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W  S KO Ł YS Z Y N I E

Dni Gminy Skołyszyn - PROZIOKI 2019
Koncert BACIARÓW oraz zespołu BRATHANKI, występ Bartosza Klęby, prezen-

tacje uczestników zajęć muzycznych i tanecznych, koncert LISOWIANEK oraz ze-
społu HIGH 5, blok zabaw dla dzieci, dyskoteka pod gwiazdami oraz tysiące pro-
zioków do degustacji – to tylko wybrane atrakcje "PROZIOKÓW 2019". W tym roku 
obchody święta Gminy odbyły się 23 czerwca na stadionie sportowym w Skołyszynie. 
    23 czerwca prozioki można było zjeść ze smalcem, masłem, pastą z sera, pomi-
dorów i bobu, różnego rodzaju sosami, dżemami, powidłami i czekoladą. Degustacja 
prozioków na słodko i słono możliwa była dzięki pracowitości Kół Gospodyń Wiej-
skich z naszej gminy. Panie z Bączala, Haklowej, Kunowej, Lisowa, Przysiek, Pustej 
Woli, Siepietnicy, Skołyszyna, Sławęcina i Święcan udowodniły, że posiadają niezwy-
kłe talenty kulinarne. Tysiące prozioków upieczonych specjalnie na tę okazję rozeszło 
się jak przysłowiowe "świeże bułeczki". Zabawy z Panią Kropką i Myszką Miki (Studio 
Fama), konkurs plastyczny, deszcz baniek mydlanych, wesołe miasteczko to wybrane 
atrakcje, które przygotowane były dla najmłodszych. Dorośli również nie narzekali na 
brak atrakcji. Na scenie zaprezentowały się Lisowianki, zespoły i soliści z GOKiCz oraz 
Ogniska Muzycznego. Swoje wiersze wygłosiły poetki regionalne. Podczas imprezy 
wystąpił również Bartosz Klęba z Harklowej - uczestnik The Voice Kids 2 Poland. Nie-
zapomniany koncert z pogranicza popu i rocka zagrał High 5. Gwiazdami tegorocznej 
imprezy były znane w całym kraju zespoły BACIARY i BRATHANKI. Koncerty zgroma-
dziły tłumy widzów. Imprezę zakończyła dyskoteka, którą poprowadził DJ MARCUS. 

Szanowni Czytelnicy!
Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer „Wieści Skołyszyńskich”. 

Życzymy przyjemnej lektury.
W związku z rozpoczynającymi się wakacjami, wszystkim Państwu życzymy udanego letniego 

wypoczynku, pięknej, słonecznej pogody, interesujących podróży oraz niezapomnianych wrażeń.
 

Redakcja
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INFORMACJE WÓJTA GMINY
     Szanowni Mieszkańcy Gminy Skołyszyn,
w telegraficznym skrócie, postaram się przedstawić Państwu naj-
ważniejsze wydarzenia, w jakich brałem udział w ostatnim kwar-
tale bieżącego roku.
W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. uczestniczyłem w Europejskim 
Kongresie Samorządów w Krakowie. Udział w takim Kongresie 
daje możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia innych samo-
rządów w sprawach gospodarczych i społecznych. 
W dniu 4 maja 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie 
obchodziła 135 rocznicę powstania. W wydarzeniu udział wzięli 
m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Parlamen-
tarzyści: Alicja Zając, Joanna Frydrych, Bogdan Rzońca i Mie-
czysław Golba, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 
Maria Kurowska, Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, 
Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak oraz 
strażacy ochotnicy z terenu gminy.
W dniach 13-18 maja 2019 r. wziąłem udział w wizycie studyjnej 
przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Związku Gmin Dorze-
cza Wisłoki na Ukrainie. Wizyta odbyła się w ramach obchodów 
Dni Europy na Ukrainie i została zorganizowana przy współpracy 
z Siewierskim Instytutem Badań Regionalnych, Czernichowskim 
Centrum Przekwalifikowań i Dokształcania Władz Publicznych, 
Samorządów Lokalnych i Przedsiębiorstw Państwowych. Na za-
proszenie władz miast i gmin Ukrainy odwiedziliśmy Kijów, a na-
stępnie Obwód Czernihowski przy granicy z Rosją i Białorusią.
W dniu 23 maja 2019 r. miałem przyjemność uczestniczyć w uro-
czystości 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Jabłonicy. Gratuluję wspaniałego jubileuszu i życzę wielu suk-
cesów oraz dalszego rozwoju szkoły.
W dniu 24 maja 2019 r. o godz. 3:30 w związku z intensywnymi 
opadami deszczu i stanem rzeki Ropy oraz potoków wprowadzi-
łem alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Skołyszyn.
W dniu 28 maja 2019 r. razem z Sekretarz Gminy - Panią Izabelą 
Jankowską - Zawadą wziąłem udział w spotkaniach z włodarzem 
miejscowości Nižný Hrušov (Republika Słowacka) oraz Burmi-
strzem Miasta Svidnik (Republika Słowacka) celem ustalenia moż-
liwości podjęcia współpracy pomiędzy naszymi samorządami. 
W czasie przeprowadzonych wstępnych rozmów Starosta Nižný 
Hrušov oraz Primatorka miasta Svidnik wyrazili chęć nawiązania 
takiej współpracy, której celem będzie inicjowanie i utrzymywa-
nie wzajemnych kontaktów w dziedzinach: przedsiębiorczości, 
rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, sportu i tu-
rystyki, środowiska i zarządzania kryzysowego oraz współpracy 
w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania 
społeczności obu jednostek jak również w pozyskiwaniu fundu-
szy unijnych. Partnerskie relacje zapewnią możliwość rozwoju 
naszych rejonów. W dniu 10 czerwca 2019 r. podpisane zostało 
porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Skołyszyn a Nižný 
Hrušov. 
W dniu 30 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisałem 
umowę na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych na kwotę 75 tys. zł. W podpisaniu dokumentów 
uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - 
Piotr Pilch i członek zarządu województwa - Stanisław Kruczek. 
W ramach realizacji umowy zostanie przeprowadzony remont od-
cinków dróg tzw. rolniczych w miejscowościach: Przysieki, Świę-
cany i Jabłonica. 
W dniu 23 czerwca 2019 r. odbyły się „Prozioki 2019” czyli Dni 
Gminy Skołyszyn. Na uczestników zabawy czekało mnóstwo 
atrakcji. Wesołe miasteczko, kule wodne, zjeżdżalnie – były to 
najbardziej oblężone miejsca zabawowe. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Dziękuję Pani Dyrektor i pracownikom GOKiCz w Skoły-

szynie za pomoc w organizacji imprezy.
     Z zadań inwestycyjnych, jakie miały miejsce w ostatnich trzech 
miesiącach (kwiecień - czerwiec 2019 r.), należy wymienić m.in.:
- dostawę, zainstalowanie oraz uruchomienie sterowania stacji 
zlewnej do bezosobowego przyjmowania nieczystości płynnych 
z wozów asenizacyjnych znajdującej się na terenie Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Wartość technologii dostar-
czonej przez WIS Technologie S.C. to 26 445,00 zł;
- dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego 4x4 na potrzeby 
utrzymania dróg na terenie gminy przez Firmę Handlowo-Usłu-
gowa KISIEL – Usługi dla Rolnictwa i Leśnictwa z Górna za cenę  
198 030,00 zł;
- zakupienie 10 namiotów do organizacji imprez plenerowych za 
cenę 18 459,96 zł. Dostawcą była firma FHU IM-EXP MP TENT 
Marta Dziedzina z Pobiedna.
    Wśród trwających zadań inwestycyjnych wymienić należy:
- rozbudowę Domu Ludowego w Pustej Woli o nowe sanitariaty. 
Prace wykonywane są przez firmę Usługi Budowlane Marek Ko-
rzeniowski z Gromnika. Wartość robót 69 945,67 zł;
- termomodernizację budynku Domu Ludowego w wraz z Remizą 
OSP w Bączalu Dolnym o wartości 244 339,43 zł. Prace wykonuje 
firma MAD-BUD Grzegorz Madej z Dąbrówki;
-zagospodarowanie działki nr 294 w Kunowej poprzez ułożenie 
nawierzchni z kostki brukowej przez firmę Bud Bruk Paweł Dybaś 
z Trzcinicy. Wartość prac 49 077,00 zł;
- zakup i montaż kostki brukowej na podjazd dla OSP i chodniki 
obok Domu Ludowego w Jabłonicy w ramach środków z Fundu-
szu Sołeckiego – wykonawca Firma Gorex Łukasz Gorczyca z Jasła. 
Wartość prac 15 006,00 zł;
- cząstkowe wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni 
bitumicznej, emulsją asfaltową i grysami naturalnymi (bazaltem) 
w ilości ok. 10 ton przez PRDM Jasło. Wartość robót 63 960,00 zł;
- dostawę klińca frakcji 4-31,5 mm przeznaczonego do utwardza-
nia dróg gminnych (2000 ton). Postępowanie przetargowe wygra-
ła oferta firmy Piotr Skrijka z Hłomczy z ceną 137 260,00 zł;
- budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skołyszyn skła-
dającą się z:
• części I: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejsco-

wości Harklowa przy drodze gminnej G26 „Gancarzówka”- 
wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Usługowy 
Zakład Instalacyjno-Elektryczny Jan Fiega z Kunowej z ceną 
73 738,50 zł.

• części II: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miej-
scowości Przysieki „Tułoki” – wybrano ofertę firmy P.P.U.H. 
HEAN spółka z o.o. z Gorlic z ceną 73 662,00 zł.

• części III: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powia-
towej nr DP1828R na terenie miejscowości Święcany- wybra-
no ofertę firmy P.P.U.H. HEAN spółka z o.o. z Gorlic z ceną  
43 837,20 zł.

• części IV: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze po-
wiatowej nr DR1863R na terenie miejscowości: Kunowa, 
Sławęcin oraz Harklowa – wybrano ofertę złożoną przez fir-
mę Elektryczna i Teletechniczna Kamil Jasiński z Przydonicy 
z ceną 122 759,65 zł.

     W ostatnim kwartale zlecono także opracowanie dokumentacji 
technicznych poprzedzających roboty budowlane:
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla za-
dania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej  
nr ewid. 68 oraz przy drodze koło P. Goleń na terenie miejscowo-
ści Siedliska Sławęcińskie” przez ENTOM z Jasła. Wartość umowy  
7 750,00 zł;
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- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebu-
dowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ist-
niejącym piętrowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czy-
telnictwa na potrzeby Klubu Senior +". Umowę podpisano z W23 
Architekci z Jasła o wartości 7 500,00 zł;
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z sza-
cunkową analizą kosztów dla zdania pn. „Budowa drogi wewnętrz-
nej w miejscowości Siedliska Sławęcińskie stanowiącej łącznik po-
między drogą gminną wewnętrzną nr ewid. dz. 68 obręb Siedliska 
Sławęcińskie – a drogą gminną publiczną G17 (nr ewid. działki 
118) stanowiącą drogę awaryjną w przypadku uaktywnienia się 
istniejącego osuwiska w rejonie działki o nr ewid. 66/1. Umowę 
na opracowanie dokumentacji podpisano z FP Projekt z Dębicy  
o wartości 9 655,50 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz 
z audytem energetycznym dla zadnia pn. „Budowa sali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej w Przysiekach – na działce nr ewid. 
462/4 w m. Przysieki gm. Skołyszyn”. Zadania podjęła się firma 
Atelier Architektury ze Zgorzelca za cenę 36 900,00 zł;
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gmin-
nych na terenie gminy Skołyszyn za cenę 4 000,00 zł przez Krzysz-
tof Krygowski PRAWYPAS z Krakowa;
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań związa-
nych z przebudową dróg gminnych w Gminie Skołyszyn w 2019 
roku. Wartość zadania 29 520,00 zł, wykonawca A14 Usługi Pro-
jektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe z Gorlic;
- opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej wraz 
z audytem energetycznym dla zadnia pn.: „Przebudowa, rozbu-
dowa oraz nadbudowa istniejącego budynku Remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Święcanach o nowy budynek Ośrodka Zdro-
wia oraz budynek garażowy dla OSP na działce nr ewid. 1642 
w Święcanach – wykonawca M&R Design Ltd z Londynu, wartość  

35 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zada-
nia pn. „Zagospodarowanie działki nr ewid. 532/1 w Harklowej 
wraz z jej częściowych utwardzeniem koło Szkoły Podstawowej 
w Harklowej” – wykonawca M&R Design Ltd z Londynu, wartość 
11 500,00 zł.

Z wyrazami szacunku
Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich kadencja 2019 -2024
BĄCZAL DOLNY - Sarnecki Krzysztof - sołtys wsi Bączal Dolny. 

Rada Sołecka wsi Bączal Dolny: Dzięglewicz Jacek, Dziegle-
wicz Tadeusz, Grzywacz Marta, Krzemień Dariusz, Sarnec-
ki Damian, Serwa Bartosz, Strugała Jan, Wadas Andrzej. 

BĄCZAL GÓRNY - Smaś Łukasz - sołtys wsi Bączal Górny. Rada 
Sołecka wsi Bączal Górny: Bienias Andrzej, Bienias Tomasz, Kmie-
cik Tomasz, Kołodziej Marek, Rutana Tomasz, Wierzgacz Henryk. 

HARKLOWA - Goleń Kazimierz - sołtys wsi Harklowa. Rada 
Sołecka wsi Harklowa: Gajda Piotr, Gumienny Roman, Halik 
Witold, Jarek Wacław, Kosiba Jan, Kula Jan, Racławski Stani-
sław, Stygar Przemysław, Świątek Wiesław, Wieczorek Anna. 

JABŁONICA - Fudała Stanisława - sołtys wsi Jabłoni-
ca. Rada Sołecka wsi Jabłonica: Bylinowska Bogumiła, Ja-
nusz Zbigniew, Kołodziej Lucyna, Lisek Kazimierz, Mar-
cisz Zofia, Pogorzelski Piotr, Skałba Szymon, Szynal Łukasz. 

KUNOWA - Balwierz Kazimierz - sołtys wsi Kunowa. Rada 
Sołecka wsi Kunowa: Babuśka Bogusław, Dykla Daniel, Fietko 
Urszula, Janiszewski Michał, Woźniak Marta, Zięba Małgorzata. 

LIPNICA GÓRNA - Posełkiewicz Danuta - sołtys wsi 
Lipnica Górna. Rada Sołecka wsi Lipnica Górna: Hajduk 
Aneta, Chentosz Piotr, Jurkowska Dorota, Misiołek Ar-
tur, Piątek Jadwiga, Wypasek Bogdan, Zborowski Andrzej. 

LISÓW - Dąbrowski Zdzisław - sołtys wsi Lisów. Rada So-
łecka wsi Lisów: Dziedzic Emilia, Furmanek Piotr, Hajduk  
Stanisław, Kołodziej Jan, Madej Elżbieta, Szański Stanisław,  
Zięba Jan, Zięba Józef. 

PUSTA WOLA - Maczuga Ryszard - sołtys wsi Pu-

sta Wola. Rada Sołecka wsi Pusta Wola: Marszałek Jó-
zef, Owczarska Barbara, Pietraszek Krystyna, Rozpa-
ra Urszula, Stawarski Piotr, Warywoda Katarzyna. 

PRZYSIEKI - Panek Wiesław - sołtys wsi Przysie-
ki. Rada Sołecka wsi Przysieki: Barzyk Henryk, Danisz 
Krzysztof, Kuchta Adam, Nabożny Jerzy, Pawluś Ma-
rek, Reczek Wiesław, Wilk Wiesława, Wojnarowicz Anna. 

SIEDLISKA SŁAWECIŃSKIE - Goleń Stanisław - soł-
tys wsi Siedliska Sławęcińskie. Rada Sołecka wsi Siedli-
ska Sławęcińskie: Jagielska Irena, Klocek Halina, Przy-
byłowicz Kazimierz, Szafarz Wiesława, Zając Katarzyna. 

SŁAWĘCIN - Paweł Papciak - sołtys wsi Sławęcin. Rada 
Sołecka wsi Sławęcin: Lechowicz Marzena, Papciak Emilia, 
Pawluś Katarzyna, Sokołowska Krystyna, Warchoł Roman. 

SIEPIETNICA - Trzeciak Elżbieta - sołtys wsi Sie-
pietnica. Rada Sołecka wsi Siepietnica: Bochenek Le-
okadia, Gliwa Stanisław, Gorczyca Lidia, Setlik Jolan-
ta, Ślawski Zbigniew, Trzeciak Adam, Zając Leszek. 

SKOŁYSZYN - Kołodziej Stanisław - sołtys wsi Skołyszyn. Rada 
Sołecka wsi Skołyszyn; Furmanek Franciszek, Furmanek Stani-
sław, Janik Maria, Szpak Jan, Warchoł Mieczysław, Zabawa Irena. 

ŚWIĘCANY - Kędzior Sławomir - sołtys wsi Święcany. Rada 
Sołecka wsi Święcany: Bara Marek, Bielamowicz Przemysław, 
Gunia Grzegorz, Jarkiewicz Monika, Kosiek Roman, Kuczew-
ski Dariusz, Kuraś Stanisław, Małopolski Stanisław, Nigbo-
rowicz Stanisław, Pacher Janusz, Piekarz Henryk, Piękoś Jo-
lanta, Piwowar Radosław, Sokołowski Jacek, Śmigacz Maria. 

Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Skołyszyn a Nižný 
Hrušov (od lewej: Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, 

Starosta Obce Nižný Hrušov Ján Fenčák.) 
w dniu 10.06.2019 roku. 
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29 marca 2018 r. Rada Gminy Skołyszyn obradowała na VI 
sesji. Tematem obrad były:

- Uchwała VI/44/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019,
- Uchwała VI/45/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację 
zadania publicznego pn. Remont zatoki do zawracania autobu-
sów zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jare-
niówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna,

- Uchwała VI/46/19 w sprawie ustalenia projektu planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Skołyszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

- Uchwała VI/47/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2019 rok.

VII obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 15 kwietnia 2019 r. 
zaowocowały w podjęte uchwały:

- Uchwała Nr VII/48/19 w sprawie powołania Rady Społecz-
nej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Skołyszynie,

- Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie poboru opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wy-
znaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso,

- Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie inkasa podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inka-
sentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

Podczas VIII Sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2019 r. podjęto 
następujące uchwały:

- Uchwała Nr VIII/51/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 
2019 r.,

- Uchwała Nr VIII/52/19 zmieniająca uchwałę Nr III/11/18 
Rady Gminy Skołyszyn z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn 
na lata 2019 - 2022,

- Uchwała Nr VIII/53/19 w sprawie dopłaty do 1 m3 wody 
oraz 1 m3 ścieków,

- uchwała Nr VIII/54/19 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
"Przysieki 1/2019",

- Uchwała Nr VIII/55/19 w sprawie określenia tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrud-
nionych w oddziałach przedszkolnych szkół pod-
stawowych, przedszkolach oraz dla pedagoga 
szkolnego i logopedy, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Skołyszyn,

- Uchwała Nr VIII/56/19 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 
29 marca 2019 r., w sprawie ustalenia projektu 
planu sieci publicznych szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Skołyszyn oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawo-
wych, od 1 września 2019 roku,

- Uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Skołyszyn oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawo-
wych, od dnia 1 września 2019 roku,

- Uchwała Nr VIII/58/19 zmieniająca uchwałę 

Nr VII/50/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego określenia inkasentów oraz za inkaso,

- Uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie ustalenia wzoru wnio-
sku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Skołyszyn.

6 czerwca 2019 r. odbyła się IX Sesja Rady Gminy w trakcie 
której podjęto uchwały:

- Uchwała Nr IX/60/19 w sprawie podjęcia współpracy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Skołyszyn (Rzeczpospolita Polska) 
oraz Nižný Hrušov (Republika Słowacka),

- Uchwała Nr IX/61/19 w sprawie podjęcia współpracy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Skołyszyn (Rzeczpospolita Polska) 
oraz Mesto Svidník (Republika Słowacka),

- Uchwała Nr IX/62/19 w sprawie przystąpienia do realiza-
cji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu 
pn. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na ob-
szarze polsko-słowackiego pogranicza”.

X obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 14 czerwca 2019 r. 
zaowocowały w podjęte uchwały:

- Uchwała Nr X/63/19 w sprawie zmian budżetu Gminy Sko-
łyszyn,

- Uchwała Nr X/64/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
na rok 2020,

- Uchwała Nr X/65/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Skołyszyn,

- Uchwała Nr X/66/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu za 2018 r.,

- Uchwała Nr X/67/19 w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2018 r.,

- Uchwała Nr X/68/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za 2018 r.,

- Uchwała Nr X/69/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Skołyszynie za 2018 rok.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej: www.bip.skolyszyn.pl a transmisja obrad 
dostępna jest online na kanale YouTube. 

Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
90 lat Szkoły Podstawowej w Jabłonicy

Szkoła Podstawowa w Jabłonicy uczy i wychowuje kolejne 
pokolenia uczniów już 90 lat. 23 maja 2019 r. świętowaliśmy 
uroczysty jubileusz.

 W progi szkoły zawitali szanowni goście: Wójt Gminy Sko-
łyszyn Pan Bogusław Kręcisz, Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn 
Pan Paweł Gutkowski, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn 
Pan Dariusz Łyszczarz, Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Skołyszynie Ewa Różyc-
ka, Główna księgowa GZOEAS w Skołyszynie Pani Małgorzata 
Gajecka, Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnic-
twa w Skołyszynie Marta Gąsiorowska, Pani Sołtys wsi Jabłonica 
Stanisława Fudała, Zastępca Prezesa Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jabłonicy Wojciech Węgrzyn. Nasze zaproszenie przyjęli 
nauczyciele, którzy pracowali z nami, gdy obchodziliśmy jubi-
leusz 80-lecia szkoły. Zaszczycili nas swoją obecnością emeryci 
i przedstawiciele Rady Rodziców. Wszystkim gościom serdecz-
nie dziękujemy za przybycie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Parafialnym 
w Jabłonicy i wzruszającym kazaniem Ks. Proboszcza Antoniego 
Łagody. W szkole młodzież przedstawiła piękny program arty-
styczny oraz multimedialną prezentację obrazującą historię na-
szej placówki.

Zgromadzeni na sali mieli okazję zapoznać się z dziejami 
naszej szkoły, które sięgają roku 1928. Początkowo jabłonicka 
placówka oświatowa mieściła się w drewnianym budynku poło-
żonym przy drodze głównej. Szkoła od razu zaczęła prężnie dzia-
łać, pełniąc funkcje nie tylko oświatowe, ale także kulturotwór-
cze. Potem wybuchła wojna, nadeszły ciężkie czasy dla szkoły 
i mieszkańców Jabłonicy. Brakowało opału, by ogrzać budynek 
szkolny, dzieci nie miały odzieży, butów, podręczników, bardzo 
często chorowały z powodu chłodu i niedożywienia.

Lata powojenne to nowy rozdział w życiu placówki. Stary bu-
dynek szkoły był już bardzo zniszczony, poddawano go kolejnym 
drobnym naprawom. Powoli krystalizowała się myśl o budowie 
nowej placówki oświatowej. Było to bardzo ambitne i niełatwe 
przedsięwzięcie.

Dzięki wysiłkom i pracy wielu ludzi, 1 września 1965 roku, 

oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej. Nauczy-
ciele z wielkim oddaniem i zaangażowaniem wprowadzali nowe 
metody nauczania. Bardzo popularna była idea skautingu, któ-
rej oddanym propagatorem był pan Franciszek Gotfryd. Człon-
kowie harcerstwa działali prężnie. Brali aktywny udział w ob-
chodach rocznic, świąt państwowych, uroczystości odznaczenia 
Jabłonicy Krzyżem Grunwaldu II klasy.

Wiosną 2000 roku został złożony wniosek do Rady Gminy 
o nadanie Szkole Podstawowej w Jabłonicy imienia Marii Ko-
nopnickiej. Od roku 1992 szkoła nie miała imienia. Zwyciężyła 
opcja, by patronem została ta osoba, która nade wszystko umi-
łowała sobie polską wieś, przyrodę ojczystą.

Dnia 14 października 2002 r. miała miejsce uroczystość nada-
nia Szkole Podstawowej w Jabłonicy imienia Marii Konopnickiej. 
Z tej okazji zgromadziło się wielu znakomitych gości, absolwen-
tów, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wszyscy z radością i entu-
zjazmem przyjęli wybór poetki na patronkę szkoły.

W następnych latach szkoła, dzięki wsparciu gminy oraz fun-
duszy unijnych, stopniowo się modernizowała, przebudowano 
system grzewczy, remontowano klasy, salę gimnastyczną, wy-
mieniono oświetlenie, ulepszano bazę naukowo-dydaktyczną. 
Stawała się taką szkołą, która jest w stanie sprostać wyzwaniom 
współczesności i przygotować dzieci do życia i pracy w dyna-
micznie zmieniającym się świecie.

Rok 2018 przyniósł ogromne zmiany. Szkoła przeszła ter-
momodernizację. Zmieniła wygląd i stała się nowoczesna. 
Było to możliwe dzięki owocnej współpracy z władzami gminy. 
W ramach projektu unijnego „Nowa jakość kształcenia w Gmi-
nie Skołyszyn” wzbogaciła się baza dydaktyczna.

Obchody 90-lecia szkoły były dla wszystkich osób z nią zwią-
zanych niezwykłym przeżyciem. Dzięki takim rocznicom mamy 
okazję spojrzeć wstecz, powrócić do przeszłości i uświadomić 
sobie, w jak niezwykłym miejscu przyszło nam żyć i uczyć się.

Z okazji 90-lecia powstał album z pamiątkowymi zdjęciami. 
Na spotkaniu szanownych gości z nauczycielami i pracownikami 
szkoły nie zabrakło wspomnień. Mamy nadzieję, że spotkamy 
się za 10 lat na jubileuszu 100–lecia szkoły.
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Młodzi przedsiębiorcy społeczni z SP w Kunowej w Kownie

XIII Gminny Turniej Matematyczny "Mały Matematyk"

W marcu uczniowie Szkoły Podstawowej w Kunowej wzięli 
udział w kolejnym wyjeździe edukacyjnym w ramach projek-
tu Erasmus+ „English for Social Entrepreneurship”. Tym razem 
miejscem docelowym była szkoła Kauno Juozo Urbšio katali-
kiška pagrindinė mokykla w Kownie na Litwie. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że to nasza zaprzyjaźniona szkoła, gdyż jest 
to już nasz kolejny wspólny projekt. Pierwszy dzień spotkania 
w całości upłynął na terenie szkoły. Po części oficjalnej i poka-
zie litewskich tańców narodowych, uczniowie ze szkół partner-
skich przedstawili swoje prezentacje na temat przedsiębior-
czości społecznej, jej zasad, celów i specyfiki w danym kraju. 
Uczniowie z Kunowej przedstawili informacje o spółdzielniach 
socjalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem tych, któ-
re prowadzą działalność na naszym terenie. Kolejnym ważnym 
punktem dnia było spotkanie z przedstawicielami Uniwersyte-
tu w Kownie, którzy przedstawili prezentacje na temat 
metodologii badań rynku, które uczniowie będą musieli 
przeprowadzić w swojej okolicy po powrocie do domu. 
Kolejny dzień składał się z dwóch części. Pierwsza z nich 
to ekonomiczna gra edukacyjna „Shoe factory” w któ-
rej uczniowie poznali zasady działania rynku. W bardzo 
ciekawy sposób zaznajomili się z mechanizmami poda-
ży, popytu, zakupu surowców, płacenia podatków itp. 
Druga część to wycieczka edukacyjna do Troków, gdzie 
zwiedziliśmy słynny średniowieczny zamek oraz samo-
dzielnie przygotowaliśmy obiad, tradycyjne litewskie 
danie – kibiny. Środa to wycieczka do litewskiej stoli-
cy – Wilna. Zwiedziliśmy między innymi Muzeum Na-
rodowe oraz Ostrą Bramę, w której znajduje się Obraz 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, przez wiernych uważany 
za cudowny i będący jednym z symboli chrześcijaństwa 
na Litwie i w Polsce. Ciekawym punktem dnia był obiad 
w restauracji Pirmas Blynas, jest to placówka prowadzo-
na jako spółdzielnia socjalna, której personel składa się 

wyłącznie z osób niepełnosprawnych. Restauracja ta zdobyła 
nagrodę Przedsiębiorstwo Socjalne 2018. Czwarty dzień wizyty 
rozpoczął się od zajęć w szkole. Następnie nauczyciele i ucznio-
wie udali się do centrum Kowna, gdzie mieli możliwość zwie-
dzenia starego miasta. Ostatni dzień pobytu to również zajęcia 
w szkole – konkurs na logo projektu oraz ewaluacja mobilności. 
Po południu czas na zakupy w Mega Shopping Mall, a wieczo-
rem pożegnalna impreza dla wszystkich uczestników spotkania 
zakończona uroczystym rozdaniem certyfikatów uczestnictwa. 
Wyjazd można uznać za bardzo owocny. Uczniowie oraz nauczy-
ciele mieli możliwość zawarcia nowych znajomości, wymiany 
doświadczeń, poznania innych kultur, a przede wszystkim po-
szerzenia swojej wiedzy w zakresie tematu projektu, czyli przed-
siębiorczości społecznej. 

 Paweł Matusz

Dnia 11 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Święca-
nach odbył się opracowany i przeprowadzony przez nauczy-
cielkę Martę Piętę XIII Gminny Turniej Matematyczny "Mały 
Matematyk" dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. 
Każda szkoła biorąca udział w konkursie reprezentowana była 
przez trzyosobową drużynę. W skład zespołów weszli ucznio-
wie, którzy w eliminacjach szkolnych wyróżnili się najlepszymi 
umiejętnościami matematycznymi. Celem turnieju było pro-
mowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, dosko-
nalenie umiejętności koncentracji uwagi i logicznego myślenia 
oraz integracja środowisk szkolnych. Uczestnicy musieli wy-
kazać się zdolnością współpracy, poczuciem współodpowie-
dzialności, a także doborem odpowiedniej strategii. Wszystkie 
drużyny przejawiały duży zasób wiedzy i umiejętności mate-
matycznych, dzięki czemu rywalizacja była zacięta, a zabawa 
wspaniała. 

Zwycięzcą turnieju została drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Lisowie w składzie: Karol Furmanek, Fabian Kuś, Cezary 
Zięba Opiekun - p. Magdalena Zięba

Kolejne miejsca zajęli:
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie. Skład druży-

ny: Julia Smaś, Maciej Gutkowski, Krzysztof Oleszkowicz. Opie-
kun - p. Jolanta Berkowicz.

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Przysiekach. Skład 
drużyny: Zuzann Rak, Jakub Stróżyk, Alex Tarasek. Opiekun -  

p. Marta Dybaś
Po słodkim poczęstunku wszystkim uczestnikom turnieju 

wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zwycięzcom gratulujemy !!! Dziękujemy wszystkim uczest-

nikom za udział w turnieju.
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O kunszcie artystycznym w Rumunii

O medycynie tradycyjnej z Erasmusem+ w SP Święcanach

To już drugi wyjazd edukacyjny w ramach projektu Erasmus+ 
pt. International Culture And Traditions - Young Explorers 
On The Start! Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Święcanach odkrywali piękno twórczości artystycznej z krajów 
partnerskich, a przede wszystkim z Rumunii. W pierwszym dniu 
wizyty, jeszcze przed przybyciem przedstawicieli pozostałych 
szkół partnerskich polscy uczniowie złożyli wizytę w Domu Pol-
skim w Suceavie, gdzie poznali działalność społeczno-kulturalną 
tego centrum Polonii w Rumunii, o której opowiedział prezes 
Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher. Każda ze szkół 
uczestniczących w projekcie zaprezentowała twórczość swoich 
regionalnych artystów rzemieślników. Uczniowie ze Święcan 
przedstawili lokalnych twórców zajmujących się rękodziełem, 
hafciarstwem, rzeźbiarstwem, ceramiką, malarstwem czy też po-
ezją. Gospodarze z Colegiul National de Informatica Spiru Haret 
zaprosili gości do zwiedzenia Fortecy oraz pobliskiego Skansenu 
Wiejskiego w Suceavie. Kolejne dni wizyty wypełnione były wy-
jazdami edukacyjnymi do licznych miejsc związanych z kulturą 
i rękodziełem Rumunii. W ten sposób w jednym dniu uczestnicy 
odwiedzili Pałac w Ruginoasa i Muzeum Etnograficzne w Pałacu 
Kultury w Jassy poznając tajniki różnych rzemiosł, szycia strojów 
ludowych, pochodzenia i znaczenia ich zdobień. Następnego 
dnia wszyscy mogli na żywo zobaczyć, jak krok po kroku po-
wstają wyroby ceramiczne w firmie Ceramica Marginea. Bardzo 
ciekawa była również wizyta u lokalnej artystki Lucii Condrea, 
od wielu lat tworzącej przepiękne pisanki wielkanocne i pro-
wadzącej największe na świecie muzeum pisanek, gdzie oprócz 
własnych prac zgromadziła dekorowane jajka z całego świata. 
Opowiedziała ona osobiście o tym, jak tworzy swoje dzieła i wy-

jaśniła, że są niepowtarzalne, ponieważ wzór na każdym z nich 
jest inny i inspirowany innym elementem kulturowym. Wyjazd 
ten był także okazją do odwiedzenia licznych w tamtej okolicy 
Monastyrów: Sucevita, Moldovita czy Voronet. Gospodarze za-
prosili również uczestników wizyty do udziału w warsztatach 
rzemieślniczych zorganizowanych w Muzeum Etnograficznym 
w Suceavie. Tutaj wszyscy goście mogli własnoręcznie ozdobić 
ceramiczne miski i domki, jak również nauczyć się podstaw haftu 
krzyżykowego będącego elementem rumuńskich strojów ludo-
wych. Na zakończenie partnerzy dokonali wyboru logo projektu 
spośród zaproponowanych przez uczniów z poszczególnych kra-
jów. Tutaj czekała na nas miła niespodzianka – na logo projektu 
wybrano polską propozycję uczennicy Zuzanny Muchy. Pobyt 
w Suceavie był niepowtarzalną okazją do nawiązania nowych 
znajomości i przyjaźni oraz do kontynuacji partnerstwa z tymi, 
których znajomość trwa od poprzednich wspólnych projektów.

W pierwszym tygodniu czerwca 2019 r. Szkoła Podstawo-
wa w Święcanach gościła przedstawicieli szkół partnerskich 
projektu Erasmus+ w ramach akcji KA229 Edukacja Szkolna - 
Partnerstwa Strategiczne Szkół pt.: „International Culture and 
Traditions - Young Explorers on the Start! z Hiszpanii, Rumunii, 
Turcji, Włoch i kraju koordynującego projekt – Litwy. Szkoła 
przygotowała cykl zajęć edukacyjnych w tematyce związanej 
z zastosowaniem medycyny tradycyjnej. Realizowane były 
warsztaty zielarskie i pszczelarskie, w trakcie których uczest-
nicy mieli okazję pod okiem profesjonalnej farmaceutki i zie-
larki Pani Jolanty Miklar osobiście przygotować i wypróbować 
różne tradycyjne leki robione z ziół i sposoby leczenia nimi. 
Partnerzy wymienili 
się swoimi tradycja-
mi kulturowymi w tej 
tematyce i porów-
nali je do własnych. 
Część z tych zajęć 
zrealizowano w trak-
cie wizyty w Gospo-
darstwie Pasiecz-
nym Sądecki Bartnik 
w Stróżach. W Kry-
nicy Zdrój uczestnicy 
mogli doświadczyć 
zastosowania tam-
tejszych wód mine-
ralnych a w Kopalni 
Soli w Wieliczce po-

znali medyczne zastosowania soli. Projekt pozwolił również 
na nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni, a także na kon-
tynuację tych zapoczątkowanych w trakcie poprzednich mo-
bilności. Była to też okazja do promocji szkoły zarówno w re-
gionie, jak i na poziomie międzynarodowym. W pierwszym 
dniu wizyty wszyscy uczestnicy wzięli udział w spotkaniu ze 
Starostą Powiatu Jasielskiego Panem Adamem Pawlusiem, 
w trakcie którego mogli promować działania projektu oraz po-
znać walory powiatu zaprezentowane przez starostę. Z kolei 
wójt Gminy Skołyszyn Pan Bogusław Kręcisz spotkał się z nimi 
podczas przyjęcia otwierającego działania projektowe wizyty.
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Mistrzowie Robotyki 2019

Gminny finał 42 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

20 maja 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnic-
twa odbył się pierwszy w gminie Skołyszyn Międzyszkolny Kon-
kurs Programowania. Konkurs był okazją, by uczniowie mogli 
wykorzystać i zaprezentować umiejętności jakie zdobyli pod-
czas zajęć z programowania. Lekcje programowania odbywa-
ły się w roku szkolnym 2018/2019, w ramach projektu „Nowa 
jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn”. O tytuł „Mistrza Robo-
tyki 2019” w kategoriach klas I-III i IV-VI walczyły trzyosobowe 
zespoły z każdej szkoły z terenu gminy Skołyszyn. Zaprogramo-
wane przez uczniów roboty wykonane z klocków LEGO były na 
bardzo wysokim poziomie. Mechaniczne ptaki, psy, czy maszyny 
miały oryginalne i ciekawe funkcje. Prace konkursowe oceniało 
jury w składzie: Ryszard Solecki – instruktor programowania, Pa-
weł Gutkowski – Zastępca Wójta Skołyszyn, Marta Gąsiorowska 
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Jury tytuł 

„Mistrza Robotyki 2019” przyznało zespołom ze Szkoły Podsta-
wowej w Bączalu Dolny, Szkoły Podstawowej w Harklowej, Szkoły 
Podstawowej w Jabłonicy, Szkoły Podstawowej w Kunowej, Szko-
ły Podstawowej w Lisowie, Szkoły Podstawowej w Przysiekach, 
Szkoły Podstawowej w Skołyszynie oraz Szkoły Podstawowej 
w Święcanach. Każdy uczestnik otrzymał zestaw pamiątkowych 
gadżetów. Aby uczniowie mogli dalej rozwijać swoje pasje i two-
rzyć nowe oryginale elementy robotów, każda że szkół otrzyma-
ła długopisy 3D wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zasłużone 
gratulacje, dyplomy oraz nagrody wszystkim uczestnikom, opie-
kunom oraz dyrektorom szkół wręczył Wójt Gminy Skołyszyn 
Bogusław Kręcisz oraz członkowie jury. Będący pod wrażeniem 
poziomu przygotowanych prac konkursowych Wójt Gminy Sko-
łyszyn obiecał zorganizować kolejną edycję konkursu już za rok. 

Dnia 30 kwietnia 2019 r. w remizie OSP w Skołyszynie odbył 
się finał gminny 42 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym, którego celem jest podnoszenie kultury 
społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzie-
ży szkolnej. Konkurs organizowany był pod patronatem Wójta 
Gminy Skołyszyn. W turnieju wzięło udział ogółem 41 uczniów 
w dwóch grupach wiekowych ze Szkół Podstawowych w: Bą-
czalu Górnym, Jabłonicy, Lisowie, Kunowej, Przysiekach, Skoły-
szynie i Święcanach. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać dwa 
testy. Pierwszy, składający się z 25 pytań, obejmował zagadnie-
nia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, 
znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym. Drugi test 
składał się z 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej 
kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Trzecią częścią konkur-
su była konkurencja z udzielania pomocy przedmedycznej. Cała 
drużyna w czasie 5 minut miała za zadanie udzielić pomocy oso-
bie poszkodowanej. Ze względów pogodowych została odwoła-
na konkurencja praktyczna polegająca na przejechaniu rowerem 

toru sprawnościowego. Wyniki konkursu: I grupa wiekowa (10-
12 lat) - I miejsce – Szkoła Podstawowa w Święcanach, II miejsce 
– Szkoła Podstawowa w Skołyszynie, III miejsce – Szkoła Podsta-
wowa w Przysiekach Lisowie, IV miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Bączalu Górnym, V miejsce – Szkoła Podstawowa w Jabłonicy.  
II grupa wiekowa - I miejsce – Szkoła Podstawowa w Skoły-
szynie, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kunowej, III miejsce 
– Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym, VI miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Przysiekach, V miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Święcanach, VI miejsce - Szkoła Podstawowa w Lisowie, VII 
miejsce - Szkoła Podstawowa w Jabłonicy. Do finału powiato-
wego 42 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym zakwalifikowały się drużyny: I grupa wiekowa: Szko-
ła Podstawowa w Święcanach w składzie: Julia Kędzior, Patryk 
Czech, Nikola Wojnar, Szymon Zając,

II grupa wiekowa: Szkoła Podstawowa w Skołyszynie w skła-
dzie Jakub Antas, Martna Furman-Kuraś, Anna Sokołowska.

 
ZSP Skołyszyn
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Strażacy z OSP Święcany obronili tytuł Mistrza Polski !!! 
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ

W dniu 26.05.2019 r. odbyły się III Mistrzostwa Polski Straża-
ków w Biegu po Schodach ,,Wieżowiec 2019”. Zawody polegały 
na biegu dwuosobowych drużyn na 30. piętro Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie w pełnym umundurowaniu ochronnym 
z maską twarzową oraz aparatem ochrony dróg oddechowych. 
Zawodnicy mieli do pokonania około 800 schodów z metą na 
wysokości 114 metrów na poziomie tarasu widokowego PKIN. 
W mistrzostwach wzięło udział 56 dwuosobowych drużyn z ca-
łego kraju i z zagranicy. Zawody były rozegrane w czterech ka-
tegoriach
• Państwowa Straż Pożarna,
• Państwowa Straż Pożarna 70+,
• Pary mieszane MIX,
• Ochotnicze Straże Pożarne.
Dodatkowa klasyfikacja „Open” miała na celu wyłonienie dru-
żyn z najlepszymi czasami spośród wszystkich kategorii.
Równolegle z rywalizacją sportową w ramach zawodów „Wieżo-
wiec 2019” miał miejsce strażacki piknik edukacyjny z prezenta-
cją sprzętu PSP, konkurencją sprawnościową oraz stoiskiem dla 
dzieci i młodzieży z zadaniami plastyczno-edukacyjnymi.
Jednostkę OSP Święcany reprezentowali druhowie: Bartosz Ma-
ciejowski oraz Tomasz Kurek, którzy zwyciężyli w kategorii OSP, 
tym samym broniąc wywalczony w zeszłym roku tytuł Mistrza 
Polski. Ponadto poprawili swój czas o blisko 20 sekund. Wyjąt-
kowo wyczerpujący bieg zakończyli z czasem 5:20,5 sek. Druga 
w kolejności drużyna była gorsza aż o 23 sekundy. Należy dodać, 
że aby dotrzeć punktualnie na miejsce zmagań, druhowie mu-
sieli wyjechać z o godzinie 2:00 w nocy, co było niewątpliwie 
dodatkowym utrudnieniem. W kategorii OPEN zostali sklasyfi-
kowani na 6 miejscu. W drugiej drużynie OSP Święcany wystar-
towali druhowie: Jakub Sokulski oraz Mateusz Kozłecki zajmując 
bardzo wysokie 4. miejsce z czasem 6:44,2 min. Po odebraniu 
nagród zawodnicy ruszyli czym prędzej w drogę powrotną. 
Na Mistrzów Polski czeka-
ła miła niespodzianka. Od 
granic województwa bus 
z zawodnikami był eskorto-
wany pod strażnicę trzema 
samochodami pożarniczy-
mi. W miejscu docelowym 
czekali licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Święcan, rodzi-
na zawodników oraz więk-
szość druhów z miejscowej 
jednostki. Na przywitaniu 
obecni byli m.in.: Bogusław 
Kręcisz – Wójt Gminy Sko-
łyszyn, Stanisław Święch – 
Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Jaśle 
oraz Władysław Depczyński 
– Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Sko-
łyszynie, Sławomir Kędzior 
– Sołtys wsi Święcany. 
Wójt Gminy Skołyszyn - 
Bogusław Kręcisz - pogra-
tulował zawodnikom oraz 
podziękował za wszystkie 

treningi, wyrzeczenia, poświęcony czas i wszystko to, co robią 
dla naszej lokalnej społeczności.
Warto nadmienić, że kilka dni przed startem, przez kontuzję 
kolana wypadł ze składu druh Karol Okarma, któremu również 
dziękujemy za poświęcony czas na treningi oraz życzymy szyb-
kiego powrotu do zdrowia.
 Wyniki dostępne są na stronie: https://wyniki.datasport.pl/re-
sults2922/
Kolejność czołowych miejsc:
Kategoria Państwowa Straż Pożarna - 
1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 5:12,7 sek.
2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Armatec – 5;18,8 sek.
3. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie – 5:33,0 sek.
Kategoria Państwowa Straż Pożarna 70+
1. Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku – 5:06,5 sek.
2. JRG PSP Ostrołęka 2 – 5:21,9 sek.
3. KM PSP Rybnik/KP PSP Żory – 5:33,6 sek.
Kategoria drużyny mieszane MIX
1. Ochotnicza Straż Pożarna Giedlarowa – 6:31,7 sek.
2. Team Mix Poland Warszawa/Świecie 7:21,6 sek.
3. Ochotnicza Straż Pożarna Giedlarowa 2 – 7:45,8 sek.
Kategoria Ochotnicze Straż Pożarne
1. Ochotnicza Straż Pożarna Święcany 2 – 5:20,5 sek.
2. OSP Wojciechów/ Wojciechów Kolonia Pierwsza – 5:43,8 sek.
3. Ochotnicza Straż Pożarna Bełżyce – 6:08,6 sek.
4. Ochotnicza Straż Pożarna Święcany 1 – 6:44,2 sek.
Kategoria Open
1. Minsk I 70+ (Rep. Białorusi) – 4:36,6 sek.
2. Minsk I (Rep. Białorusi) – 4:47,4 sek.
3. Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku – 5:06,5 sek.
 

Opracował: Jacek Kędzior
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Gminny Dzień Strażaka

W dniu 04.05.2019 r. w Skołyszynie obchodziliśmy Gmin-
ny Dzień Strażaka połączony jubileuszem 135-lecia jednostki 
OSP Skołyszyn. Zbiórka pododdziałów strażackich oraz pocz-
tów sztandarowych miała miejsce przy kościele parafialnym 
w Skołyszynie. Mszę Św. w intencji strażaków odprawił ks. 
Tadeusz Wawryszko – Kapelan Powiatowy Strażaków. Po za-
kończonej Mszy Św. druhowie oraz druhny, a także goście za-
proszeni oraz uczestnicy liturgii mieli możliwość ucałowania 
relikwii św. Floriana.

Druga cześć obchodów Gminnego Dnia Strażaka oraz jubile-
uszu 135-lecia jednostki OSP Skołyszyn rozpoczęła się na placu 
przy remizie OSP Skołyszyn od złożenia meldunku przez dowód-
cę uroczystości dh Remigiusza Święcha. Następnie podniesiono 
flagę związkową na maszt oraz odegrano hymn Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Krę-
cisz przywitał przybyłych gości oraz druhów i druhny. W uro-
czystości wzięli udział: Wiceminister Sprawiedliwości Marcin 
Warchoł, poseł na Sejm RP Joanna Frydrych, poseł na Sejm RP 
Bogdan Rzońca, senator Alicja Zając, senator Mieczysław Golba, 
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurow-
ska, Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, Wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu Jasielskiego Anna Nigborowicz, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle Janusz Pacher, Z-ca Wójta 
Gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski, Skarbnik Gminy Skołyszyn 
Jacek Kędzior, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz 
Łyszczarz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Stanisław 
Wojdyła, Radni Rady Gminy Skołyszyn: Kazimierz Goleń, Józef 
Kielar i Roman Klisiewicz, Członek Prezydium ZOW Związku OSP 
RP w Rzeszowie dh Stanisław Święch, Członek ZOW Związku 
OSP RP w Rzeszowie dh Dominik Rzońca, Kapelan Powiatowy 
Strażaków ks. Tadeusz Wawryszko, Prezes ZOG ZOSP RP w Sko-
łyszynie dh Władysław Depczyński, Komendant Powiatowy PSP 
w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Dowódca JRG mł. bryg. Piotr 
Śmietana, emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st.
bryg. Wiesław Latoszek.

Z okazji jubileuszu 135-lecia jednostki OSP Skołyszyn okolicz-
nościowy referat odczytał Prezes OSP Skołyszyn dh Stanisław 
Święch. Następnie dh Dominik Rzońca odczytał akt nadania 
sztandarowi jednostki OSP Skołyszyn - Odznaki Św. Floriana. 
Odznaczenia dokonał przedstawiciel Kapituły Odznaki ks. Ta-
deusz Wawryszko. Kolejnym punktem było 
wręczenie odznaczeń. „Złoty Medal Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: 
Ryszard Bugała, Zbigniew Fuk, Stanisław Si-
kora, Maksym Stachacz, Wojciech Depczyń-
ski, Andrzej Sroka. „Srebrny Medal Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Mie-
czysław Maciejowski, Zbigniew Szafarz, Woj-
ciech Kras. „Brązowy Medal Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymał druh Stanisław Grze-
gorczyk. Prezydium Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Jaśle przyznało Odznakę 
„Strażak Wzorowy”, które otrzymali: Miro-
sław Jamro, Tomasz Kurek, Mateusz Kozłecki, 
Bartosz Maciejowski, Krzysztof Mitoraj, Kamil 
Nigborowicz, Karol Okarma, Rafał Grzegor-
czyk, Sławomir Chodur, Mateusz Furmanek, 
Karol Gorczyca, Szymon Strugała. Prezydium 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sko-
łyszynie przyznało: Odznakę „Za wysługę 70 
lat ” dla dh Eugeniusz Frużyński; Odznakę „Za 

wysługę 55 lat” dla dh Stanisław Gołosiński i Stanisław Zabawa; 
Odznakę „Za wysługę 50 lat” dla dh Andrzej Stachacz, Eugeniusz 
Szpak, Jan Szpak, Franciszek Furmanek, Mieczysław Warchoł, 
Józef Fuk s. Jana, Zbigniew Fuk, Stanisław Święch, Roman Kli-
siewicz; Odznaką „Za wysługę 45 lat” dla dh Stanisław Banaś; 
Odznakę „Za wysługę 40 lat ” dla dh Ryszard Bugała, Stanisław 
Sikora, Józef Fuk s. Henryka, Andrzej Gizara, Ryszard Solecki, 
Tadeusz Zawisza; Odznakę „Za wysługę 35 lat ” dla dh Marek 
Labut, Karol Stachacz, Tadeusz Bajorski; Odznakę „Za wysługę 
lat 30” dla dh ks. Tadeusz Wawryszko, Jarosław Zawisza, Robert 
Gizara, Marek Pawluś, Tomasz Zawisza; Odznakę „Za wysługę lat 
20” dla dh Adam Furmanek, Robert Sokulski, Maksym Stachacz, 
Mariusz Wójcikiewicz, Daniel Fuk; Odznakę „Za wysługę lat 10” 
dla dh Rafał Gorczyca, Sławomir Warian. Srebrne odznaki MDP 
otrzymały: Małgorzata Bartyzel, Ewa Kosiba, Patrycja Kosiba, 
Natalia Papciak, Wioletta Papciak, Katarzyna Solecka, Emilia 
Średniawska; Brązową odznakę MDP otrzymały Justyna Wadas, 
Andżelika Bielamowicz, Kamila Gargas, Sabrina Gorczyca, Joan-
na Gorgosz, Żaneta Gryga, Patrycja Kula, Alicja Mastej, Domini-
ka Papciak, Martyna Podkulska, Anna Sokołowska, Karolina Stój, 
Julia Wójcikiewicz. Po wręczeniu odznaczeń nastąpiła uroczy-
stość składania wiązanek kwiatów przez przedstawicieli parla-
mentu, władz samorządowych, Związku OSP, zapalono również 
„Znicze Pamięci” przez członków MDP Skołyszyn. Następnie głos 
zabierali zaproszeni goście oraz Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław 
Kręcisz, którzy dziękowali druhom i druhnom za trud i poświę-
cenie włożone w ratowanie życia ludzkiego i mienia, a także 
życzyli wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w zaszczytnej 
służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz tylu powrotów 
z akcji co wyjazdów. Ponadto, na ręce Prezesa OSP Skołyszyn dh 
Stanisława Święcha z okazji jubileuszu 135-lecia powstania jed-
nostki złożyli listy gratulacyjne oraz pamiątkowe grawertony. Na 
zakończenie uroczystości głos zabrał Prezes OSP w Skołyszynie, 
który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczy-
stości, za wsparcie, które otrzymał w ostatnich miesiącach oraz 
zaprosił na poczęstunek po zakończeniu apelu. Jednostki OSP 
z terenu gminy Skołyszyn w tym dniu otrzymały także sprzęt 
strażacki zakupiony z budżetu Gminy Skołyszyn. 

Krzysztof Słowik
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Wystawa KGW

Dawno, dawno temu... za górami, za lasami...

INFORMATOR KULTURALNY
7 kwietnia w Gminnym Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie odbyło się otwarcie wystawy rękodzieła i malarstwa 
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Skołyszyn.

Na wystawę swoje prace przekazały członkinie KGW Bączal, 
KGW w Harklowej, KGW w Kunowej, KGW w Lisowie, KGW 
w Przysiekach, KGW w Pustej Woli, KGW w Siepietnicy, KGW 
w Skołyszynie, KGW w Sławęcinie oraz KGW w Święcanach. 
Wystawę otworzył Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, 

który wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Skołyszyn Da-
riuszem Łyszczarzem i dyrektor GOKiCz Martą Gąsiorowską na 
ręce przewodniczących poszczególnych Kół przekazali podzię-
kowania i złożyli gratulacje wszystkim uczestniczkom. Werni-
saż uatrakcyjnił występ Marzeny Sendeckiej, uczestniczki zajęć 
wokalnych prowadzonych w GOKiCz oraz zespołu "Lisowianki". 
Ekspozycję można było oglądać do 15 kwietnia 2019 r. 

Tak uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Skołyszyn zaczynali opowiadanie baśni Jakuba i Wilhelma 
Grimmów, podczas konkursu czytelniczego zorganizowanego 
9 kwietnia 2019 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 
dla Dzieci. Konkurs miał na celu rozpowszechnienie książek dla 
dzieci, wspieranie czytania przez najmłodszych oraz powrót do 
starej, pięknej tradycji opowiadania baśni.

Młody olbrzym, pracowity Kopciuszek, sprawiedliwa Pani 
Zima, urocza Śpiąca Królewna, muzykanci z Bremy to bohatero-
wie, o których opowiadali uczestnicy konkursu.

Komisja w składzie: Katarzyna Koczwara - zastępca dyrek-
tora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaśle, Agnieszka Hajduk - nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej w Skoły-
szynie, Marta Gąsiorowska - dyrek-
tor GOKiCz w Skołyszynie nagrodziła 
i wyróżniła następujących uczniów: 
I miejsce ex aequo: Oliwia Lipka -  
kl. II; SP w Bączalu Dolnym; nauczy-
ciel przygotowujący: Halina Wojdyła, 
Milena Maczuga - kl. III; SP w Har-
klowej; nauczyciel przygotowujący: 
Barbara Łacek, II miejsce ex aequo: 
Szymon Bolak - kl. II; SP w Kunowej; 
nauczyciel przygotowujący: Ewa Gu-
bernat, Katarzyna Kuchta - kl. II; SP 
w Święcanach; nauczyciel przygot.: 
Anna Nigborowicz

 III miejsce ex aequo: Zuzanna 
Danisz- kl. I; SP w Przysiekach; na-
uczyciel przygotowujący: Bernadetta 

Filus, Kasia Gajowska - kl. I; SP w Bączalu Dolnym, nauczyciel 
przygot.: Małgorzata Wachel, Nikola Gorczyca - kl. II; SP w Ku-
nowej; nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat, Bartosz 
Rzońca - kl. I; SP w Lisowie; nauczyciel przygotowujący: Beata 
Rogowska 

 Wyróżnienia: Jakub Haluch - kl. III; SP w Skołyszynie; na-
uczyciel przygotowujący: Jadwiga Stygar, Tymoteusz Myśliwiec 
- kl. I; SP w Kunowej; nauczyciel przygotowujący: Zofia Rutana, 
Zuzanna Ryba - kl. II; SP w Lisowie; nauczyciel przygotowujący: 
Renata Ciołkosz, Jakub Ujejski - kl. I; SP w Bączalu Dolnym; na-
uczyciel przygot.: Małgorzata Wachel, Kamil Woźniak - kl. II; SP 
w Kunowej; nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat.
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XVII Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej rozstrzygnięty!

Spotkanie z ilustratorem Danielem de Latourem 

Pierwszego kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-
telnictwa w Skołyszynie miało miejsce wręczenie nagród za XVII 
Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 2019. Te-
mat tegorocznej edycji to „Widok z mojego okna”. Celem kon-
kursu jest: doskonalenie umiejętności plastycznych i wyrobienie 
wyobraźni artystycznej, wyćwiczenie sprawnego posługiwania 
się nowoczesną techniką informatyczną, stworzenie uczniom 
możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycz-
nych dokonań. Na konkurs wpłynęło 88 prac ze szkół powiatu ja-
sielskiego. Komisja konkursowa w składzie: Paweł Szot (informa-
tyk, Starostwo Powiatowe w Jaśle), Artur Sowiński (informatyk, 
UG Skołyszyn), Marta Gąsiorowska (dyrektor GOKiCz) i Włady-
sława Kołodziej (instruktor plastyki GOKiCz) oceniając - walory 
plastyczne pracy (kompozycja, przestrzeń, barwa), zgodność 
z tematem, twórcze podejście do zadania plastycznego (pomy-
słowość, oryginalność), samodzielność, znajomość i umiejęt-
ność wykorzystania narzędzi progra-
mów graficznych, estetyka wykonania 
- nagrodziła i wyróżniła prace uczniów: 

Klasy IV-VI: m-ce I Paweł Hudy-
ma – 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 2  
Jasło, Nauczyciel: Elżbieta Poliwka,  
II /ex aequo/ Karol Braczyk – kl. V, 
Szkoła Podstawowa Skołyszyn, Nauczy-
ciel: Monika Socha, Jonatan Duda –  
kl. V, Szkoła Podstawowa Skołyszyn, 
Nauczyciel: Monika Socha, III Maksy-
milian Dranka – kl. IV, Szkoła Podsta-
wowa nr 12 Jasło, Nauczyciel: Iwona 
Zamorska. Wyróżnienia: Zofia Bonar 
– 10 lat, Niepubliczny Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Łajscach, Nauczyciel: 
Jadwiga Lach, Zuzanna Gałuszka –  
kl. V, Szkoła Podstawowa nr 12  
Jasło, Nauczyciel: Artur Domasławski,  
Oliwia Gunia – kl. V, Szkoła Podsta-
wowa Bączal Dolny, Nauczyciel: Anna 
Data. Klasy VII, VIII i III Gimnazjum: 

m-ce I Nikola Pikul – kl. VIII, Szkoła Podstawowa nr 12 Jasło, Na-
uczyciel: Dariusz Koś, II Katarzyna Midura – kl. III Gimnazjum, 
Szkoła Podstawowa nr 2 Jasło, Nauczyciel: Zbigniew Bizoń,  
III /ex aequo/ Otylia Żebracka – l. 14, Niepubliczny Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Umieszczu, Nauczyciel: Jadwiga Lach, Karol 
Kolbusz – kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 12 Jasło, Nauczyciel: 
Dariusz Koś. Wyróżnienia: Weronika Ostalecka – kl. VIII, Szkoła 
Podstawowa nr 12 Jasło, Nauczyciel: Dariusz Koś, Szymon Piku-
sa – 15 lat, Szkoła Podstawowa Dębowiec, Nauczyciel: Joanna 
Michnal, Emilia Gałuszka – kl. III Gimnazjum nr 2 Jasło, Nauczy-
ciel: Artur Domasławski, Karolina Kmiotek – kl. III Gimnazjum 
Skołyszyn, Nauczyciel: Monika Socha. Pamiątkowe dyplomy 
i nagrody wręczyli laureatom: Paweł Gutkowski (Zastępca  
Wójta Gminy Skołyszyn) oraz dyrektor GOKiCz - Marta Gąsio-
rowska.

W ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,  
26 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie odbyły się warsztaty literacko-plastyczne  
z ilustratorem Danielem de Latourem. 

Warsztaty, w których udział wzięli uczniowie z Jabłonicy, 
Lisowa i Skołyszyna, poświęcone były książce "Babcocha", no-
minowanej do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego

Warsztaty odbyły się w ramach projektu "litERAtura -  
teraz elit tura!" dofinansowanego ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Partnerstwo 
dla książki”.

Daniel de Latour - ilustruje książki i czasopisma dla mniej-
szych i większych, rysuje komiksy. Współpracował m.in.  
z “Misiem”, “Świerszczykiem”, ilustrował felietony w “Wyso-
kich Obcasach”. Ma na koncie kilkanaście książek dla dzieci 
(m.in. autorstwa Justyny Bednarek, Henryka Bardijewskiego, 
czy Grzegorza Kasdepke), zilustrowany dwuczęściowy pod-
ręcznik do języka polskiego dla gimnazjum (oraz ilustracje 
w kilku innych wydawnictwach edukacyjnych).
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Konfrontacje Artystyczne – przegląd w kategoriach teatr i taniec

XXVII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

15 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie spotkały się zespoły taneczne i grupy teatral-
ne działające przy szkołach podstawowych w Bączalu Dolnym, 
Jabłonicy i Skołyszynie. Celem organizowanych od 2001 roku 
Konfrontacji Artystycznych jest prezentacja dorobku artystycz-
nego zespołów tanecznych i grup teatralnych, wymiana pomy-
słów i doświadczeń oraz inspirowanie do poszukiwań nowych 
form pracy artystycznej. Występom dzieci i młodzieży przyglą-
dało się jury w składzie: Anna Zalewska – absolwentka kultu-
roznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, animatorka kultury; 
reżyserka teatrów ama-
torskich; Elżbieta Pawluś 
- nauczyciel SP w Przy-
siekach; Jadwiga Szarek 
– instruktor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Czy-
telnictwa w Skołyszynie. 
Jury przyznało nagrody:  
Kategoria Teatr - NA-
GRODA SPECJALNA; 
Grupa teatralna z klasy 
II; SP Bączal Dolny; Na-
uczyciel przygotowujący: 
Halina Wojdyła, NAGRO-
DA /EX AEQUO/: Gru-
pa teatralna „Bajecz-
na szóstka” (kl. IV ), 

SP Jabłonica, Nauczyciel przygotowujący: Urszula Okarmus-
-Piecha, Grupa teatralna „Złote rybki” (kl. IV ), SP Jabłonica, 
Nauczyciel przygotowujący: Urszula Okarmus-Piecha, Grupa 
teatralna z kl. IV, V, VIII, IIIG; SP Bączal Dolny; Nauczyciel przy-
gotowujący: Agnieszka Dąbrowska, Maria Kozioł. Kategoria Ta-
niec - NAGRODA SPECJALNA; Zespół „Rokendrolki” (kl. II a),  
SP Skołyszyn Nauczyciel przygotowujący: Lucyna Król, NAGRO-
DA /EX AEQUO/: Zespół z klasy I; SP Skołyszyn Nauczyciel 
przygotowujący: Urszula Zabielska, Zespół z klasy VI I i VIII; SP  
Jabłonica Nauczyciel przygotowujący: Łucja Biernacka. 

24 kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie odbył się XXVII Gminny Konkurs Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej. Jury w składzie: Monika Twarduś – 
absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy na kierunku dyrygentura chóralna, dyrygentka 
Chóru Soli Deo w Jaśle (I LO w Jaśle), nauczyciel w Państwo-
wej Szkole Muzycznej I st. w Jaśle i Prywatnej Szkole Muzycznej 
I i II st. w Jaśle oraz Szkole Muzycznej w Rymanowie, Stanisław 
Mazurek – nauczyciel Społecznego Ogniska Muzycznego w Ja-
śle i Skołyszynie; Agnieszka Starzec - nauczyciel SP w Skołyszy-
nie (kategoria wiekowa III i IV) oraz Marta Gąsiorowska - dy-
rektor GOKiCz w Skołyszynie (kategoria wiekowa I-II) oceniało 
umiejętności wokalne wykonawców, interpretację, stopień 
trudności wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystycz-
ny starszych uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjali-
stów. Jury wyróżniło i nagrodziło: Kategoria I - dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat) - Soliści; NAGRODA: Milena Halerz – 
kl. 0; SP Bączal Dolny /Nauczyciel: Elżbieta Grzywacz. Zespoły; 
NAGRODA: Zespół „Motylki” (5-latki) - SP Skołyszyn/Nauczy-
ciel: Beata Cetnar. Kategoria II - szkoła podstawowa klasy I-III 
- Soliści; I MIEJSCE /ex aequo/ Gabriela Dzięglewicz - kl. II; SP 
Bączal Dolny /Nauczyciel: Jolanta Rzońca, Emilia Starzec – kl. 
III, SP Skołyszyn /Nauczyciel: Jolanta Berkowicz, II MIEJSCE /
ex aequo/: Julia Liana– kl. II, SP Skołyszyn/Nauczyciel: Urszula 
Czerwińska, Bartosz Rzońca – kl. I, SP Lisów /Nauczyciel: Beata 
Rogowska, III MIEJSCE /ex aequo/: Rafał Okarma – kl. III, SP 
Skołyszyn/Nauczyciel: Jadwiga Stygar, Zuzanna Rak - kl. II, SP 
Przysieki /Nauczyciel: Krystyna Majka. WYRÓŻNIENIA: Jakub 
Ujejski – kl. 0; Przedszkole Bączal Dolny /Nauczyciel: Jolanta 
Rzońca. Zespoły - I MIEJSCE: Zespół z klasy I - SP Przysieki / 
Nauczyciel: Bernadetta Filus, II MIEJSCE: Zespół z klasy I - SP 
Skołyszyn /Nauczyciel: Urszula Zabielska. Kategoria III - szkoła 

podstawowa klasy IV-VI; I MIEJSCE /ex aequo/: Bartosz Klęba 
– kl. V, SP Harklowa /Nauczyciel: Barbara Łacek, Natasza Litwa 
– kl. V, SP Przysieki /Nauczyciel: Elżbieta Pawluś, II MIEJSCE:  
Jowita Duda – kl. V, SP Skołyszyn/Opiekun: Anna Duda,  
III MIEJSCE /ex aequo/: Milena Żabska – kl. IV , SP Skołyszyn/
Opiekun: Anna Żabska, Hanna Chesnokova – kl. IV, SP Kuno-
wa/Opiekun: Magdalena Panfiłowa. WYRÓŻNIENIA: Bartłomiej 
Gryga – kl. V, SP Skołyszyn/Nauczyciel: Urszula Czerwińska, 
 Joanna Jagielska - kl. IV, SP Przysieki /Nauczyciel: Elżbieta Pawluś, 
Zuzanna Rewiś – kl. VI, SP Harklowa /Nauczyciel: Barbara Łacek, 
Natalia Zabawa – kl. V, SP Skołyszyn/Opiekun: Małgorzata Zaba-
wa. Kategoria IV - szkoła podstawowa klasy VII, VIII i III gimna-
zjum - I MIEJSCE: Alicja Mastej – kl. III gim. Skołyszyn/ Nauczy-
ciel: Urszula Czerwińska, II MIEJSCE: Oliwia Bylinowska - kl. VII,  
SP Jabłonica /Nauczyciel: Natalia Szepiecińska, III MIEJSCE: nie 
przyznano. 

Pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody uczestnikom 
konkursu wręczali: Bogusław Kręcisz (Wójt Gminy Skołyszyn), 
Paweł Gutkowski (Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn), Marta  
Gąsiorowska (Dyrektor GOKiCz) oraz członkowie Jury.
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XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Skołyszynie

Dzień Dziecka 2019

Od 1 do 9 czerwca 2019 r. trwał XVIII Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom – pod hasłem: "Sportowcy czytają dzieciom, 
wychowanie przez sport i czytanie". OTCD to największe święto 
kampanii czytania, zainicjowane przez Fundację ABCXXI - CAŁA 
POLSKA CZYTA DZIECIOM. Do akcji, po raz kolejny włączył się 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

2 czerwca na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury i Czy-
telnictwa w Skołyszynie podczas inauguracji OTCD - Pikniku Ro-
dzinnego z okazji Dnia Dziecka władze gminy Skołyszyn oraz za-
proszeni goście czytali „Lokomotywę” Juliana Tuwima. Na scenie 
zaprezentowali się uczestnicy zajęć GOKiCz oraz przedszkolaki 
z gminy Skołyszyn. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji m. 
inn. skręcanie baloników, malowanie twarzy, gry, zabawy,konkur-
sy, pokazy strażaków i motocyklistów. Niewątpliwie największą 
atrakcją dla maluchów były darmowe zjeżdżalnie, fotobudka oraz 
kule wodne.Podczas imprezy odbyły się zabawy plastyczne w ra-
mach projektu "litERAtura - teraz elit tura!". 

4 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnic-
twa w Skołyszynie gościł autor książek dla dzieci Wojciech Wi-
dłak, który dla dzieci z kl. "0" SP w Skołyszynie m. in. czytał frag-
menty swoich książek i opowiadał dzieciom skąd czerpie pomysły.

5 czerwca 2019 r. krakowska pisarka dla dzieci i młodzieży 
Beata Ostrowicka spotkała się z pierwszoklasistami SP w Skoły-
szynie. Uczestnicy wspólnie prześledzili całą drogę powstawania 
książki - od pomysłu, poprzez kolejne etapy produkcji aż do mo-
mentu gdy trafi a ona w ręce czytelnika. 

6 czerwca dla dzieci z kl."0" SP w Jabłonicy oraz SP w Bączalu 
Dolnym głośno czytali sportowcy z LKS Skołyszyn. Dzieci doznały 
niezapomnianych przeżyć i wzruszeń podczas seansu w mobil-
nym planetarium. Mali widzowie wyruszyli w niezwykłą podróż 
do najdalszych zakątków kosmosu. Nie małą atrakcją dla nich 

okazało się również malowanie na folii.
W tym samym dniu młodzież gimnazjalna oraz zespół Świe-

tliki działający przy GOKiCz w Skołyszynie (pod kierunkiem pani 
Urszuli Czerwińskiej) dla swoich rodziców, dziadków i rodzeń-
stwa przedstawili spektakl pt. "Zamieszanie w krainie bajek". 
Piękna dekoracja, barwne stroje oraz gra aktorska dostarczyła 
widzom wielu wrażeń. 

7 czerwca dla drugoklasistów SP w Skołyszynie był dniem pa-
sowania na czytelnika. Dzieci wzięły udział w zabawach literac-
kich, w których wykazały się dużą znajomością bajek. Po wysłu-
chaniu próśb książki i zapewnieniu że będą je szanować złożyli 
uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelnika naszej 
biblioteki. Spotkania autorskie oraz zabawy plastyczne odby-
ły się ramach projektu "litERAtura - teraz elit tura" (projektu 
dofi nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego).

Zamierzasz najbliższe wakacje spędzić w domu? W Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie spotkasz rówieśni-
ków, którzy tak jak Ty kochają dobrą zabawę i są ciekawi świa-
ta! Wyprawy krajoznawcze, wycieczka do Ogrodu Doświadczeń 
w Krakowie, rejs po Jeziorze Solińskim, wyjazd do Parku Minia-
tur w Inwałdzie i parku linowego, wycieczka do Skamieniałego 
Miasta, plenerowe warsztaty zielarskie i plastyczne, zabawy na 
świeżym powietrzu, wycieczka do kina 3D, warsztaty wokalne i ta-
neczne, gry sprawnościowe, konkursy i niespodzianki – Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie dla wszystkich dzie-
ci spędzających lato w gminie przygotował wiele atrakcji.    

Zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych 
do udziału w bezpłatnych wakacyjnych cyklach zajęć: „Wokalne 
poniedziałki”, „Wtorki ze sztuką”, „Roztańczone środy” i „Warsz-

taty w bibliotece”. W trakcie spotkań znajdzie się czas na rozwi-
janie zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy integra-
cyjne. Będą zabawy na świeżym powietrzu, tańce integracyjne, 
zabawy z chustą animacyjną, warsztaty plastyczne, plenery ma-
larskie konkursy i wiele niespodzianek. Powstaną rzeźby z gliny, 
witraże i płaskorzeźby. W czasie wakacji oferujemy również gry 
planszowe, piłkarzyki i bilard. Zapraszamy także do odwiedzania 
biblioteki i czytelni oraz korzystania z bezpłatnego dostępu do 
internetu. Wszystkie wycieczki organizowane w czasie wakacji 
dofi nansowane zostały przez Wójta Gminy Skołyszyn z fundu-
szy Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Szczegółowy harmonogram zajęć i wycieczek wakacyjnych 
dostępny na stronie gokicz.skolyszyn.pl

WAKACJE 2019

Tańce i zabawy z animatorami, darmowe zjeżdżal-
nie, pamiątkowe zdjęcia w fotobudce, malowanie 
twarzy, zabawy ze strażakami oraz oglądanie zabyt-
kowych pojazdów... to tylko wybrane atrakcje, które 
czekały na najmłodszych 2 czerwca na placu obok 
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skoły-
szynie. Organizatorami imprezy z okazji Dnia Dziecka 
była Gmina Skołyszyn i Gminny Ośrodek Kultury i Czy-
telnictwa w Skołyszynie.

Piknik zorganizowano w ramach Gminnego Programu 
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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WARTO WIEDZIEĆ
Badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - wyniki 

Szanowni Państwo,
W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na tere-

nie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie 
przeprowadzane badanie opinii publicznej na temat sytuacji 
rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World 
(MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy: 
odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia 
ankiety, skontaktują się telefonicznie lub internetowo z miesz-
kańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony 
wywiad, skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przed-
siębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety. Serdecznie za-
chęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe 
znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie pod-
kreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter 

anonimowy i zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz realizacji 
badania. Organizatorem badania jest Samorząd Województwa 
Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Wojewódz-
twa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz 
Uniwersytetem Rzeszowskim. Nazwa badania: „Kondycja spo-
łeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim 
i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depo-
pulacji”. Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Techniczna na lata 2014-2020. W przypadku pytań zachę-
cam do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy pod numerem 
32 4202708 lub z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pod-
karpackiego pod numerem 17 7476782. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, ogłasza nabór wniosków na inwestycje 
z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona 
wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. 

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu: Zakup 
i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pocho-
dzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości 
do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowi-

ska wodnego na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej 
jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 1 lipca 2019 
roku w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod 
adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub Przedstawi-
cielstwie Zamiejscowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 
Krosno. 

Więcej na stronie internetowej (regulamin, wzór wniosków) 
www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce: nabory wnosków.

Wyniki głosowania - gmina Skołyszyn 

Źródło danych: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/180509. Więcej informacji na stronie www.skolyszyn.pl.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                      3 125     73,03%         

KOALICYNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT -
KOALICJA

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA
EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA
KORWIN BRAUN LEROY NARODOWCY
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15                                    121      2,83%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA                   113       2,64%                       
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM -
PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS

Komitet

Razem                                                                                                                    4 279       100%

Liczba 
głosów

Procent 
głosów

657      15,35%

211       4,93%

  35      0,82%

17       0,40%
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