wynikom Drużyna OSP Święcany zajęła pierwsze 
miejsce, z przewagą prawie 4 minut nad drugą jednostką OSP 
Pleśna. 

Informacja ze strony internetowej mojejaslo.pl. 

Fot. Powiat Jasło 

Gminna Rada Kobiet w Skołyszynie
7 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie 
Gminnej Rady Kobiet. W spotkaniu uczestniczyły pa-
nie z Bączala, Harklowej, Kunowej, Lisowa, Przysiek, 
Pustej Woli, Siepietnicy, Skołyszyna, Sławęcina i Świę-
can. Podczas spotkania omówiono wspólne działania 
w 2018 roku oraz zaplanowano nowe przedsięwzięcia 
na bieżący rok. W spotkaniu udział wzięły Maria Sych-
ta - Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet oraz Marta 
Gąsiorowska - dyrektor GOKiCz. Od grudnia 2018 roku 
w Gminie Skołyszyn działa już 10 Kół Gospodyń Wiejskich. 
Do działających wcześniej KGW w Harklowej (Przewodni-
cząca Anna Wieczorek), KGW w Lisowie (Przewodnicząca 
Joanna Kołodziej), KGW w Przysiekach (Przewodniczą-
ca Grażyna Hajduk), KGW Siepietnicy (Przewodnicząca 
Elżbieta Trzeciak), KGW w Skołyszynie (Przewodnicząca 
Henryka Klisiewicz), KGW w Sławęcinie (Przewodnicząca 
Elżbieta Maciejowska) i KGW w Święcanach (Przewod-
nicząca Małgorzata Dyda) dołączyły panie z KGW Bączal 
(Przewodnicząca Barbara Ryznar), KGW w Kunowej (Prze-
wodnicząca Izabela Smaś) oraz KGW w Pustej Woli (Prze-
wodnicząca Bernarda Ochała). Najliczniejszym Kołem 
nadal pozostaje KGW w Lisowie (56 członkiń). Drugie mie-
jące zajmuje nowo powstałe KGW w Kunowej. Pani Izabeli 

Smaś udało się namówić do działania w Kole 53 mieszkan-
ki wsi. Trzecie miejsce, pod względem liczebności człon-
kiń, zajęły ex aequo: KGW Bączal i KGW w Sławęcinie. 
34 pań zapisanych jest do KGW Bączal (mieszanki Bącza-
la Dolnego i Górnego) oraz do KGW w Sławęcinie. Wart 
wspomnieć, że jeszcze początkiem grudnia 2018 roku 
KGW w Sławęcinie było najmniejszym Kołem działającym 
na terenie naszej gminy.

24 lutego 2019 roku, w restauracji La Dolce Vita w Siepietni-
cy odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Stowarzysze-
nie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Przy dźwiękach 
wesołej muzyki dzieci i dorośli mieli okazję uczestniczyć w wie-
lu konkursach i zabawach. Było bardzo radośnie i zabawnie. 
Uczestnicy balu wykazali się pomysłowością w doborze karna-
wałowych strojów. Na balu można było spotkać wróżki, królew-
ny, czarownice, piratów, żołnierzy, policjantów, strażaków i wie-
le innych postaci z bajek. Najlepiej przebrani uczestnicy balu 
zostali wyróżnieni nagrodami. 

W balu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, uczestnicy 
zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach oraz 
osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa (łącznie 150 osób). Bal 
sfinansowano z projektu grantowego w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt pn.” In-
tegracja przez zabawę - organizacja zabawy karnawałowej”. 

Integracyjny bal karnawałowy
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INFORMATOR KULTURALNY
Inicjatywy GOKiCz w Skołyszynie

Inicjatywy służące szczytnym celom 
sprawiają, że Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie  odgrywa 
ważną rolę społeczną w swoim bezpo-
średnim otoczeniu. Oferując mieszkań-
com przestrzeń, współpracę i możliwość 
sprawdzenia się w działaniu, pomaga 
im rozwijać zdolności, poszerzać wiedzę 
i kształtować relacje w otoczeniu. W 2018 
roku Gminny Ośrodek Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie przygotował i zre-
alizował siedem różnorodnych projek-
tów adresowanych do dzieci i młodzieży 
i dorosłych, współfi nansowanych ze źró-
deł zewnętrznych.

Projekt "Tu, czy tam? Czytamy!", któ-
ry uzyskał dofi nansowanie ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury, realizowany był od czerwca 
do grudnia 2018 roku. 

W ramach Programu Dotacyjnego 
"Niepodległa"  dofi nansowanie otrzymał 

projekt "NASZA NIEPODLEGŁA -  GMINA 
SKOŁYSZYN".

 Biblioteki udział wzięły w Programie 
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych” 
realizowanym w ramach Programu wie-
loletniego "Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa". 

W ramach projektu „Mała książka - 
wielki człowiek” wyprawki czytelnicze 
otrzymały  trzylatki, które odwiedziły bi-
bliotekę w Skołyszynie, Święcanach lub 
Harklowej. Projekt fi nansowany był ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki (projekt Instytutu Książki) organizowa-
ne były spotkania z młodzieżą oraz szko-
lenia dla pracowników.

W ramach projektu Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie podczas "Prozioków 

2018" odbyły sie występy zespołów folk-
lorystycznych oraz rozstrzygnięto konkurs 
na najlepsze prozioki. 

Ponadto w  2018 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skoły-
szynie odbywały się Kursy komputerowe 
dla dorosłych – 3 grupy /styczeń - maj/. 
Warsztaty w ramach projektu „Szkolenia 
komputerowe Twoją szansą” współfi -
nansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego realizowane były przez Innovo.

litERAtura - teraz elit tura!
Projekt Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie " litERAtura - teraz elit tura!" uzyskał dofi nansowa-
nie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury! Celem zadania 
jest rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do 
potrzeb czytelników oraz wspieranie zdrowia emocjonalne-
go - psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzie-
ży poprzez działania kulturalne i edukacyjne oraz promocja 
w środowisku lokalnym idei głośnego czytania dzieciom. Dzięki 
udziałowi w licznych imprezach, organizowanych w ramach pro-
jektu, mieszkańcy będą mieli okazję uczestniczyć w bieżącym 
życiu kulturalnym oraz  poznać współczesne dzieła literackie. 

Zadanie realizowane będzie od marca do grudnia 2019 roku. 
Cotygodniowe spotkania z dziećmi, których stałym elementem 
będzie głośne czytanie odbywać się będą w trzech fi liach biblio-
teki. W trakcie realizacji projektu planowane są m.in.: spotkania 
dla najmłodszych (Mikołajki z Mikołajkiem, Tydzień Głośnego 
Czytania), rodzinny konkurs plastyczny,  warsztaty animacji po-
klatkowej, spotkania z pisarzami i ilustratorami, rodzinny piknik, 
wyjazd dzieci i młodzieży do teatru oraz warsztaty dla bibliote-
karzy, nauczycieli i rodziców. O wszystkich działaniach w ramach 
projektu, informować będziemy na bieżąco na naszej stronie in-
ternetowej oraz na naszym fanpage na Facebooku.                             

Marta Gąsiorowska - koordynator projektu

PROZIOKI 2019
Wójt Gminy Skołyszyn, Gminny Ośrodek Kultury i Czytel-

nictwa w Skołyszynie oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Skołyszyn serdecznie zapraszają  na obchody święta Gminy, 
które odbędą się 23 czerwca 2019 na stadionie sportowym 
w Skołyszynie. Prozioki - to nazwa obchodów święta Gmi-
ny, która na stałe wpisała się w  kalendarz imprez Beskidu 

Niskiego. Degustacja prozioków na słodko i słono, zabawy 
z klaunami, konkursy z nagrodami, wesołe miasteczko, wy-
stępy zespołów folklorystycznych, dyskoteka pod gwiazdami 
– to tylko niektóre z atrakcji planowanej imprezy. Gwiazdami 
tegorocznej imprezy będzie znany w całym kraju zespół BRA-
THANKI oraz zespół BACIARY!
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Kartka świąteczna - wyniki konkursu
18 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-

nictwa w Skołyszynie odbyło się oficjalne podsumowanie kon-
kursu plastycznego - Kartka świąteczna. Na konkurs wpłynęło 
ponad 150 prac ze szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy 
Skołyszyn. Jury konkursu oceniając samodzielność, estetykę 
wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny wyróżniło i nagrodzi-
ło prace: Kl. 0-II: M-ce I – Emilia Czech – kl. II, SP Skołyszyn, 
II – Nikola Klęba – kl. 0, SP Harklowa, Aleksandra Czekańska 
– kl. I, SP Lisów, III Krzysztof Muzyka – kl. I pracownia „stART” 
GOKiCz Skołyszyn, Lidia Zawisza – kl. II, SP Skołyszyn, Katarzyna 
Gajoska – kl. I, SP Bączal Dolny. Wyróżnienia: Aleksander Zięba 
– kl. 0, SP Lisów, Tymoteusz Myśliwiec – kl. I, SP Kunowa, Julia 
Czyż – kl. II, SP Skołyszyn, Kamila Szynal – kl. II, SP Jabłonica, 
Maria Ryznar – kl. III, SP Bączal Dolny. Kl. III – V: M-ce I Hanna 
Chesnokova – kl. IV, SP Kunowa, II Emma Brzezicka – kl. III, SP 
Skołyszyn, Amelia Węglarz – kl. V, SP Lisów, III Karolina Klęba 
– kl. V, SP Harklowa, Aleksandra Jaracz – kl. IV, SP Przysieki. Wy-
różnienia: Filip Kmiotek – kl. V, SP Skołyszyn, Kamil Zięba – kl. 
IV, SP Przysieki. Kl. VI – VIII i III Gimnazjum: M-ce I Dorota Ślu-
sarz – kl. VIII, SP Skołyszyn, II Maria Warchoł – kl. III Gimnazjum 
Skołyszyn, Oliwia Bylinowska – kl. VII, SP Jabłonica, III Dawid 
Kamień – kl. III Gimnazjum Święcany, Joanna Caban -  pracow-
nia „stART” GOKiCz Skołyszyn, Filip Panek – kl. VI, SP Przysieki.  

Wyróżnienia: Magdalena Sepioł – kl. III Gimnazjum Kunowa, 
Aleksandra Rak – kl. III Gimnazjum Kunowa, Marcelina Sroka 
– kl. III Gimnazjum Święcany. Dyplomy i nagrody wręczali lau-
reatom: Paweł Gutkowski  - Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn 
oraz Marta Gąsiorowska - dyrektor GOKiCz w Skołyszynie. Roz-
strzygnięcie konkursu połączone było z warsztatami plastyczny-
mi, które poprowadziła zielarka Izabela Lorenc (Dobre z natu-
ry). Podczas warsztatów powstały piękne, kolorowe i pachnące 
świeczki.

Szła kolęda w noc grudniową
Muzyka świąteczna towarzyszy nam nie tylko podczas wigi-

lijnej kolacji, ale przewija się przez cały świąteczny okres, two-
rząc niepowtarzalną atmosferę. 27 stycznia 2019 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie usłyszeć można 
było stare kolędy i pastorałki z kantyczek oraz współczesne 
kolędy. Na niedzielne spotkanie dzieci i młodzież z Gminnego 
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Szkoły Pod-
stawowej w Skołyszynie dla swoich rodzin i mieszkańców gminy 
przygotowały piękny program "Szła kolęda w noc grudniowa". 
Na scenie oprócz "Świetlików" i "Kapeli Skolisza" (przygotowa-
nych przez panią Urszulę Czerwińską) zaprezentowały się rów-
nież uczestniczki zajęć wokalnych prowadzonych przez panią 
Jadwigę Szarek.  

W niedzielny wieczór, 27 stycznia 2019 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się "Smer-
fastyczny Bal Karnawałowy".  Deszcz baniek mydlanych, wy-
strzałowe konfetti oraz rozpylacz śniegu to tylko wybrane 
atrakcje wieczoru. W zabawie udział wzięły dzieci uczęszcza-
jące na zajęcia prowadzone przez GOKiCz oraz ich rodzeństwo 
i znajomi. Dzieci w kolorowych przebraniach bawiły się razem 
ze Smerfetką i Lalusiem (Kinder SID). Były gry, konkursy i za-
bawy z  chusta animacyjną. Nie zabrakło również tradycyjnych 
zabaw i tańców. W trakcie balu swoje umiejętności taneczne 
zaprezentowały dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia gim-
nastyki artystycznej (prowadzone przez panią Sylwię Kilar) oraz 
"Świetliki" (przygotowane przez panią Urszulę Czerwińską). 
Więcej zdjęć z imprezy znajdziecie Państwo na naszej stronie:  
gokicz.skolyszyn.pl.

Smerfastyczny Bal Karnawałowy
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Rozśpiewany XVII Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Kolęd i Pastorałek

Kultywowanie tradycji wspólnego 
kolędowania oraz zachowanie od zapo-
mnienia polskich kolęd i pastorałek to 
główne cele organizowanego przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Sko-
łyszynie Przeglądu Piosenki Religijnej, Ko-
lęd i Pastorałek.

Tegoroczna – siedemnasta edycja, 
ze względu na dużą liczbę zgłoszeń po-
dzielona została na dwa dni. Do udziału 
w XVII Gminny Przegląd Piosenki Religij-
nej Kolęd i Pastorałek zgłoszonych zosta-
ło blisko 250 uczniów. 31 stycznia 2019 
roku w sali widowiskowej GOKiCz zapre-
zentowali się wychowankowie przed-
szkoli oraz młodsi uczniowie ze szkół 
podstawowych. Jury oceniając umiejęt-
ności wokalne wykonawców nagrodziło:  
I GRUPA- PRZEDSZKOLA,  SOLIŚCI:  
I NAGRODA /ex aequo/: Zosia Jamro; 
Przedszkole Skołyszyn/, Milena Halerz; 
Przedszkole Bączal Dolny. ZESPOŁY: 
I NAGRODA /ex aequo/:  „Muchomor-
ki”; Przedszkole Skołyszyn, Przedszkol-
ne nutki; Przedszkole Skołyszyn, Duet 
– Lena i Maja; Przedszkole Skołyszyn.  
II GRUPA - SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 
I-III: SOLIŚCI: NAGRODA SPECJALNA: 
Emilia Starzec – kl. III, SP Skołyszyn, 
I MIEJSCE: Zuzanna Rak - kl. III, SP Przy-
sieki, II MIEJSCE: Julia Liana – kl. II, SP 
Skołyszyn, III MIEJSCE /ex aequo/: Zu-
zanna Ryba – kl. I, SP Lisów, Klaudia Pio-
trowska – kl. I; SP Przysieki, Zuzanna Rak 
- kl. I, SP Bączal Dolny. WYRÓŻNIENIA: 
Nikola Gorczyca - II, SP Kunowa, Julia 

Smaś – kl. III, SP Skołyszyn, Jakub Ujejski 
– kl. I; SP Bączal Dolny, Karolina Wszołek 
– kl. II, SP Lisów, Lidia Zawisza– kl. II, SP 
Skołyszyn. ZESPOŁY - I MIEJSCE: „Klasa I, 
II, III” – SP Przysieki, II MIEJSCE: "Wiolin-
ki i Bemolki" - SP Skołyszyn, III MIEJSCE: 
„Wesołe nutki” – SP Kunowa. WYRÓŻ-
NIENIA: "Kolędnicy" - SP Skołyszyn, Duet 
– Gloria i Jowita Duda, SP Skołyszyn. 

30 stycznia 2019 Jury oceniało umie-
jętności wokalne starszych uczniów 
ze szkół podstawowych oraz gim-
nazjalistów, wyróżniło i nagrodziło:  
III GRUPA - SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 
IV-VI, SOLIŚCI - I MIEJSCE: Bartosz Klęba 
– kl. V, SP Harklowa, II MIEJSCE: Natasza 
Litwa - kl. V, SP Przysieki, III MIEJSCE: Jo-
anna Jagielska - kl. IV, SP Przysieki. WY-
RÓŻNIENIA: Bartłomiej Gryga – kl. V, SP 
Skołyszyn, Roksana Jagoda – kl. IV, SP Ja-

błonica, Laura Wojdyła – kl. V, SP Lisów. 
ZESPOŁY - I MIEJSCE: „Lisolla”; SP  Lisów, 
II MIEJSCE: "Melodia” – SP  Kunowa.  
IV GRUPA - SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 
VI-VIII - GIMNAZJUM - SOLIŚCI, I MIEJ-
SCE: Marlena Koszyk – kl. III; Gimnazjum 
Skołyszyn, II MIEJSCE/ex aequo/: Alicja 
Mastej – kl. II; Gimnazjum Skołyszyn, Ka-
tarzyna Kozioł - III, Gimnazjum Kunowa, 
III MIEJSCE: Oliwia Bylinowska - kl. VII, 
SP Jabłonica, WYRÓŻNIENIA: Amelia Cie-
kielska - kl. VII, SP Harklowa, Luiza Kieł-
tyka – kl. VII, SP Lisów. ZESPOŁY - I MIEJ-
SCE: Chór „Belcanto” – kl. III; Gimnazjum 
Kunowa. Pamiątkowe statuetki, dyplomy 
i nagrody uczestnikom konkursu wręcza-
li: Bogusław Kręcisz (Wójt Gminy Skoły-
szyn), Paweł Gutkowski (Zastępca Wójta 
Gminy Skołyszyn), Marta Gąsiorowska 
(Dyrektor GOKiCz) oraz członkowie Jury.
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Bartek Klęba w The Voice Kids
Bartosz jest uczniem klasy V szkoły podstawowej w Harklo-

wej. Od „zawsze” śpiewał podczas zabawy, spaceru, czy od-
rabiania lekcji. Kiedy oglądał pierwszą edycję The Voice Kids 
bardzo trafnie oceniał umiejętności wokalne uczestników i był 
pewien, że wygra Roksana Węgiel. Bartek  występował już wcze-
śniej na scenie, brał udział w konkursach piosenki w GOKiCz 
w Skołyszynie, w „ Szkolnych Hitach w  MDK w Jaśle, w kon-
kursie piosenki religijnej u Franciszkanów, oraz w wojewódz-
kim konkursie piosenki w Miejscu Piastowym. Jego zdolności 
wokalne zostały wielokrotnie docenione. Kiedy okazało się, że 
będzie druga edycja powiedział pewnego dnia: „mamo, chcę 
zobaczyć jak wygląda taki casti ng”. I tak zaczęła się przygoda 
z The Voice Kids. Wziął udział w casti ngu na początku wakacji 
i znalazł się wśród setki dzieci z całej Polski, które dostały się 
do programu. Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór 
z fi lmu Król Lew - "Miłość Rośnie Wokół Nas". Zdobył nim serce 
Cleo i znalazł się w jej drużynie. Bartek lubi rysować komiksy, 
w których jak sam mówi dzieją się niestworzone historie. Bartka 
jest wszędzie pełno. Jest ciekawy świata i lubi zadawać dużo py-
tań. W szkole najbardziej lubi matematykę i muzykę. Ma opinie 
na każdy temat. Jego ulubionym artystą jest Marek Grechuta. 
The Voice Kids  to niezwykły program, w którym spełniają się 
marzenia. Zdolne dzieciaki walczą o szansę, by stanąć na scenie 
i zaprezentować swój talent. Bartosz był zachwycony Warszawą, 

atmosferą panującą podczas prób i nagrywania kolejnych eta-
pów programu. Zaprzyjaźnił się z innymi uczestnikami progra-
mu, operatorami kamer i prowadzącymi. Można powiedzieć 
że czuł się tam jak przysłowiowa „ryba w wodzie”. „The Voice 
Kids to była niesamowita przygoda” – mówi Bartek, ale dodaje 
-„może kiedyś spróbuję sił w innym programie lub w The Voice 
of Poland , gdy będę starszy”. Obecnie ćwiczy wokal w Studiu 
Artmus w Jaśle prowadzonym przez panią Joannę Pisarek. 

Mieszkańcy Gminy Skołyszyn wypożyczyli ponad 37 tysięcy książek!
Trzy biblioteki odnotowały 21940 odwiedzin w 2018 roku. 

Mieszkańcy wypożyczyli 37 253 książki (30 528 książek z wypo-
życzalni oraz 6 725 z czytelni) i 2 175 czasopism. 

Czytelnicy dorośli najczęściej wypożyczali kryminały. Miesz-
kańcy naszej gminy częściej sięgają po dzieła rodzimych auto-
rów, chociaż skandynawskie kryminały nadal są na topie. Naj-
częściej wypożyczane były książki Remigiusza Mroza, Hanny 
Greń, Olgi Rudnickiej oraz Katarzyny Puzyńskiej. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się również książki biografi czne ("Ania" 
Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego; "Rodzina" Mo-
niki Jaruzelskiej), książki o kobiecych doświadczeniach w naj-
nowszej historii Polski ("Dziewczyny z Wołynia" Anny Herbich) 
oraz książki obyczajowe (Katarzyna Michalak, Krystyna Mirek, 
Nicholas Sparks). Wśród dzieci niesłabnąca popularnością cie-
szą się baśnie Andersena, baśnie braci Grimm oraz książeczki 
do nauki czytania. Często wypożyczane były również książki au-
torstwa współczesnych polskich pisarzy: Grzegorza Kasdepke, 
Anity Głowińskiej (seria "Kicia Kocia"), Marty Galewskiej-Kustry 
("Pucio") oraz książki obrazkowe ("Miasteczko Mamoko", "... na 

Ulicy Czereśniowej"). W 2018 roku do trzech bibliotek zakupio-
no 993 nowe książki, prenumerowano 8 tytułów czasopism. 
W 2018 roku przeprowadzono selekcję księgozbiorów, usunię-
to z półek książki zniszczone i nieaktualne. Obecnie nasze zbio-
ry to: 31 906 woluminów oraz 77 audiobooków. Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie posta-
rali się by w trzech bibliotekach (Biblioteka w Skołyszynie oraz 
Filie w Harklowej i Święcanach) było gwarno i wesoło przez cały 
2018 rok. W tym czasie organizowane były spotkania autorskie, 
imprezy czytelnicze, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, lek-
cje biblioteczne, konkursy, zajęcia podczas których prowadzone 
były gry i zabawy, cotygodniowe zajęcia plastyczne w bibliote-
kach, warsztaty komputerowe dla dorosłych oraz wiele innych 
przedsięwzięć. Łącznie w 217 spotkaniach promujących czytel-
nictwo i bibliotekę udział wzięło 3769 osób.

Zapraszamy mieszkańców gminy na kolejny rok pełen wy-
darzeń literackich, warsztatów, spotkań autorskich, konkursów 
i innych atrakcyjnych niespodzianek do naszych trzech bibliotek! 

 

Ferie 2019
Wycieczka Bieszczadzką Kolejką Leśną, kulig, warszta-

ty talbotypii i monotypii, wyjazd do kina HELIOS, wyjaz-
dy do Parku Trampolin i Sali Zabaw, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, warsztaty gry na bębnach, malowanie bańka-
mi, warsztaty wokalne i taneczne, zabawy na świeżym 
powietrzu, gry sprawnościowe, konkursy i niespodzian-
ki – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszy-
nie wraz z fi liami w Harklowej i Święcanach dla dzieci 
i młodzieży spędzających ferie w gminie przygotował 
wiele atrakcji. W czasie ferii zimowych (11-22 luty), 
GOKiCz w Skołyszynie organizował codziennie zajęcia dla 
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Dzieci uczęszczające na zajęcia feryjne sprawiły, że w GO-

KiCz w Skołyszynie oraz w fi liach w Harklowej i Święcanach 
było gwarno i wesoło. Uczestnicy mieli czas na rozwijanie 
zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy integra-
cyjne. Były warsztaty gry na bębnach, warsztaty talboty-
pii i monotypii, zajęcia w bibliotekach, zabawy i konkursy. 
Dzieci przygotowały nadruki na torbach, malowały bańkami 
oraz budowały z klocków Play Mais. Odbyły się warsztaty 
wokalne oraz  taneczne. Podczas spotkania  z  policjantem, 
o bez pieczeństwie w czasie zimowych ferii z dziećmi i mło-
dzieżą rozmawiał młodszy aspirant Arkadiusz Przybyłowicz. 
Największym zainteresowaniem w czasie ferii cieszyły się 
wycieczki dofi nansowane przez Wójta Gminy Skołyszyn 
z funduszy Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązy-



WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

12

wania Problemów Alkoholowych. Dzie-
ci odwiedziły Bieszczady i uczestniczyły 
w przejeździe Bieszczadzką Kolejką Le-
śną. Młodzi wyjechali również na kulig 
do Regietowa, połączony z zabawami na 
świeżym powietrzu i ogniskiem. Odbył 
się wyjazd do kina 3D w Krośnie oraz wy-
cieczka do Parku Trampolin w Krośnie. 
Najmłodsi, odwiedzili salę zabaw w Ja-
śle. Z oferty feryjnej Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 
skorzystało blisko 400 dzieci z Bączala 
Górnego, Harklowej, Jabłonicy, Lisowa, 
Lipnicy Górnej, Przysiek, Siedlisk Sła-
węcińskich, Sławęcina, Siepietnicy, Sko-
łyszyna i Święcan.

Podsumowanie 27 Finału WOŚP
13 stycznia 2019 r. w całej Polsce i wielu krajach świata od-

był się 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz 
kolejny Wielka Orkiestra zagrała w Gminie Skołyszyn. 30 wo-
lontariuszy kwestowało na terenie Skołyszyna, Lisowa, Przy-
siek, Sławęcina, Harklowej, Siepietnicy i Święcan. Spotkali się 
oni z dużą serdecznością ze strony mieszkańców naszej gminy, 
dzięki czemu udało się zebrać rekordową kwotę 9.383,23 zł. 
Pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji WOŚP i pozwolą 
na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Jak 
co roku, dzięki życzliwości właścicieli sklepu „Delikatesy Szot” 
– P. Genowefy Szot i P. Dariusza Szot, którzy bezpłatnie przeka-
zali produkty spożywcze wolontariusze mogli skorzystać z cie-
płego posiłku. Bardzo dziękuję Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Skołyszynie za okazaną pomoc w organizacji Finału WOŚP. 
Serdeczne podziękowania składam strażakom z OSP Skołyszyn 
i OSP Święcany, którzy pomogli w poruszaniu się po miejscowo-

ściach i sprawowali opiekę nad wolontariuszami. Bez ich zaan-
gażowania na pewno nie udałoby się uzyskać tak dużej kwoty. 
Ogromne podziękowania należą się również Pani Patrycji Paw-
luś ze „Stajni z FANTAZJĄ” w Święcanach oraz jej pomocnikom, 
dzięki którym możliwe było skorzystanie z lekcji jazdy konnej 
przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Skołyszynie. Wszyst-
kim, dzięki którym organizacja 27 Finału WOŚP była możliwa 
na tak wysokim poziomie jestem ogromnie wdzięczna. Mimo 
tragicznych wiadomości, które napłynęły w niedzielny wieczór 
z Gdańska i nie pozwalają do końca cieszyć się z wspaniałego 
wyniku jestem pewna, że zebrane przez nas pieniądze świad-
czą o ludzkiej dobroci.

 ”Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ 
wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” 
(Flora Edwards).

                                                    Szef Sztabu Agnieszka Hajduk

Rok 2019 rokiem pułkownika Leopolda Lisa Kuli
W związku z 100. rocznicą śmierci płk. 

Leopolda Lisa-Kuli, radni województwa 
podkarpackiego przyjęli stanowisko, bę-
dzie to rok jego imienia. Leopold Kula 
ps. „Lis” urodził się 11 listopada 1896 
r. w Kosinie (obecnie Gmina Łańcut) Był 
czwartym dzieckiem Tomasza i Elżbiety 
Kulów, wnuk powstańca styczniowego 
z 1863. Leopold Kula był skautem, człon-
kiem paramilitarnego Związku Strzelec-
kiego, pułkownikiem piechoty Wojska 
Polskiego. Jako 16-latek zyskał aprobatę 
Józefa Piłsudskiego. Wszystko dzięki zna-
komitym umiejętnościom dowódczym. 
Kierował oddziałami w zwycięskich bi-
twach m.in. pod Krzywopłotami, Łow-
czówkiem, Jaskowem czy Kamionką. 
Walczył też w Lombardii. Mimo później-
szych propozycji organizacji pułku pod 
Warszawą, 22-letni wówczas Lis-Kula, 
podjął decyzję o powrocie na front. 
W starciu z Ukraińcami w rejonie Torczy-

na został śmiertelnie postrzelony, zmarł 
7 marca 1919 r. Był jednym z najbardziej 
utalentowanych polskich ofi cerów. Po-
śmiertnie awansowany do stopnia pod-
pułkownika, a następnie zweryfi kowany 
jako pułkownik piechoty. 13 marca roz-
poczęły się w Warszawie uroczystości 
pogrzebowe, po którym przewieziono 
trumnę do Rzeszowa. Tu 16 marca jego 
pogrzeb stał się wielką manifestacją pa-
triotyczną. Pułkownik Leopold Lis-Kula 
został pochowany na cmentarzu na Po-
bitnie. W czasie uroczystości pogrzebo-
wych złożono wieniec z napisem „Memu 
dzielnemu chłopcu – Józef Piłsudski”. 
Odznaczenia: 

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti  Militari 
– pośmiertnie (1922, za służbę w Legio-
nach Polskich), 

Krzyż Niepodległości z Mieczami – 
pośmiertnie (19 grudnia 1930, za pracę 
w dziele odzyskania niepodległości),

Order Korony Żelaznej III klasy (Cesar-
stwo Austro-Węgierskie)

Krzyż Żelazny II klasy (Królestwo Pru-
skie).
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SPORT
Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn 

W dniu 31 stycznia 2019 r. na sali gimnastycznej w Skołyszy-
nie odbył się Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar 
Wójta Gminy Skołyszyn dla dzieci z rocznika 2007 i młodszych. 
W turnieju uczestniczyło 6 zespołów składających się z chłopców 
i dziewcząt reprezentujących Szkoły Podstawowe z Harklowej, 
Przysiek, Skołyszyna, Lisowa, Święcan i Bączalu Dolnego. Przyby-
łych sportowców, opiekunów i rodziców powitał Dyrektor Szkoły 
w Skołyszynie, a oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Zastępca 
Wójta Pan Paweł Gutkowski życząc wszystkim uczestnikom do-
brej zabawy, udanych akcji i pięknych goli. Turniej rozgrywany 
był na zasadach każdy z każdym. Zespoły rozegrały łącznie 15 
spotkań. Po zakończeniu rozgrywek komisja sędziowska podała 
oficjalne wyniki turnieju (organizatorzy i sędziowie : Pan Grze-
gorz Piotrowski i Pan Bogusław Byczek). Końcowa klasyfikacja 
turnieju: 1 m. SP w Skołyszynie, 2 m. SP w Bączalu Dolnym,  
3 m. SP w Święcanach, 4 m. SP w Lisowie, 5 m. SP w Przy-
siekach, 6 m. SP w Harklowej. Oficjalnego zakończenia za-
wodów dokonał Wójt Gminy Skołyszyn Pan Bogusław Kręcisz, 
który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w turnieju 
oraz gratulował osiągniętych wyników. Drużyny otrzymały pa-

miątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody (piłki do gier zespo-
łowych),  a wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe 
medale.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn 
,,Sport może być często jednym z naj-

lepszych sposobów na integrację róż-
nych grup ludzi.’’

W dniu 9 lutego 2019 roku po raz ko-
lejny w Szkole Podstawowej w Bączalu 
Dolnym odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. Do 
udziału zgłosiło się pięć drużyn: „Junio-
rzy” Skołyszyn, Jabłonica, Bączal, „Team” 
Jasło oraz „Pędzące Wielbłądy’’. Dyrektor 
mgr Katarzyna Czerkowicz serdecznie po-
witała zawodników oraz przybyłych gości: 
Zastępcę Wójta Gminy Skołyszyn Pawła 
Gutkowskiego, Przewodniczącego Rady 
Gminy Dariusza Łyszczarza, Radnego wsi 
Bączal Górny Janusza Łyszczarza, Radne-
go wsi Bączal Dolny Krzysztofa Sarneckie-
go, Radnego wsi Lipnica Górna Stanisława 
Wojdyłę oraz Przewodniczącą Rady Ro-
dziców Annę Gunia. Inauguracji dokonał 
Paweł Gutkowski, życząc wszystkim za-
wodnikom zwycięstwa, gry fair play i do-
brej zabawy. Kapitanowie drużyn doko-
nali losowania i ustalono harmonogram 
rozgrywek. Drużyny zostały podzielone 
na dwie grupy A i B. 1A – 2A Jabłonica – 
Bączal - 0 : 2, 1B – 2B Team Jasło – „Junio-
rzy” Skołyszyn - 0 : 2, 1A – 3A Jabłonica 
– „Pędzące Wielbłądy” - 2 : 0, 2A – 3A Bą-
czal - „Pędzące Wielbłądy” - 2 : 0 , Mecze 
półfinałowe: 2A – 1B Bączal – Team Jasło 
- 2 : 0, 1A – 2B Jabłonica – „Juniorzy” Sko-
łyszyn - 0 : 2, Mecz o III miejsce: Jabłonica  
-  Team Jasło - 1 : 2. Mecz finałowy: Bą-
czal – „Juniorzy” Skołyszyn - 1 : 2 Wszyst-
kie mecze zostały  rozegrane w przyjaznej 

atmosferze, a o zwycięstwie zdecydował 
łut szczęścia oraz mniejsza liczba popeł-
nianych błędów. Sędzią Turnieju był Mar-
cin Michalski a koordynatorem Marta 
Kwiecińska. Po zakończeniu meczu finało-
wego odbyło się uroczyste podsumowa-
nie turnieju i wręczenie pucharów, sta-
tuetek oraz dyplomów. Nagrody wręczali 
Wójt Bogusław Kręcisz oraz jego Zastępca 
Paweł Gutkowski. Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce – „Juniorzy” Skołyszyn, II miej-
sce – Bączal, III miejsce – Team Jasło, IV 

miejsce – Jabłonica, V miejsce – „Pędzące 
Wielbłądy”. Klasyfikacja indywidualna: 
statuetkę najlepszego zawodnika otrzy-
mał Tomasz Kmiotek a najlepszego ata-
kującego Kamil Gromek. Na zakończenie 
Pani dyrektor podziękowała zwycięzcom 
oraz wszystkim zawodnikom za wspaniałą 
i sportową rywalizację a władzom gminy 
za ufundowanie nagród i obecność.

 
SP w Bączalu Dolnym
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WARTO WIEDZIEĆ
E - dowód już od marca

Nowe dowody osobiste z warstwą 
elektroniczną (wydawane już od marca 
2019 r.) będą bezpłatnym narzędziem 
usprawniającym komunikację obywateli 
z administracją, służbą zdrowia i podmio-
tami komercyjnymi. E-dowód to wspólny 
projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Ministerstwa 
Cyfryzacji.

Prościej dla pracodawców, czyli „e-akta”
Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwiają prze-

chowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zlece-
niobiorców i obniżają koszty związane z ich przechowywaniem. Od 
1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pra-
cownicze jako pracodawca czy zleceniodawca będziesz przechowywał 
10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy 
lub zakończyła się umowa zlecenia. Dla pracowników, których zatrud-
niłeś po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. 
możesz skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat ale tylko jeśli 
spełnisz dodatkowe warunki, które wynikają z ustawy tj.:

• przekażesz do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) oraz
• raport informacyjny (ZUS RIA). 

Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 
stycznia 1999 r. przechowujesz przez okres 50 lat. Zmiany oznaczają 
dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak trzeba 
dostosować do nich programy kadrowo-płacowe. Jeśli przedsiębior-
ca lub biuro rachunkowe działające w jego imieniu, korzysta z pro-
gramu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych 
przepisami, które weszły w życie już 1 stycznia 2019 r. powinni jak 
najszybciej zaktualizować oprogramowanie. Uwaga ta jest również 
wskazaniem dla producentów oprogramowania kadrowo-płacowego, 
z którego korzystają polscy przedsiębiorcy. Rzecz niezwykle ważna: do 
zmian w dokumentach przekazywanych do ZUS w związku z projektem 
e-Akta będzie na bieżąco dostosowany program Płatnik i e-Płatnik. Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenia po-
święcone nowym zasadom wprowadzanym przez projekt „eAKTA”. 
Odbywają się one m.in. w Jaśle. Szczegóły nt. szkoleń znaleźć można 
na www.zus.pl zakładka „Wydarzenia i szkolenia”. Więcej informacji 
dot. zmian obowiązujących od stycznia uzyskać można także w każ-
dej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wojciech Dyląg - regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie 
podkarpackim.  

Informacja KRUS  
o waloryzacji emerytur 

i rent rolniczych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. 
kwoty świadczeń emerytalno-rentowych 
przysługujących do 28 lutego 2019 r. pod-
legają podwyższeniu wskaźnikiem walory-
zacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wy-
noszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 
70 zł. W związku z tym Prezes KRUS komu-
nikatem z dnia 13 lutego 2019r. ogłosił, że 
kwota rolniczej emerytury podstawowej 
od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 
gr (wzrost o 2,86%). Waloryzacja emery-
tur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r. 
polega na przemnożeniu kwoty emerytu-
ry podstawowej wynoszącej 938 zł 97 gr 
przez wskaźnik wymiaru ustalony indy-
widulanie dla każdego świadczenia, nie 
mniej niż o kwotę 70 zł. Więcej na stronie 
internetowej: www.skolyszyn.pl. 

„Superwoman” na rynku pracy”
Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo 

Gospodarcze ogłasza rekrutację do projektu „Superwoman” na rynku pracy”. 
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załączni-
kami) prosimy przesyłać na adres: Wektor Szymon Trzemżalski, ul. Lawendo-
wa 1, 35-605 Rzeszów. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające 
poniższe kryteria: Kobiety powyżej 29 roku życia, osoby mieszkające na tere-
nie województwa podkarpackiego, osoby niepracujące, w tym osoby bezro-
botne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bądź bierne 
zawodowo. Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osobom z niepełnosprawnościa-
mi, osobom nie posiadającym kwalifikacji, osobom bez doświadczenia zawo-
dowego, osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną. Oferujemy: - 5-cio 
miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł/m-c)- szkole-
nia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 
zł/godz.) - doradztwo zawodowe - konsultacje z psychologiem - pośrednictwo 
pracy - catering - zwrot kosztów dojazdu - bezpłatne materiały szkoleniowe 
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi. Więcej informacji 
pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: 
n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com). 

Zaproszenie na szkolenie  
dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa informuje o planowanym w dniu  9 
kwietnia 2019 r. ogólnopolskim szkole-
niu – „OZE – szansa na innowacyjne rol-
nictwo”, skierowane do rolników, którzy 
chcą pozyskać od ekspertów wiedzę na 
temat różnych form zastosowania odna-
wialnych źródeł energii w gospodarstwie 
rolnym. 

Więcej na stronie internetowej:  
www.skolyszyn.pl. 
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Rekrutacja do projektu „ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy”
W związku z realizacją projektu pt. „ZNÓW AKTYWNI! -  

powrót na rynek pracy” nr RPPK.07.01.00-18-0121/18 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020 firma NS Konsulting Sp. 
z o.o. informuje o prowadzonej rekrutacji do projektu. Celem 
projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości 
podjęcia zatrudnienia kobiet i mężczyzn pochodzących z obsza-
ru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych 
uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
podkarpackiego w porozumieniu Kodeksu Cywilnego). Projekt 
skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29r. 
życia, rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidu-

alne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść 
z rolnictwa, które należą do co najmniej jednej z następujących 
grup: osób od 50 r. życia, osób długotrwale bezrobotnych, ko-
biet, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach 
zawodowych. W ramach projektu oferujemy: doradztwo za-
wodowe, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe dosto-
sowane do Uczestników, certyfikat potwierdzający uzyskane 
kwalifikacje oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażo-
we, pośrednictwo pracy, catering, pomoce i materiały szkole-
niowe. Szczegółowe informacje w pod nr telefonu: 699 670 298,  
e-mail: znow.aktywni@nskosulting.pl. 

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone 

czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, znajdujące się na 
liście świadczeniobiorców lekarza POZ w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie urodzone 
w roku 1984 lub 1979 lub 1974 lub 1969 lub 1964, u których 
nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia 
i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń 
udzielanych w ramach programu (także u innych świadczenio-
dawców). W ramach programu SP ZOZ w Skołyszynie zapew-
niania realizację następującego zakresu wykonywanych kolejno 
świadczeń: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie I części 
Karty badania profilaktycznego; wykonanie badań biochemicz-
nych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cho-
lesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), 
dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI; 
ustalenie terminu wizyty u lekarza, na którego liście znajduje 
się świadczeniobiorca; wpisanie wyników badań do Karty Ba-

dania Profilaktycznego; w trakcie wizyty lekarz poz, wykonuje: 
a) badanie przedmiotowe pacjenta oraz ocenia czynniki ryzyka 
zachorowań na choroby układu krążenia, b) dokonuje kwalifika-
cji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia 
globalne ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego 
w przyszłości, a uzyskany wynik zapisuje w ,,Karcie Badania 
Profilaktycznego", c) edukuje świadczeniobiorcę oraz podejmu-
je decyzję, co do dalszego postępowania z pacjentem; Świad-
czeniobiorcy, u których rozpoznano chorobę układu krążenia, 
w zależności od wskazań medycznych otrzymują, w formie wy-
druku z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki, 
zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub zostają 
skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub lecze-
nie do świadczeniodawców posiadających z Funduszem umowy 
o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń.

SP ZOZ Skołyszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od dnia 1  kwietnia  2019 r. wzrasta stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• 11 ,00 zł od osoby/miesiąc w przypadku, kiedy od-

pady komunalne są zbierane i odbierane jako selektywne 
(segregowane),

• 22,00 zł od osoby/miesiąc w przypadku, kiedy 
odpady komunalne są zbierane i odbierane jako niese-
lektywne.

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki 
odpadami i kalkulacja kosztów związanych z ich odbiorem 
wykazała, że konieczne jest podniesienie opłat za wywóz 
odpadów komunalnych.

Na podwyżkę opłat składa się kilka czynników zewnętrz-
nych, na które gmina nie ma wpływu. Przede wszystkim zna-
cząco wzrosły ceny za składowanie odpadów oraz opłata za 
korzystanie ze środowiska tzw. opłata marszałkowska. Nie 
bez znaczenia jest też podwyżka cen  energii, wzrost cen 
transportu oraz wzrost płacy minimalnej. Systematycznie 
wzrasta ilość odpadów zmieszanych (niesegregowanych), 
co również powoduje zwiększenie kosztów ich odbioru.

Należy przy tym zaznaczyć, że system gospodarowania 
odpadami w całości musi zostać sfinansowany w wpłat 
mieszkańców.

W związku z tym, Wójt  Gminy Skołyszyn zwraca się z ape-
lem o przestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji 
odpadów komunalnych.  Sprawdzajmy pojemniki (worki) na 
odpady zmieszane,  czy nie  znajdują się w nich odpady, któ-

re podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, 
metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, 
zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ule-
gające biodegradacji.

Prosimy również o zweryfikowanie i zaktualizowanie da-
nych zawartych w deklaracjach  o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi m.in. dotyczących 
liczby mieszkańców, a w przypadku prowadzonej działalno-
ści gospodarczej ilości zadeklarowanych pojemników.

Gmina Skołyszyn w najbliższych tygodniach rozpoczyna 
wdrażanie systemu identyfikacji worków na odpady zmie-
szane i segregowane, etykietami z indywidualnym nume-
rem przypisanym do konkretnej osoby składającej deklara-
cję. Nowy system pozwoli monitorować segregację śmieci 
oraz zweryfikować ilość i rodzaj odpadów odebranych z da-
nej nieruchomości.  

Od 14 lutego br. roku monitorujemy firmę zbierajacą od-
pady komunalne, poprzez kontrolne ważenie każdego sa-
mochodu z transportem odpadów, zebranych z terenu na-
szej gminy. Jest to istotne, ponieważ chcemy mieć pewność, 
że płacimy tylko za odpady wytworzone w naszej gminie.

W najbliższym czasie zostanie wprowadzony również mo-
nitoring tzw. „dzikich wysypisk” na terenie naszej gminy.

Pamiętajmy, że jednym z warunków na utrzymanie staw-
ki opłaty na ustalonym poziomie jest właściwa segregacja 
odpadów.
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Wieści Skołyszyńskie - bezpłatny Biuletyn Informacyjny GOKiCz, 
Rady i Urzędu Gminy w Skołyszynie
Adres Urzędu Gminy: 38-242 Skołyszyn 12 * tel./fax 13 449 10 62 - 64
e-mail: gmina@skolyszyn.pl * strona internetowa: www.skolyszyn.pl
Zespół redakcyjny: Władysława Kołodziej, Marta Gąsiorowska, Justyna Furmankiewicz
Skład i druk: Drukarnia Triada Boguchwała, tel. 604 469 611  
Nakład: 1400 egzemplarzy

Nowy Płatnik – przedsiębiorco nie czekaj
Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już 

nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wer-
sji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 
26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze 
zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Pro-
gram Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-ak-
ta i małą działalnością gospodarczą (MDG). Program Płatnik 
w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych for-
mularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS 
ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II. Inną nowością 
w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji  
o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też 

informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Najważniejsze zmiany w programie zwią-
zane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. 
Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl. 
Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi fi lmika-
mi instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. 
jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie 
zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Jaśle, Wydział 
Organizacji i Analiz, ul. Rynek 18 B, 38-200 Jasło, tel. 13 446-
40-01 w. 404.

Nowy serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie 

z innymi resortami prowadzi szereg działań, które mają na 
celu umożliwienie realizacji jak największej liczby spraw na li-
nii urząd - obywatel czy przedsiębiorca, drogą elektroniczną. 

Jednym z takich zadań jest stworzenie nowoczesnego serwisu 
informacyjno-usługowego dla fi rm, dostępnego pod adresem 
www.biznes.gov.pl.

Nowy portal sołecki
Został uruchomiony portal sołecki, na którym będą publi-

kowane informacje, ogłoszenia i wydarzenia związane z sołec-
twami Bączal Dolny i Bączal Górny. Na portalu można już m.in. 
zapoznać się ze zdjęciami i przeczytać o zebraniach wiejskich, 

które miały miejsce w naszych sołectwach w środę 16. stycznia 
o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Bączalu Dolnym iw Bą-
czalu Górnym o godzinie 18:00. Adres internetowy portalu so-
łeckiego dla Bączala to: www.solectwa-baczal.weebly.com. 

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od 

początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjo-
nować organizowana przez powiaty darmowa pomoc praw-
na. Od stycznia 2019 roku powiaty będą świadczyć również 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punk-
tów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna 
(NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO)

 Tymi punktami są:1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Jaśle – mieści się w pomieszczeniach Powiatowego Ośrod-
ka Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło  (Zespół 
Szkół Nr 4); 2.Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle 
– mieści się w budynku Przychodni nr 1 Samodzielnego Pu-
blicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. 
Mickiewicza 4, 38-200 Jasło; 3. Punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Nowym Żmigrodzie – mieści się w budynku Gmin-
nego  Ośrodka   Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmi-
gród; 4. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w Kołaczycach – mieści się w budynku Szkoły  Podstawowej  

przy   ul. Szkolnej 7, 38-213  Kołaczyce; 5.  Punkt nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego w Skołyszynie – mieści 
się  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, 
Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn.

Punkt świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem 
świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 
do 18:00. 

Szczegółowe informacje o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie prawnym 
oraz nieodpłatnej mediacji znają Państwo na stronie 
www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-
-prawna.

Zgłoszeń na  poradę  dokonuje się telefonicznie pod nu-
merem telefonu: 13 448-64-77 (w dni robocze od ponie-
działku do piątku, w godz. 8-12.00).

 
Informacja udostępniona przez: Wydział Rozwoju, Pro-

mocji i Spraw Społecznych; Starostwo Powiatowe w Jaśle. 


