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 PROZIOKI  2017 

Wójt Gminy Skołyszyn, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Skołyszyn były organizatorami tegorocznych ob-
chodów święta Gminy, które odbyły się 13 sierpnia na placu targowym 
w Skołyszynie. Prozioki - to nowa nazwa obchodów święta Gminy, która mamy na-
dzieję na stałe wpisze się w kalendarz imprez Beskidu Niskiego. 13 sierpnia prozioki 
można było zjeść ze smalcem, masłem, pastą z bobu, różnego rodzaju sosami, dżema-
mi, powidłami i czekoladą. Degustacja prozioków na słodko i słono możliwa była dzięki 
pracowitości Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Panie z Harklowej, Lisowa, Przy-
siek, Siepietnicy, Skołyszyna i Święcan udowodniły, że posiadają niezwykłe talenty kuli-
narne. Setki prozioków upieczonych specjalnie na tę okazję rozeszło się jak przysłowio-
we "świeże bułeczki". Zabawy z klaunem na szczudłach, warsztaty kręcenia baloników, 
deszcz baniek mydlanych, wesołe miasteczko to wybrane atrakcje, które przygotowa-
ne były dla najmłodszych. Dorośli również nie narzekali na brak atrakcji. Na scenie za-
prezentowali się Liwoczanie, Lisowianki, zespoły i soliści z GOKiCz oraz poetki regional-
ne. FOLK SHOW zapewnił publiczności zespół Looka. Gwiazdą tegorocznej imprezy był 
znany w całym kraju zespół CZERWONE GITARY. Podczas koncertu wybrzmiały takie 
przeboje jak "Nie zadzieraj nosa", "Matura", "Historia jednej znajomości", "Ciągle pa-
da", czy "Jesień idzie przez park". Jak się okazało piosenki Czerwonych Gitar wcale się 
nie starzeją, teksty znali zarówno starsi jak i młodsi mieszkańcy naszego regionu. Im-
prezę zakończyła dyskoteka powadzona przez M-Lukasa z Trendy Radio.  Sponsorami 
imprezy byli:  Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Vortumnus" Sp. z o.o.; Fabryka 
Armatur Jafar SA; Firma transportowa LukasTur oraz Bank Spółdzielczy ze Skołyszyna. 
Organizatorzy dziękują również Spółdzielni Rolwod, za udostępnienie placu targowego 
oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym z Bączala Dolnego, Pustej Woli, Skołyszyna 
i Święcan za pomoc przy organizacji imprezy.  

Redakcja 

mailto:krzysztof.zieba@skolyszyn.pl
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INFORMACJE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN 

 
 

Jak co kwartał postaram się przybliżyć Państwu najważniejsze 
z punktu widzenia włodarza gminy wydarzenia, inwestycje. 
W dniu 13 września w Urzędzie Marszałkowskim podpisana 
została umowa przyznania pomocy na budowę boiska wielo-
funkcyjnego w Święcanach oraz na budowę 7 siłowni plenero-
wych z których korzystać będzie młodzież szkolna w Bączalu 
Dolnym, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowie, Przysiekach 
i Święcanach. Według kosztorysów wartość inwestycji to 
540 000,00 zł z czego dofinansowanie wyniesie 63,63%  
Urząd Marszałkowski ogłosił, że wniosek złożony przez Zwią-
zek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle pn. „Instalacje systemów 
odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” znalazł się pośród 19 wnio-
sków, które otrzymają dofinansowanie. Jest to duże osiągnię-
cie ponieważ 50 wniosków takiego dofinansowanie nie otrzy-
ma. To dobra wiadomość dla mieszkańców naszej gminy, któ-
rzy w dniach 12-23 grudnia 2016 r. składali swoje wnioski do 
Urzędu Gminy w Skołyszynie na montaż instalacji solarnych, 
fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz pieców. Niestety jest też 
zła wiadomość – nie wszyscy zainteresowani będą mogli sko-
rzystać z projektu z uwagi na ograniczone środki finansowe. O 
uczestnictwie w projekcie decydować będzie spełnienie 
wszystkich kryteriów dostępu oraz uzyskane wystarczającej 
ilości punktów, które zostaną przyznane na podstawie złożo-
nej deklaracji. W przypadku tej samej ilości punktów decydo-
wał będzie czas złożenia wniosku.Całkowita wartość projektu 
to 15 388 605,60 zł, łączne dofinansowanie wynosi 
9 925 621,90 zł z czego na Gminę Skołyszyn przypada 
1 245 539,75 zł. 
Bardzo oczekiwaną wiadomością - zwłaszcza dla mieszkańców 
Kunowej i Harklowej - jest pozytywna ocena wniosku na prze-
budowę stacji uzdatniania wody w Skołyszynie oraz budowę 
wodociągu w miejscowościach Kunowa i Harklowa. Będzie to 
jedna z większych i długo oczekiwanych inwestycji ostatnich 
lat. Zakończenie prac nastąpi we wrześniu 2019 roku. Całkowi-
ta wartość projektu (bez przyłączy do sieci wodociągowej – 
które nie mogą zostać zrefundowane) wynosi 3 840 518,69 zł, 
dofinasowane 1 987 360,00 zł. 
W lipcu br. dokonano wyboru dostawcy fabrycznie nowego 
ciągnika rolniczego 4x4. Postępowanie wygrała Firma Handlo-
wo Usługowa „Kisiel” Usługi dla Rolnictwa i Leśnictwa Kisiel 
Mariusz, z Górna składając ofertę na sprzedaż ciągnika (rok 
produkcji 2017) na kwotę 182 655,00 zł. Pojazd został dostar-
czony 19 września br. i będzie wykorzystywany do bieżącego 
utrzymania dróg gminnych. 
W sierpniu odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup lekkiego samochodu ratowniczo–
gaśniczego dla OSP Bączal Dolny. W ramach przetargu wybra-
no dostawcę, którym została firma BIBMOT BIK Spółka Jawna 
z Mielca. Dostawa samochodu marki Renault Master o warto-
ści 226 300,00 zł nastąpi w listopadzie br. Samochód został 
sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – 94 000,00 zł, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
25 000,00 zł, pozostałe środki stanowią wkład własny gmi-
ny.Okres wakacyjny to w samorządzie czas wzmożonych prac 
inwestycyjnych lub wyboru wykonawców. W Urzędzie Gminy 
Skołyszyn do najważniejszych zaliczyć można: 
- wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych – 
etap I (Bączal Dolny- droga Brzeziny od skrzyżowania koło tzw. 
„waflarni” w kierunku P. Gołębiowskiego, Lisów - droga 

w kierunku P. Gorczycy, Siedliska Sławęcińskie - droga w kie-
runku P. Oleszkowicz, Siepietnica- droga „Za las” za P. Mazur-
kiewiczem, Sławęcin – droga w kierunku P. Goleń, Święcany – 
droga Nadole w kierunku P. Kosiek) wartość prac wykonanych 
przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp z o.o. z Jasła 
wyniosła 378 717,00 zł, 
- wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych – 
etap II (Bączal Górny – droga Jesionka, Lipnica Górna – droga 
koło P. Furmana, Harklowa – droga Ropita koło Kapliczki, Har-
klowa – droga Piętówka, Kunowa – droga koło P. Bochni, Przy-
sieki – droga Barzykówka koło P. Jodłowskiej, Skołyszyn – dro-
ga w kierunku P. Okarmy, Skołyszyn – droga Pańskie Pola koło 
apteki) wartość prac do wykonania przez Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe Sp z o.o. z Jasła to 406 676,08 zł, 
- remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami – wyko-
nany przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp z o.o. z 
Jasła – wartość prac ok 50 tys zł, 
- remont sposobem gospodarczym dróg żwirowych w tym 
zakup blisko 1 850 ton klińca i kamienia, 
- budowa trzech stanowisk słupowych hybrydowego oświetle-
nia ulicznego przy skrzyżowaniach dróg gminnych w miejsco-
wości Lisów, Święcany oraz Lipnica Górna – wykonawca EKO-
SOLARY Ireneusz Jóźwik z Kalisza – wartość prac 26 905,02 zł, - 
przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - rozdzielenie 
instalacji c.o. dla mieszkań zlokalizowanych w Ośrodku Zdro-
wia w Skołyszynie i w Harklowej wraz z wymianą kotłów c.o. 
w kotłowni Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie – w ramach zamó-
wienia publicznego został wybrany wykonawca F.H.U. PLOM-
BIER Damian Ignarski . Wartość prac to blisko 130 tys. zł, 
- utwardzenie placu postojowego - parkingu przy Domu Ludo-
wym w Jabłonicy – wykonawca F.U.H. „GOREX” Łukasz Gor-
czyca z Jasła – wartość prac 33 087,00 zł, 
- wybór wykonawcy bramy garażowej w budynku OSP w Bą-
czalu Dolnym –FHU Okienko z Jasła – wartość prac 11 404,00 
zł,  
- przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole 
Szkół Publicznych w Święcanach – wykonawca  Prolux Grze-
gorz Byczek- wartość prac 16 900,00 zł, 
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla 
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejsco-
wości Skołyszyn „Pańskie pola”- wykonawca Firma Projektowo
-Usługowa AMPER Łukasz Mrówka z Gorlic - 11 685,00 zł, - 
opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla 
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejsco-
wości Przysieki „Zawodzie” - wykonawca Firma Projektowo-
Usługowa AMPER Łukasz Mrówka z Gorlic - 6 765,00 zł, 
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla 
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powia-
towej NR DP1829R na terenie miejscowości Jabłonica  - wyko-
nawca Firma Projektowo-Usługowa AMPER Łukasz Mrówka 
z Gorlic -  11 685,00 zł, 
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla 
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejsco-
wości Przysieki „Tułoki”- wykonawca Firma Projektowo-
Usługowa AMPER Łukasz Mrówka z Gorlic -13 284,00 zł,  
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla 
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powia-
towej NR DP1829R na terenie miejscowości Bączal Dolny - 
wykonawca Firma Projektowo-Usługowa AMPER Łukasz 
Mrówka z Gorlic - 5 399,70 zł, - opracowanie dokumentacji 
projektowo  kosztorysowej  dla  zadania pn. Budowa oświetle- 
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Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN 

W dniu 13 lipca 2017 r. Rada Gminy w Skołyszynie obradowała 
na XXX sesji. Tematem obrad było podjęcie uchwał: - uchwała 
nr XXX/193/17 zmieniająca budżet gminy na rok 2017, - 
uchwała nr XXX/194/17 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn 
na lata 2017 – 2021, - uchwała nr XXX/195/17 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu 
Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola 
w km 5+000-5+557 w m. Pusta Wola w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na tere-
nie powiatu jasielskiego - część I", - uchwała nr XXX/196/17 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji ce-
lowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publiczne-
go pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1831R 
Skołyszyn - Lisów w miejscowości Lisów w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powia-
towych", - uchwała nr XXX/197/17 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Jasiel-
skiego, na realizację zadania pn. budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w m. Bączal, - 
uchwała nr XXX/198/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XII/81/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 roku w 
sprawie przyjęcia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Skołyszyn.  
Podczas sesji XXXI w dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada Gminy pod-
jęła następujące uchwały: - uchwała nr XXXI/199/17 w sprawie 
zmian budżetu gminy na 2017 r., - uchwała nr XXXI/200/17 
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z 
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017-2021, - 
uchwała nr XXXI/201/17 w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej dla Powiatu jasielskiego, na reali-
zację zadania publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola w km. 5+000-5+557 
w m. Pusta Wola w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

"Przebudowa dróg i mostów powiatowych", - uchwała nr 
XXXI/202/17 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za 
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, - 
uchwała nr XXXI/203/17 w sprawie zmiany nazwy Szkoły pod-
stawowej w Skołyszynie imieniem Juliana Bruna, - uchwała nr 
XXXI/204/17 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania 
przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapew-
nienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i 
opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy 
przy SOSW w Jaśle, - uchwała nr XXXI/205/17 w sprawie prze-
prowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Skoły-
szyn celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy 
Skołyszyn.  
20 września 2017 r. podczas XXXII sesji Rady Gminy w Skoły-
szynie zostały podjęte następujące uchwały: - uchwała nr 
XXXII/206/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r., - 
uchwała nr XXXII/207/17 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/16 
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 XII 2016 r. w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021. - uchwała nr 
XXXII/208/17 w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicz-
nego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Gór-
na – Lisów – Skołyszyn w km. 2+637 – 2+270 w miejscowości 
Lisów w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg i mostów po-
wiatowych”. - uchwała nr XXXII/209/17 w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację projektu pn. „Instalacje systemów 
odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia 
działanie 3.1 Rozwój OZE. - uchwała nr XXXII/210/17 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na 
finansowanie wydatków majątkowych nie mających pokrycia 
w planowanych dochodach. 
 

nia ulicznego przy drodze powiatowej NR DP1828R na terenie 
miejscowości Święcany - wykonawca Firma Projektowo-
Usługowa AMPER Łukasz Mrówka z Gorlic - 7 257,00 zł, 
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla 
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powia-
towej NR DP1863R na terenie miejscowości Kunowa, Sławęcin 
oraz Harklowa - wykonawca Firma Projektowo-Usługowa AM-
PER Łukasz Mrówka z Gorlic - 12 853,50 zł, 
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Siedliska Sławęcińskie – wykonawca Firma 
Handlowo - Usługowa Krzysztof Jarek z Przysiek- 28 808,22 zł,  
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
„Zającówka” w miejscowości Święcany – wykonawca CAT-BUD 
Transport Jarosław Zabawa z Siepietnicy- 23 835,56 zł,  
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
„Bąkówki” w miejscowości Jabłonica- – wykonawca Firma Han-
dlowo - Usługowa Krzysztof Jarek z Przysiek- 26 711,26 zł,  
- remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Przysiekach – wykonawca GOR-BUD S.C. z Gorlic – 47 970,00 
zł, 
- wykonanie placu postojowego przy budynku Przedszkola 

Gminnego w Skołyszynie- wykonawca Spółdzielnia Usług Wod-
no - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD - 
26 322,00 zł,  
- wykonanie odwodnienia stadionu sportowego w Skołyszynie 
- wykonawca Spółdzielnia Usług Wodno- Kanalizacyjnych Pro-
dukcji Rolnej i Handlu ROLWOD – wartość prac 6 500,00 zł, 
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Święcanach ( obok 
Domu Ludowego i Remizy OSP) – wykonawca Spółdzielnia 
Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROL-
WOD – wartość prac 29 569,00 zł. 
 
Od pierwszego września nastąpiło przekształcenie Zespołów 
Szkół w Święcanach, Kunowej i Bączalu Dolnym w Szkoły Pod-
stawowe. Jest to efekt przeprowadzonej reformy oświaty.  
Serdecznie chciałbym podziękować Święcańskiemu Stowarzy-
szeniu na Rzecz Rozwoju Kultury Wiejskiej „AKTYWATOR” za 
zorganizowanie zbiórki dla osób poszkodowanych podczas 
nawałnic. Jestem dumny, że mieszkańcy naszej gminy nie 
szczędząc swojego czasu i sił chętnie pomagają innym. To ini-
cjatywa godna pochwały. 
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Stulecie odzyskania niepodległości 

 

Wobec zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania wolności 
i restytucji państwa polskiego, świadomi dziejowego charakte-
ru wydarzeń z roku 1918, przygotowując się do jubileuszowych 
obchodów upamiętnienia wydarzeń i osób związanych 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zachęcamy miesz-
kańców Podkarpacia do aktywnego współudziału w przygoto-
waniu uroczystości rocznicowych na terenie województwa pod-
karpackiego – czytamy w apelu, który nieprzypadkowo został 
ogłoszony 1 sierpnia – w 73. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 
Wojewoda Ewa Leniart podkreśliła, że apel jest odpowiedzią 
na inicjatywę Prezydenta RP , która wyrasta z potrzeby nada-
nia jubileuszowym obchodom najwyższej rangi. Ustawa z dnia 
7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości oddaje przygotowanie i przeprowa-
dzenie obchodów w ręce komitetu złożonego z najwyższych 
władz Rzeczypospolitej, w tym Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady 
Ministrów i wskazanych w ustawie członków Rady Ministrów. 
Wojewoda poinformowała również, że 24 maja 2017 roku rząd 
uchwalił Wieloletni Program „Niepodległa”. Ma on łączyć róż-
ne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wojewoda zaznaczyła, 
że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wydarzeń wpisu-
jących się w obchody. Samorządowe instytucje kultury oraz 
organizacje pozarządowe mogą do 16 sierpnia składać wnioski 
o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego 
„Niepodległa”  
Wspólnie z marszałkiem Władysławem Ortylem podjęliśmy 
inicjatywę, aby zwrócić się do społeczności lokalnych, władz 
samorządowych, mieszkańców regionu, instytucji i organizacji. 
Chcemy, aby nasze województwo aktywnie włączyło się 
w przygotowania obchodów 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości – powiedziała podczas konferencji wojewoda Ewa Le-
niart. 
Zwracamy się do mieszkańców, instytucji i organizacji o włą-
czenie się we wspólne uczczenie 100. rocznicy odzyskania Nie-
podległości Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że wszyscy doce-
niamy, jak bezcennymi wartościami są wolność, niezależność, 
bezpieczeństwo, stąd nasz apel do mieszkańców, abyśmy 
wspólnie włączyli się w świętowanie naszej niepodległości. To 

będzie z jednej strony oddanie hołdu bohaterom, a z drugiej 
strony budowanie naszej tożsamości i tworzenie dziedzictwa 
dla kolejnych pokoleń – powiedział marszałek Władysław Ortyl. 
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Podkarpac-
kim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie został również poda-
ny skład Wojewódzkiego Komitetu Narodowych Obchodów 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej. Należą do niego przedstawiciele władz wojewódzkich, 
parlamentarzyści, duchowni, przedstawiciele służb munduro-
wych, uczelni, związków zawodowych, organizacji kombatanc-
kich oraz osoby szczególne zasłużone dla Państwa Polskiego. 
Zadaniem Komitetu będzie promowanie idei upamiętnienia 
odzyskania i utrwalenia niepodległości Rzeczpospolitej na tere-
nie województwa podkarpackiego, a także inicjowanie współ-
pracy pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu 
terytorialnego, kościołami, związkami zawodowymi, organiza-
cjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi oraz 
podmiotami zainteresowanymi udziałem w obchodach. Zada-
niem Komitetu jest promowanie idei upamiętnienia odzyska-
nia i utrwalenia niepodległości Rzeczpospolitej na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego, a także inicjowanie współpracy 
pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu i innymi 
instytucjami oraz organizacjami, które chcą współuczestniczyć 
w obchodach rocznicy. 
Na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Rzeszowie jest dostępna specjalna zakładka pn. „Nie-
podległa”. Można tam znaleźć informacje dotyczące inicjatyw 
podejmowanych z okazji stulecia odzyskania niepodległo-
ści.  Wydarzenia do regionalnego harmonogramu obchodów 
można zgłaszać na adres: niepodległa@rzeszow.uw.gov.pl. 

73. Rocznica akcji na "Gilowej Górze" 

W niedzielę 6 sierpnia br. obchodziliśmy 74 rocznicę akcji 
uwolnienia więźniów z więzienia w Jaśle, przez żołnierzy AK, 
pod kryptonimem ,,Pensjonat”. W sierpniu br. przypada też 73 
rocznica akcji AK na ,,Gilowej Górze”. Akcję tę, na silnie uzbro-
jone „Tarnowskie Gestapo”  przeprowadziła Kompania Północ 
V Pułku Strzelców Podhalańskich w dniu 17 sierpnia 1944 r. 
Godzi się zatem o niej wspomnieć, bo skalą swoją i brawurą 
porównywana była przez wielu czołowych działaczy AK do ak-
cji ,,Pensjonat.” Obie, szeroko udokumentowane, nie wymaga-
ją dodatkowego komentarza i opisu. Kiedy Jasło ulegało zagła-
dzie po wcześniejszym wysiedleniu jej mieszkańców, a front 
stał przed Jasłem na wysokości Szebnie, Zimna Woda, na za-
chód od linii frontu trwała nadal okupacja i żywa działalność 
oddziałów Wermachtu i Gestapo. Zgrupowane oddziały V Puł-
ku Strzelców Podhalańskich w masywie leśnym Liwocza szkoli-
ły się i realizowały plan akcji „Burza”. Dowodem tego były par-

tyzanckie akcje sabotażowe w zachodniej części powiatu jasiel-
skiego z ,,Gilową Górą” włącznie. Tak akcja ,,jasielska” jak 
i ,,Gilowa” odniosły wielki sukces propagandowy, szerokim 
echem poszły w kraj. ,,Gilowa” nie osiągnęła tak dużego roz-
głosu jak ,,Pensjonat”, był to czas kiedy wojska niemieckie były 
w odwrocie, a okupacja w końcowej fazie . Nie czas przelicyto-
wywać się, która z akcji była większa. Wieś Swoszowa z Gilową 
Górą administracyjnie należała w owym czasie do powiatu 
Jasielskiego. Zgrupowanie V Pułku Strzelców Podhalańskich 
rekrutowało się z mieszkańców Święcan, Czermnej, Dębowej, 
Bukowej, Swoszowej, Jodłowej. Dowódcą kompanii był pra-
cownik gminy Skołyszyn, porucznik w cywilu Edward Przybyło-
wicz pseudonim „Bem”. 
                                                           Lek. med. Zdzisław Szymański 

https://rzeszow.uw.gov.pl/niepodlegla/stulecie-odzyskania-niepodleglosci/
https://rzeszow.uw.gov.pl/niepodlegla/stulecie-odzyskania-niepodleglosci/
mailto:niepodleg%C5%82a@rzeszow.uw.gov.pl
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Warunki uczestnictwa w projekcie „.Instalacje systemów odnawialnych źródeł 
energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. 

Miłą informacją dla mieszkańców Gminy Skołyszyn jest zapew-
ne ta, że w dniu 29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Pod-
karpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 
3.1 Rozwój OZE. Lista ta obejmuje 69 projektów a Zarząd Wo-
jewództwa dokonał wyboru 14 z nich do dofinansowania. 
Wśród wybranych projektów znalazł się projekt Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki złożony w imieniu Gmin Brzyska, Dębowiec, 
Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tar-
nowiec pn. „.Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii 
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisło-
ki”. W projekcie tym będą mogli uczestniczyć mieszkańcy, któ-
rzy w terminie od 12 do 23 grudnia 2016 r. złożyli w Urzędzie 
Gminy Skołyszyn deklarację uczestnictwa. Z uwagi na ograni-
czony budżet projektu nie każdy zainteresowany skorzysta 
z dofinasowania do odnawialnych źródeł energii. Poniżej dla 
przypomnienia najważniejsze zapisy Regulaminu uczestnictwa 
w projekcie, który w całości znajduje się na stronie interneto-
wej www.skolyszyn.pl (artykuł z dnia 9 grudnia 2016 r. http://
www.skolyszyn.pl/artykul/instalacje-systemow-odnawialnych-
zrodel-energii-na-terenie-gmin-nalezacych-do-zwiazku-gmin-
dorzecza-wisloki-nabor-deklaracji) oraz na stronach pozosta-
łych gmin biorących udział w projekcie. Zasady uczestnictwa 
w Projekcie (§3 Regulaminu) 
1. Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest: 
1) lokalizacja nieruchomości Mieszkańca, na której wykonana 

ma być Instalacja, na terenie Gminy; 
2) uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wyko-

nana ma być Instalacja Mieszkańca – własność/
współwłasność lub posiadane prawo do dysponowania nie-
ruchomością co najmniej do 31 grudnia 2025 roku potwier-
dzone w formie pisemnej; w przypadku umów zawartych na 
czas nieokreślony, umowa powinna zawierać klauzulę, że nie 
może zostać rozwiązana do dnia 31 grudnia 2025 roku; 
w przypadku, gdy Mieszkaniec jest właścicielem lub współ-
właścicielem kilku nieruchomości, może złożyć Deklarację 
przystąpienia do Projektu tylko na jedną nieruchomość. 
W przypadku nieruchomości, których współwłaścicielami 
jest kilka osób, wszystkie te osoby muszą być łącznie Stroną 
Umowy z Gminą i spełniać łącznie warunki, o których mowa 
w niniejszym punkcie. W takim przypadku wszelkie zobowią-
zania wynikające z Umowy współwłaściciele, zgodnie z art. 
370 Kodeksu cywilnego, zaciągają solidarnie. Dalsze posta-
nowienia Regulaminu dotyczące Mieszkańca stosuje się 
w takim przypadku do wszystkich współwłaścicieli; 

3) złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Dekla-
racji uczestnictwa w Projekcie w terminie od 12.12.2016 do 
23.12.2016 w Urzędzie w godzinach jego pracy Deklaracji 
uczestnictwa w Projekcie. Mieszkaniec nie może złożyć De-
klaracji dotyczących różnych Gospodarstw Domowych. De-
klaracja powinna zawierać wszystkich Mieszkańców mają-
cych prawo do dysponowania nieruchomością, na której 
wykonana ma być Instalacja i powinna być przez wszystkich 
podpisana; 

4) uzyskanie przez Gminę dofinansowania na realizację Projek-
tu; 

5) pozycja na Liście Instalacji przewidzianych do realizacji 
u Mieszkańców gwarantująca uzyskanie wsparcia. Zasady 

ustalenia pozycji na Liście określają ust. 2 i ust. 3; 
6) podpisanie przez Mieszkańca umowy z Gminą na montaż 

Instalacji; 
7) nieodpłatnie udostępnienie Gminie przez Mieszkańca 

w okres realizacji Projektu oraz Trwałości Projektu miejsca, 
w którym zlokalizowana będzie Instalacja; 

8) wpłata wkładu własnego na rachunek bankowy Gminy 
wskazany w Umowie i w wysokości w niej określonej. 

2. Dofinansowanie na realizację Instalacji będzie przyznawane 
w każdej Gminie osobno według kolejności wynikającej 
z Listy Instalacji przewidzianych do realizacji u Mieszkańców 
danej Gminy, przy czym w pierwszej kolejności będą przy-
znawane środki dla Mieszkańców z największą liczbą uzyska-
nych zgodnie z Deklaracją, aż do momentu wyczerpania do-
stępnych środków. W wypadku, gdy środki zostaną wyczer-
pane przed końcem Listy pozostali Mieszkańcy znajdą się na 
liście rezerwowej. Dofinansowanie do ich Instalacji będzie 
możliwe w wypadku uzyskania oszczędności. 

3. Kolejność na Liście Instalacji przewidzianych do realizacji 
uzależniona będzie od uzyskanej punktacji, przy czym im 
wyższa punktacja tym wyższe miejsce na Liście. W wypadku 
równej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń, 
przy czym wyższe miejsca będą przyznane wcześniej złożo-
nym Deklaracjom. 

Punktacja na Liście będzie przyznawana w następujący spo-
sób: 

1) Kryteria społeczne: 
a) Gospodarstwa domowe, które korzystają z dodatku miesz-

kaniowego lub w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
Deklaracji otrzymały pomoc rzeczową w postaci opału (lub 
ryczałtu na jego zakup); lub 

b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej i korzystające z tej formy wsparcia; lub 

c) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
świadczeń rodzinnych i korzystające z tej formy wsparcia; 
lub 

d) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważ-
nym; lub 

e) rodziny zastępcze; lub 
f) rodziny wielodzietne, tj. takie, na których utrzymaniu znaj-

duje się min. 3 dzieci w wypadku spełnienia jednego lub wię-
cej kryteriów społecznych – 2 pkt. 

2) Kryteria uzależnione od wybranego rodzaju Instalacji: 
3) Przyznana ilość punktów jest sumą uzyskanej punktacji 

w kryterium społecznym i kryterium dla danego typu Instala-
cji. 

4. Gmina zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia 
wszystkich warunków, w szczególności oświadczeń ze sta-
nem faktycznym w każdym momencie. W takim przypadku 
Mieszkaniec wezwany zostanie do przedłożenia w terminie 
7 dni dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia 
i potwierdzające status prawny nieruchomości, na której ma 
być zamontowana Instalacja. 

5. Niespełnienie przez Mieszkańca któregokolwiek z warun-
ków uczestnictwa w Projekcie albo podanie nieprawdziwych 
danych, o których mowa w ust. 1, skutkuje nieważnością 
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niniejszego Regulaminu oraz Umowy uczestnictwa w Projek-
cie, w szczególności niewykonaniem Instalacji na nieruchomo-

ści Mieszkańca. 

Inne informacje zawarte w Regulaminie z którymi warto się 
zapoznać: 

§2. ust 3.: Energia cieplna i elektryczna wytworzona w sys-
temach energii odnawialnej zainstalowanych w ramach Pro-
jektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw 
domowych. Energia nie może być wykorzystywana na potrze-
by prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko niewykorzy-
stana część energii elektrycznej może być wprowadzona do 
sieci elektroenergetycznej. Za odprowadzoną do sieci energię 
elektryczną nie przysługuje wynagrodzenie. Rozstrzygające 
w tym zakresie są obowiązujące przepisy (na chwilę publikacji 
Regulaminu: ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie usta-
wy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2016roku poz. 925)). Zmiana przepisów praw-
nych nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń wobec Gminy 
ze strony Mieszkańca. 
§2. ust 4.: Ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fi-
zyczne. Jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym 
wykonywana jest Instalacja, jest osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą wsparcie na rzecz odbiorcy ostatecz-
nego udzielane jest w formie pomocy de minimis. W takim 
przypadku Mieszkaniec jest zobowiązany w dniu podpisania 
Umowy przedstawić oświadczenie o wysokości dotychczas 
otrzymanej pomocy de minimis. Nie przedstawienie oświad-
czenia lub w wypadku gdy łącznie uzyskana pomoc wraz z pla-
nowanym wsparciem w zakresie Projektu przekroczy łącznie 
dopuszczalny poziom pomocy de minimis spowoduje wyklu-
czenie Mieszkańca z Projektu. 
§4. ust 4.: Wielkość zestawu zostanie określona według 
przyjętych zasad i nie może być zmieniona na wniosek Miesz-
kańca, za wyjątkiem typu Instalacji określonego w ust. 2, pkt 3) 
z zastrzeżeniem, że wnioskowana zmiana może dotyczyć wy-
łącznie zmniejszenia wielkości Instalacji. 
§4. ust 5.: Podane w Załączniku 2 koszty poszczególnych 
zestawów Instalacji są kwotami brutto i mają charakter sza-
cunkowy. Koszt rzeczywisty uzależniony będzie od oferty na 
montaż Instalacji wybranej przez Gminę w procedurze o udzie-
lenie zamówienia publicznego na potrzeby realizacji Projektu 
oraz od obowiązujących na moment realizacji Projektu przepi-

sów podatkowych, w szczególności o podatku od towarów 
i usług (VAT), które w chwili przyjęcia niniejszego Regulaminu 
różnicują stawkę podatku VAT od montażu Instalacji w zależ-
ności od lokalizacji – na obiekcie mieszkalnym 8%, na gruncie, 
konstrukcji wolnostojącej lub na budynku gospodarczym – 
23%. W wypadku budynków mieszkalnych o powierzchni użyt-
kowej powyżej 300 m2 podatkiem VAT 23% obłożona jest róż-
nica pomiędzy całkowitą powierzchnią użytkową a powierzch-
nią 300 m2. 
§4. ust 6.:  Każdy rodzaj Instalacji będzie opomiarowany. 
W okresie Trwałości Projektu Mieszkaniec zobowiązuje się do 
podawania informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie 
Gminy lub do umożliwienia przedstawicielowi Gminy dostępu 
do Instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika. 
§4. ust 7.: Nie dopuszcza się wykonania Instalacji na nieru-
chomościach Mieszkańców, na których dach budynku miesz-
kalnego i/lub niemieszkalnego pokryty jest materiałem zawie-
rającym azbest. Właściciele takich budynków mogą brać udział 
w Projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed 
wykonaniem Instalacji wymienią na własny koszt zgodnie 
z obowiązującymi przepisami pokrycie dachowe zawierające 
azbest. Wymiana pokrycia dachowego musi być wykonana 
zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie później niż 3 miesią-
ce przed planowanym terminem rozpoczęcia prac w ramach 
Projektu na nieruchomości Mieszkańca. 
§4. ust 8.: Po wyborze Projektu do dofinansowania i podpi-
saniu z Gminą umowy o dofinansowanie o ile zajdzie taka ko-
nieczność, Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt 
dostosuje instalację elektryczną i/lub wodną i/lub centralnego 
ogrzewania do wymagań instalacji urządzeń nie będących 
w zakresie realizacji Projektu (np. doprowadzenie wody do 
pomieszczenia, w którym będzie montowany zasobnik zesta-
wu solarnego, modernizacja istniejącej tablicy elektrycznej, 
zabezpieczenia różnicowo-prądowe, uziemienie budynku itp.). 
§4. ust 9.: Mieszkaniec we własnym zakresie i na własny 
koszt wykona wszelkie prace remontowe, które wykraczają 
poza zakres odtworzeniowy (np. malowanie pomieszczeń, 
uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych). 

Instalacje cieplne: 
Kolektory słoneczne (c.w.u.)1, pompy ciepła (c.w.u.), 
kotły biomasowe piątej generacji (c.o.)2 

Instalacje elektryczne: 
Instalacje fotowoltaiczne 
  

Kryterium: Dotychczasowe źródło c.w.u./c.o.: 
Piece węglowe – 8 pkt 
Piece olejowe – 6 pkt 
Piece gazowe – 1 pkt 
Pozostałe – 0 pkt 

Kryterium: Wybrana moc instalacji: 
3 kWp - 8 pkt 
4 kWp - 4 pkt 
5 kWp - 2 pkt 
7 kWp - 1 pkt 

Oferta POWES 

 
Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (m.in. organizacje 
pozarządowe), osoby fizyczne (m.in. bezrobotne, niepełno-
sprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym zainteresowa-
ne założeniem podmiotu ekonomii społecznej), nieformalne 
grupy, przedsiębiorstwa społeczne do zapoznania się z ofertą 
POWES Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej. Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ofe-
ruje: 

- dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych (dotacja inwestycyjna ok 26 000,00 zł, dotacja 
pomostowa 2 000,00 zł netto przez 12 miesięcy), 
- granty (9 000,00 zł dla organizacji pozarządowych i grup nie-
formalnych na inicjatywy z zakresu Ekonomii Społecznej), 
- pakiet wsparcie marketingowego (5 300,00 zł). 
 Więcej informacji na stronie internetowej www.pakd.pl. 

http://www.pakd.pl
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Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ 

Kody QR w służbie historii 

Z inicjatywy Zarządu Głównego Związku OSP RP w 2016 ro-
ku na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszy-
nie zamontowano tabliczkę z informacjami i kodami QR o nu-
merze FPPP 01114. Można dzięki nim poznać historię walki 
z okupantem, w której udział mieli także strażacy. Tym samym 
jednostka OSP Skołyszyn, jako jedna z trzech wytypowanych 
na terenie województwa podkarpackiego, wpisuje się do pro-
jektu „Poznajemy historie Armii Krajowej z wykorzystaniem 
kodów QR”. Akcja służy upamiętnieniu żołnierzy AK i udziału 

strażaków w walce o niepodległość Ojczyzny. Jej inicjatorem 
jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundacja 
Polskiego Państwa Podziemnego. Po zeskanowaniu z tabliczki 
kodu QR można będzie przeczytać o strażakach walczących 
w strukturach AK, Strażackim Ruchu Oporu „Skała”, udziale 
OSP w walkach o niepodległość, historii AK i Związku OSP RP. 
Zachęcamy do korzystania z tej formy poznawania historii Ar-
mii Krajowej i Związku OSP RP. Więcej informacji na str. inter-
netowej: www.skolyszyn.pl. 

Zlot MDP 
W dniu 29.08.2017 r. odbyło się spotkanie integracyjne Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych działających na terenie Mia-
sta Tarnobrzeg z MDP Skołyszyn i Pusta Wola. W spotkaniu 
uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Maria Kurowska, Dyrektor ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh 
Edward Szlichta, Prezydent Tarnobrzega dh Grzegorz Kiełb, 
członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh Stanisław 
Święch, Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn Stanisław Pawluś 
i Skarbnik Gminy dh Jacek Kędzior oraz funkcjonariusze Ko-
mendy Powiatowej Policji w Jaśle. Spotkanie odbyło się w ra-
mach akcji „Bezpieczne wakacje z OSP" przy remizie OSP Sko-
łyszyn. Wcześniej młodzież z Tarnobrzega, uczestnicy 
3 dniowego szkolenia MDP, zwiedziła Muzeum Lizaka w Jaśle 
oraz Karpacką Troję w Trzcinicy. Oprawę artystyczną zapewni-
ła grupa wokalno-instrumentalna pod kierownictwem 

Agnieszki Starzec. Więcej zdjęć na str. internetowej: 
wwww.skolyszyn.pl. 

LGD „LIWOCZ” 

 W wyniku przeprowadzonych naborów wniosków 
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „LIWOCZ” rozdysponowano ponad 3 mln zł 
wśród przedsiębiorców z obszaru gmin: Skołyszyn, Brzostek, 
Jodłowa, Pilzno, objętych Strategią rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność na lata 2016-2022. Obecnie większość 
z przedsiębiorców, w oparciu o zwarte umowy o dofinansowa-
nie realizuje opracowane przez siebie biznesplany. Stowarzy-
szenie LGD „LIWOCZ” w II połowie 2017 roku planuje ogłosić 3 
nabory wniosków o powierzenie grantów, w ramach których 
o pomoc będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe nie 
prowadzące działalności gospodarczej, grupy nieformalne 
i parafie.                      Planowane nabory: 

Wartość wsparcia jaką można uzyskać to około 20 tys. 
zł. (refundacja 100%) na jedno z pięciu zadań w ramach każde-
go z projektów grantowych.  

W II połowie 2017 roku ogłoszony zostanie również 
nabór wniosków na „Organizacje szkoleń, kursów kwalifikacyj-
nych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla 
grup defaworyzowanych” w trybie konkursowym, w ramach 
którego o wsparcie mogą ubiegać się: podmioty wykonujące 
działalność gospodarczą (refundacja do 70% kosztów kwalifi-
kowanych), jednostki sektora finansów publicznych (refundacja 
do 63,63% kosztów kwalifikowanych), pozostałe podmioty, np. 
stowarzyszenia dla których refundacja wynosi 100% kosztów 
kwalifikowanych.  

 

BIURO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„LIWOCZ” 

38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS) 

ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z DORADZTWA  
PROWADZONEGO NA RZECZ POTENCJALNYCH WNIOSKO-

DAWCÓW I BENEFICJENTÓW 

tel.: 13 441 03 38      e-mail: lgdliwocz@wp.pl 

 

Informacje dostępne są również na stronie internetowej 
www.lgdliwocz.pl 

 

L

p

. 

Zakres tematyczny 

Limit dostępnych 

środków  

w ramach ogłasza-

nego naboru 

  Organizacje festynów, pikników, 

zajęć kulturalnych  

i rekreacyjnych kultywujących 

lokalną historię i tradycje 

100 tys. złotych 

  
Wsparcie inicjatyw służących za-

chowaniu dziedzictwa lokalnego 
100 tys. złotych 

  
Integracje społeczności lokalnej z 

osobami niepełnosprawnymi 
100 tys. złotych 

mailto:lgdliwocz@wp.pl
http://WWW.lgdliwocz.pl
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Z życia jednostek OSP 

W dniu 2.09.2017 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Pusta Wola na zaproszenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP województwa małopolskiego uczestniczyła  
w VII Zlocie MDP woj. małopolskiego w Myślenicach. Uczestni-
cy wzięli udział w grze terenowej po dzielnicy Myślenice- Zara-
bie. Po drodze czekały na uczestników zadania, które należało 
wykonać w określonym czasie, dobrze się przy tym bawiąc. Do 
wykonania było ponad 18 zadań m.in. rzut do celu, duże piłka-
rzyki, wejście po skrzynkach, tor przeszkód, chodzenie 
w 6 osobowych nartach, przenoszenie wody w pojemnikach. 
Bardzo ciekawa impreza integracyjna dla młodzieży. Wszystkie 
drużyny zostały nagrodzone dyplomami i pamiątkowymi ko-
szulkami. Była też okazja do wykonania wspólnego zdjęcia 
z Wiceprezes ZG ZOSP RP dh Teresą Tiszbierek. 
W dniu 9 września 2017 r. w Warszawie obradował XIV Zjazd 

Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym 
uczestniczył m.in. dh Stanisław Święch Członek Prezydium Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP, jako delegat z woje-

wództwa podkarpackiego. Zjazd jednogłośnie udzielił absolu-
torium Zarządowi Głównego Związku za kadencję 2012-2017. 
Zarząd Główny na funkcję Prezesa wybrał druha Waldemara 
Pawlaka. Wybrano 22-osobowe Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP, w tym 7 wiceprezesów m.in.: druha Janusza 
Koniecznego – Prezesa ZOW ZOSP RP w Rzeszowie. Zjazd przy-
jął Uchwałę Programową na lata 2017-2022, w której zawarte 
zostały kierunki działania organizacji oraz zobowiązał Zarząd 
Główny Związku OSP RP do podjęcia prac związanych z opraco-
waniem dokumentu strategicznego pod nazwą „Florian 2050”. 
W niedzielę 10 września 2017 r., w łączności z obradującym 
dzień wcześniej XIV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP miały miejsce uroczystości inaugurujące 
Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski 
pod Honorowym Patronatem Jego Eminencji Księdza Kardyna-
ła Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda Postanowieniem  
z dnia 11 września 2017 r. powołał Prezesa Zarządu Głównego 
Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka w skład Komitetu 
Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej. Powołanie druha Waldemara 
Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP do składu komi-
tetu jest wielką nobilitacją dla całego środowiska strażaków-
ochotników w Polsce. 
W dniu 16.09.2017 r. Wójt Gminy Grzegorz Gotfryd wspólnie 
z Oddziałem Gminnym Związku OSP RP w Szerzynach zorgani-
zował Gminne Ćwiczenia Ratowniczo - Gaśnicze jednostek OSP 
pod kryptonimem „Współdziałanie 2017”. W ćwiczeniach tych 
udział wzięły jednostki z terenu Gminy Szerzyny oraz z Gminy 
Skołyszyn: OSP KSRG Święcany i OSP Jabłonica. To właśnie 
współdziałanie jest istotnym obszarem wymagającym dosko-
nalenia i przesądzającym często o skuteczności prowadzonych 
działań w warunkach bezpośredniego zagrożenia. Współdziała-
nie wymaga też, aby koordynacja działań dotyczyła jednostek 
sąsiadujących, pozostających w obwodzie dyspozycyjnym sta-
nowisk kierowania w sytuacji braku wystarczających sił i środ-
ków miejscowych jednostek. Potrzeba podnoszenia sprawno-
ści i gotowości bojowej jednostek OSP wymaga ciągłego proce-
su doskonalenia i ćwiczeń. Obserwatorami ćwiczeń byli m.in. 
Prezes ZOP ZOSP RP dh Stanisław Święch i Komendant Powia-
towy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak. 

Najlepsi w powiecie 

W dniu 24.09.2017 r. na obiektach sportowo rekreacyjnych 
w Osieku Jasielskim Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Jaśle wspólnie z KP PSP i jednostkami samorządowy-
mi był organizatorem X Powiatowych Zawodów Sportowo Po-
żarniczych jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. Gminę Skołyszyn reprezentowały: OSP Skołyszyn w gru-
pie: męskie drużyny pożarnicze, kobiece drużyny pożarnicze 
i MDP dziewcząt, OSP Święcany w grupie męskie drużyny po-
żarnicze i OSP Pusta Wola w grupie MDP chłopców. Reprezen-
tacja Gminy Skołyszyn w nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej 
zajęła I miejsce. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt 
i Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Skołyszyn zajęły pierwsze 
miejsca w swoich grupach, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z OSP Pusta Wola zajęła drugie miejsce a OSP Święcany w gru-
pie męskich drużyn pożarniczych zajęła trzecie miejsce, OSP 
Skołyszyn w tej samej grupie uplasowało się na VI miejscu. 

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i medale ufundowane 
przez Senator Alicję Zając, Posła na Sejm Bogdana Rzońcę i 
Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia. Kobieca Drużyna Pożar-
nicza z OSP Skołyszyn dodatkowo została obdarowana upo-
minkami ufundowanymi przez Poseł na Sejm Joannę Frydrych.  
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INFORMATOR KULTURALNY 

Wystawa malarstwa i rysunku Patrycji Mikrut 

W dniach od 08-08.-31.08.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry i Czytelnictwa w Skołyszynie miała miejsce wystawa malar-
stwa i rysunku Patrycji Mikrut, studentki Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu. Patrycja Mikrut - urodzona 06.10.1995 r. 
Absolwentka Liceum Plastycznego w Tarnowie, gdzie ukończy-
ła profil ,, Reklama wizualna'' z ocena celującą. Aktualnie jest 
studentką trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie kształci się na kie-
runku architektury wnętrz. W czasie jej nauki w Liceum uczyli 
ją: artysta malarz Anna Śliwińska - Kukla, Tymoteusz Chliszcz 
i Łukasz Wojtanowski, zaś obecnie jest pod skrzydłami Michała 
Sikorskiego. Stara się przedstawiać rzeczywistość w trochę 
inny sposób niż ją widzimy, a mianowicie upraszcza ją, niekie-
dy do abstrakcji. W swoich pracach malarskich używa wąskiej 
gamy barwnej. Najczęściej maluje pejzaże, ale także portrety, 

zwierzęta i abstrakcje. Jej charakterystyczną cechą w malar-
stwie jest tzw. tech-
nika „suchego 
pędzla", którą moż-
na zauważyć na 
wielu obrazach. 
Prócz malarstwa 
także rysuje. Są to 
projekty architekto-
niczne oraz martwe 
natury. Jej prace 
posiadają bardzo 
delikatny walor 
światłocieniowy. 

Wakacje 2017 
Wycieczka do ZOO w Krakowie, warsztaty łucznictwa trady-
cyjnego, wyjazd do kina HELIOS w Rzeszowie, wycieczka kra-
joznawcza na Diabli Kamień, warsztaty w Muzeum Lizaka 
w Jaśle, wyjazdy do Parku Linowego i tor BMX, ogniska z pie-
czeniem kiełbasek, warsztaty ceramiczne, nauka tańca, 
warsztaty wokalne, zabawy na świeżym powietrzu, gry 
sprawnościowe, konkursy i niespodzianki – Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz z filiami w Harklo-
wej i Święcanach dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje 
w gminie przygotował wiele atrakcji.  
„Wokalne poniedziałki”, „Wtorki ze sztuką”, „Roztańczone 
środy”, „Czwartkowe inspiracje”, „Piątkowe warsztaty w bi-
bliotece” – to nazwy bloków, w ramach których codziennie 
w lipcu i sierpniu organizowane były bezpłatne zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży. W trakcie spotkań znalazł się czas na rozwijanie 
zdolności wokalnych, tanecznych i plastycznych, gry ruchowe 
oraz zabawy integracyjne. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się organizowane przez GOKiCz wyjazdy.  Dzieci i mło-

dzież odwiedziły Kraków, kino HELIOS w Rzeszowie, Folusz, 
Rożnowice i Jasło. Były zabawy na świeżym powietrzu, tańce 
integracyjne, warsztaty plastyczne, konkursy i wiele niespo-
dzianek. Na zajęciach powstały porcelanowe bransoletki, rzeź-
by z gliny i masy solnej, ozdoby z wiór osikowych oraz wieniec 
dożynkowy. Uroczyste zakończenie zajęć odbyło się 31 sierp-
nia na stadionie LKS w Skołyszynie. Było ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, dmuchana zjeżdżalnia, gry i zabawy. Podczas ostat-
niego spotkania, dyrektor GOKiCz w Skołyszynie Marta Gąsio-
rowska wręczyła najaktywniejszym uczestnikom zajęć pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody.  Najaktywniejszymi uczestnikami 
wakacyjnych zajęć organizowanych przez GOKiCz w Skołyszy-
nie byli: Julia Smaś i Jakub Boczar. Łącznie z oferty wakacyj-
nych zajęć, skierowanej do dzieci i młodzieży, skorzystało 
ponad 560 osób. Większość z uczestników po spotkaniach 
zwracało i wypożyczało kolejne książki, korzystało z bezpłatne-
go dostępu do Internetu, grało w bilard i inne gry dostępne 
w GOKiCz. 
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Narodowe Czytanie w Skołyszynie 

Fragmenty „Wesela” można było usłyszeć we wtorek, 5 wrze-
śnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 
gdzie najpopularniejsze dzieło Stanisława Wyspiańskiego czy-
tali samorządowcy, przedstawiciele różnych zawodów oraz 
młodzież. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji „Narodowe 
Czytanie". Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana w 2012 
roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej. W zeszłym roku w nie-
mal 2 200 miejscowości w całej Polsce odbyło się wspólne czy-
tanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Jej celem jest promo-
cja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnie-
nie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z najwięk-
szymi dziełami polskiej literatury. 
Spotkanie rozpoczęła dyrektor GOKiCz w Skołyszynie Marta 
Gąsiorowska witając zebranych gości, następnie fragmenty 
"Wesela" czytali: Wójt Gminy Skołyszyn - Zenon Szura; Zastęp-
ca Wójta Gminy Skołyszyn - Stanisław Pawluś, Proboszcz Para-
fii w Skołyszynie - ksiądz Tadeusz Wawryszko, Sekretarz Gmi-
ny Skołyszyn - Janina Byczek; Skarbnik Gminy Skołyszyn - Jacek 
Kędzior; Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie - 
Hubert Hasiak; Małgorzata Berkowicz (Głowna Księgowa 
Banku Spółdzielczego w Skołyszynie), Ewa Podkulska (Szkoła 
Podstawowa w Lisowie) oraz druh Stanisław Święch - Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Na „Narodowe Czytanie” licznie przybyła mło-
dzież z Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Lisowie. Uczniowie z Lisowa (przygotowani 
przez Danutę Śliwińską i Ewę Podkulską) także wystąpili na 
scenie, prezentując publiczności swój talent aktorski. Piękne 
kostiumy tamtej epoki, styl i język, pięknie przedstawiony 

przez czytających sprawiły, iż słuchacze choć na chwilę mogli 
odczuć klimat tamtej epoki. Wszyscy uczestnicy mogli opieczę-
tować przyniesione przez siebie książki pamiątkową pieczątką 
tegorocznej edycji NC oraz zrobić sobie zdjęcie przy tematycz-
nej fotościance. W ramach "Narodowego Czytania" odbyło się 
również spotkanie z Joanną Sarnecką i Maciejem Harną 
("Opowieści z walizki"). Opowiadacze śpiewali weselne pieśni 
z terenu Beskidu Niskiego oraz snuli Opowieści Karpackie przy 
dźwiękach liry korbowej. 

Oferta GOKiCz na rok szkolny 2017/2018 

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć prowadzo-
nych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszy-
nie! Wszystkie formy zajęć ruszyły na nowo od września 2017 
r.  
BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: ● taniec nowo-
czesny (zespół młodzieżowy), ● taniec nowoczesny i rytmika 
dla najmłodszych, ● Zajęcia wokalno - rytmiczne (kl. 0 - III), ● 
nauka gry na keyboardzie, ● dziecięca pracownia plastyczna, 
● młodzieżowa pracownia plastyczna, ● grafika warsztatowa, 
● warsztaty wokalno - teatralne, ● warsztaty wokalne dla 
młodzieży, ● warsztaty wokalne dla dzieci, ● język angielski 
dla maluchów, ● język angielski dla uczniów szkół podstawo-
wych, ● pracownia rękodzieła, ● zajęcia logopedyczne, ● dys-
kusyjny Klub Książki.  
ZAJĘCIA ODPŁATNE: ● Społeczne Ognisko Muzyczne – nauka 
gry na instrumentach: keyboard, gitara klasyczna, gitara elek-
tryczna, gitara basowa, akordeon. Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
prowadzi Stanisław Mazurek. ● Gimnastyka artystyczna - zaję-
cia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadzi: Sylwia Kilar. ● 
Łucznictwo tradycyjne - zajęcia dla dzieci i młodzieży (10- 18 
lat), zajęcia poprowadzi Włodzimierz Woźnica – Łucznicy Ro-
zembark. ● Nauka gry w szachy i brydża - zajęcia dla dzieci 
i młodzieży (6- 18 lat), zajęcia poprowadzi Wiesław Stój.   
ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH: ● Język angielski (zajęcia bezpłat-
ne), ● warsztaty wokalne dla dorosłych (zajęcia bezpłatne),● 
warsztaty plastyczne dla dorosłych (zajęcia bezpłatne), ● 

Warsztaty komputerowe dla seniorów (zajęcia bezpłatne), ● 
ćwiczenia rozciągające (rehabilitacyjne) - zajęcia bezpłatne, ● 
aerobik (zajęcia odpłatne) /, ● zumba, ● Klub Twórców Sztuki. 
Informacje nt. zajęć: 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 
Skołyszyn 283; 
Tel.: 013 4491017; 013 4491089 
gok@skolyszyn.pl ; biblioteka@skolyszyn.pl. 



11 

Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 3(50)2017 

POLicz się! – edukacja ekonomiczna dla najmłodszych 

GOKiCz w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w konkursie 
grantowym w Programie mPotęga. Członkowie komisji konkur-
sowej wybrali go spośród 771 zgłoszeń! 
Projekt "POLicz się!– edukacja ekonomiczna dla najmłod-
szych" składa się z kilku działań: warsztatów ekonomicznych 
dla uczniów, opracowania, wydania i dystrybucji książeczki 
edukacyjnej „POLicz się!”, zakupu planszowych gier ekono-
micznych i udostępnieniu ich wszystkim uczniom w świetli-
cach szkolnych oraz użytkownikom Biblioteki. Zajęcia w for-
mie zabawy przekażą dzieciom podstawy z zakresu działania 
rynku gospodarczego. 
Projekt skierowany jest do uczniów klas czwartych.  Czas 
trwania projektu: wrzesień- listopad 2017 r. Zgłoszenia: 13 
449 10 17 lub gok@skolyszyn.pl. mPotęga  to program gran-
towy, który popularyzuje matematykę wśród uczniów i zachęca 
nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwycię-
żenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Pro-

gram obejmuje dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły 
podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjal-
nych. Do tej pory mFundacja dofinansowała 304 projekty, prze-
znaczając 1,77 mln zł na kreatywną naukę matematyki. Wzięło 
w nich udział ok 175 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. 

 Marta Gąsiorowska 
Koordynator Projektu 

„Lisowianki” wyróżnione 

10 września 2017 r. w Głogowie Małopolskim odbył się VII Gło-
gowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki”, zor-
ganizowany przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła 
Baja i Miejsko Gminny Dom Kultury im Franciszka Kotuli. 
Wśród zespołów śpiewaczych (m.in. z Jarosławia, Dębicy, Kro-

sna, Grębowa, Szczucina) wystąpił  również zespół 
„Lisowianki”, działający przy GOKiCz w Skołyszynie. 
Lisowianki za wysoki poziom artystyczny oraz za kultywowanie 
najstarszych pieśni z regionu otrzymał wyróżnienie w kategorii 
"zespoły śpiewacze". 
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ŚWIĘTO PLONÓW 

3 września 2017 roku Koło Gospodyń Wiejskich z Siepietnicy 
reprezentowało Gminę Skołyszyn na dożynkach powiatowych 
w Brzyskach. Organizatorem Święta Plonów było Starostwo 
Powiatowe w Jaśle i Gmina Brzyska. Podczas uroczystości 
mieszkańcy Powiatu Jasielskiego dziękowali rolnikom za ich 
całoroczną pracę. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
dziękczynną w intencji rolników i rodzin w Kościele Parafial-
nym w Brzyskach. Podczas nabożeństwa ksiądz proboszcz 
Edward Pasionek, Dziekan Dekanatu Brzosteckiego, pobłogo-
sławił wieńce i chleby dożynkowe. Po Mszy Świętej delegacje 
z wieńcami z wszystkich gmin powiatu jasielskiego, udały się 
do parku przy Urzędzie Gminy w Brzyskach, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości. Gminę Skołyszyn reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich z Siepietnicy. Wykonany przez nich 
wieniec z kłosów żyta, pszenicy i owsa przedstawiał kielich 
wraz z hostią i rybą. Funkcję starościny pełniła Małgorzata Kę-
dzior, starostą był Władysław Trzeciak. W ramach „Lata z Kul-
turą Powiatu Jasielskiego” na scenie wystąpiły przedstawicielki 

Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Poetów 
i Twórców Ludowych „Michalina”. Gminę Skołyszyn reprezen-
towały Maria Bielamowicz, Maria Słowik i Krystyna Pilch, które 
recytowały napisane przez siebie wiersze. 

Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w 2017 
roku bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Celem Pro-
gramu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa na lata 2014 - 2020, jest wzbogacenie 
i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, 
a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkow-

ników bibliotek. W ramach Programu „Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych” Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 5300,00 złotych. Dotacja ministerialna otrzymana 
przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoli na wzbogacenie księgo-
zbioru naszych trzech bibliotek o ciekawe nowości wydawni-
cze dla różnych grup czytelników. 

"Paczka Literacka" również w Skołyszynie, Harklowej i Święcanach! 

Znamy wyniki rekrutacji do akcji „Paczka literacka”, organi-
zowanej przez Wydawnictwo Agora oraz FRSI. Paczki zawie-
rające 21 książek oraz dwa 
audiobooki pojadą do 1200 
bibliotek (w tym 497 bibliotek 
głównych i 703 filii). 
Na tej prestiżowej liście nie 
zabrakło również naszych bi-
bliotek! 
Już w październiku, w naszych 
bibliotekach czekać na Was 
będą między innymi: 
„Reporterka” Jacka Antczaka 
i Hanny Krall, „Nie wierzę 

w życie pozaradiowe” Marka Niedźwieckiego czy „Laska nebe-
ska” Mariusza Szczygła.  

XVI Konfrontacje artystyczne 2017 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza 
zespoły taneczne i grupy teatralne działające przy szkołach 
podstawowych i gimnazjach Gminy Skołyszyn do udziału w XVI 
Konfrontacjach Artystycznych.  
Przegląd w kategoriach teatr i taniec odbędzie się w dniu 25 
października 2017 r. o godz. 830 w sali widowiskowej GOKiCz 
w Skołyszynie. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 16 październi-
ka 2017 r.  
Więcej informacji na stronie internetowej GOKiCz – http://
gokicz.skolyszyn.pl.  
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SPORT 

PRO FAMILIA – CUP 2017  

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości 
w Piłce Siatkowej PRO FAMILIA – CUP 2017. 

Miejsce i czas: Ustrobna - powiat krośnieński, Gmina Woja-
szówka, Niepla – powiat jasielski – gmina Jasło - 26.11.2017 r. 
Zasady uczestnictwa: - turniej rozgrywany będzie w dwóch 
kategoriach: zawodowa – dopuszczamy drużyny występujące 
w II, III, IV, V lidze amatorska – dopuszczamy drużyny typowo 
amatorskie, grające w ligach amatorskich, drużyny z najniż-
szych grup  rozgrywkowych – V liga - wyklucza się udziału za-
wodników grających w ekstraklasie i I lidze. W turnieju może 
wystąpić maksymalnie 16 drużyn, zawodowa – 8 drużyn, ama-
torska – 8 drużyn, - drużyny zostaną podzielone na cztery gru-
py A,B,C,D, w każdej z grup wystąpi cztery drużyny  - podstawą 
zgłoszenia i głównym warunkiem udziału w turnieju drużyny 
jest element rodzinny, konfiguracja rodzinna – rodzice + dzieci, 
bracia, brat + siostra, siostry. Zespoły zostaną podzielone na 
cztery grupy. Grupa A, B  rozegra spotkania w Ustrobnej - za-
wodowa grupa C, D w Niepli – amatorska. Mecze w grupach 
zostaną rozegrane systemem każdy z każdym do dwóch wy-
granych setów do 15. Drużyny które zajmą 1 i 2 miejsca w swo-
ich grupach rozegrają mecze półfinałowe na krzyż np.: 1 druży-
na grupy A z drugą drużyną grupy B; druga z A z pierwszą B; 
analogicznie w kategorii amatorskiej - zwycięzcy półfinałów 
zagrają w finale, przegrani o trzecie miejsce – sety także do 15.  
-  drużyny które przegrały mecze półfinałowe zagrają mecz 
o trzecie miejsce do dwóch wygranych setów.  
 
Mecz finałowy zostanie rozegrany do trzech wygranych se-
tów. Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek 
(w przypadku późnego rozgrywania meczy finałowych możli-
wość zmiany, do dwóch wygranych setów. W zawodach obo-
wiązują przepisy PZPS i POZPS – szczególna uwaga dotyczy 
stroju sportowego. W spornych kwestiach ostateczną decyzję 
podejmuje Sędzia Główny zawodów.  
Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdza-
nia tożsamości uczestników zawodów.  
 
Harmonogram: zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać 
najpóźniej do 10. 11. 2017 - nie przewidujemy możliwości zapi-
sów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagra-
niczne. - drużyny zagraniczne przyjazd w dniu 25.11.2017 r. do 
godz. 20.00 – zakwaterowanie, koszty noclegów pokrywa or-
ganizator turnieju. Program zawodów: godz. 8.00 – 9.00 – 
sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – 
obiad, opłaty wpisowego, losowanie grup, - godz. 9.00 – 9.30 – 
otwarcie turnieju, wystąpienia gości, - godz. 9.30 – 13.00 – gry 
eliminacyjne w grupach,.- godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla 
wszystkich uczestników, - godz. 14.00 – 16.00 – mecze półfina-
łowe i finały, - godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju 
i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn.   
 
Nagrody: 1. miejsce - nagrody indywidualne dla każdego za-
wodnika drużyny – zestaw nagród, grawerowany ręcznie pu-
char szklany, dyplom, 2. miejsce - piłka siatkowa Mikasa , gra-
werowany ręcznie puchar szklany, dyplom, 3. miejsce - piłka 
siatkowa Mikasa , grawerowany ręcznie puchar szklany, dy-
plom, 4. miejsce - piłka siatkowa , grawerowany ręcznie pu-

char szklany, dyplomy. Nagrody otrzymują cztery najlepsze 
drużyny w kategorii zawodowej i amatorskiej. Pozostałe druży-
ny które nie zakwalifikowały się do półfinałów otrzymują na-
grody pocieszenia: grawerowane ręcznie puchary szklane. Na-
grody otrzymają również: najlepszy zawodnik turnieju zarów-
no w kategorii zawodowej  i amatorskiej – fotel do komputera 
ufundowany przez Nowy Styl Group. Możliwość przyznania 
nagrody indywidualnej dla najstarszego zawodnika. Wszystkie 
drużyny otrzymują dyplomy: za miejsca i udział.   
  
Pozostałe informacje związane z zawodami: - dla wszystkich 
uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad 
godz.13.00 do 14.00, - podczas trwania turnieju całodzienny 
poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swoj-
skie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, 
owoce,  kawa, herbata. Obiad i poczęstunek przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej, - wszyscy uczest-
nicy otrzymają również zimne napoje 1.5 l – po 1 sztuce na 
osobę, drużyna może, maksymalnie otrzymać 12 sztuk wody 
1.5l niegazowanej. Koszty wyżywienia i zakwaterowania po-
krywa organizator turnieju.  
 
Sponsorzy na dzień 30.09.2017 r.: Sponsor tytularny, strate-
giczny – brak. Sponsorzy główni: ORLEN Południe S.A. RBDiM 
Krosno, ZPRE JEDLICZE, Inwentech Group. Sponsorzy, partne-
rzy: Inwest Profil Bajdy, Luks Granit–Ustrobna,Drogoń–
Frysztak, Krosoft Krosno, PRiD Krosno, Delikatesy Groszek, JA-
FAR Przysieki, P.F.U Połoniny Iwoniczanka S.A., Zakład meblo-
wy – Meblorex Przybówka, Piekarnia Żaneta Bajdy. Fundatorzy 
nagród: LGD – Strzyżów, Huta Szkła w Jaśle, Nowy Styl Group, 
Sklepy Zielony Koszyk, Oberża Krosno. 
 
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem kom. 
511496054. Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net, zgło-
szenia zawodników na bieżąco we wszystkich kategoriach - 
informacje już od 01.09.2017 r. Zakładka : galeria, gdzie można 
oglądnąć zdjęcia z poprzednich turniejów.  
 
DANE TOWARZYSTWA: Towarzystwo Sportowe Pro-Familia, 
38-471 Wojaszówka 59, www.pro-familia.net; mail: je-
rzy.kaleta@pro-familia.net.  
 

http://www.pro-familia.net/
http://www.pro-familia.net/
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Wspólny System Segregacji Odpadów 

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji 
Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.  
Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla 
gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.: na wymianę pojemni-
ków we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli 
gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 
2022 r. Oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników 
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r. 
W terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy 
z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 
czerwca 2021 r. Od tej pory odpady będą dzielone na frakcje 
w podziale na kolory: niebieski – papier, zielony - szkło 
(z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło 
kolorowe – zielony), żółty – metale i tworzywa sztuczne, brą-
zowy – odpady ulegające biodegradacji. Korzyści płynące 
z segregacji odpadów; odpady komunalne zebrane w sposób 
selektywny, mogą być kierowane bezpośrednio do zakładów 
zajmujących się recyklingiem, odpady segregowane nadające 
się do recyklingu są towarem, którego sprzedaż przynosi zyski, 
segregacja może przekładać się na mniejsze opłaty pobierane 
od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Dlatego 
wprowadzenie obowiązkowego segregowania odpadów jest 
tańsze w porównaniu z systemem odbioru zmieszanych odpa-
dów komunalnych. Zbieranie odpadów w sposób nieselektyw-
ny nie przynosi żadnych korzyści, ponieważ związane jest 
z: dużymi kosztami finansowymi jak i nakładem pracy, aby 
odzyskać surowiec który można poddać recyklingowi, bardzo 
niską jakością zbieranych surowców przez wzajemne zanie-
czyszczanie jednych odpadów drugimi. W efekcie zamiast cen-
nego materiału do recyklingu otrzymujemy odpad o niskiej 
wartości i przydatności do ponownego wykorzystania.  
PAPIER - wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, 
czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy. Nie wrzucamy: 
odpady higieniczne np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki, 
kartony po mleku i napojach, papier lakierowany i powleczony 
folią, zanieczyszczony papier, papierowe worki po nawozach 
i materiałach budowlanych.  
SZKŁO - wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki, 
szklane opakowania po kosmetykach. Nie wrzucamy: cerami-
ka, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze 
z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opako-
wania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lu-
stra i szyby.  
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - wrzucamy: butelki plasti-
kowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opa-
kowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, 
puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środ-
kach czystości, kosmetykach. Nie wrzucamy: opakowania po 
lekach, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, 
lakierach i olejach opróżnij przed wyrzuceniem, odkręć 
i zgnieć przed wyrzuceniem plastikowych zabawek, części sa-
mochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.  
BIO - wyrzucamy: odpadki warzywne i owocowe resztki jedze-
nia, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, 

trociny i kora drzew. Nie wrzucamy: ziemia i kamienie, popiół 
z węgla kamiennego, drewno impregnowane, kości i odchody 
zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych.  
ZMIESZANE - wrzucamy: wszystko, czego nie można wyrzucić 
do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebez-
piecznym. Nie wrzucamy: przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulato-
ry, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowla-
ne i rozbiórkowe, zużyte opony. Punkty selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych (PSZOK). DO PSZOK ODDAJEMY: 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. Przeterminowane 
leki oddajemy do apteki posiadającej odpowiedni do tego celu 
pojemnik. Dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakre-
sie zbierania odpadów komunalnych. Gmina może zapewniać 
również zbieranie innych odpadów problemowych, które ze 
względu na swój charakter i rodzaj nie są odbierane bezpo-
średnio od gospodarstw domowych np.: popioły z palenisk 
domowych, styropian, szkło okienne, oleje, papa.  
Jakie produkty powstają z surowców uzyskanych z recyklin-
gu:  
PAPIER - filtry do kawy, opakowania do jajek, klosze oświetle-
niowe i abażury, izolacja samochodowa, taśmy maskujące/
ochraniające, maseczki ochronne.  
SZKŁO - opakowania szklane, kafelki i blaty kuchenne, szkła 
optyczne, materiały budowlane w postaci włókien szklanych, 
materiałów porowatych, szkła piankowego, a także mat i płyt 
izolacyjnych.  
PLASTIK - plastikowe butelki, opakowania, folie, włókna do 
produkcji ubrań np. polar, włókna do produkcji dywanów, 
meble ogrodowe, płyty izolacyjne, słupki drogowe, ogrodze-
nia, zabawki, długopisy, ekrany przeciwhałasowe, ramy okien-
ne z PVC.  
ODPADY BIODEGRADOWALNE - nawożenie roślin ogrodo-
wych, zarówno warzyw, drzew i krzewów owocowych, jak 
i roślin ozdobnych do ściółkowania gleby pod roślinami, jako 
składnik podłoża dla upraw warzyw oraz kwiatów rabatowych 
i doniczkowych, rekultywacji terenów zdegradowanych, skła-
dowisk odpadów na terenach zieleni miejskiej (w ogrodach 
i parkach), w pasach zieleni wzdłuż dróg. 
 

WARTO WIEDZIEĆ 
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WIELKIE ZWYCIĘSTWO w Konkursie Podwórko Talentów NIVEA 

Z przyjemnością informujemy, że szkoła w Skołyszynie zalazła 
się na 8 miejscu w konkursie Podwórko Talentów NIVEA, co 
oznacza, że wkrótce na terenie Zespołu Szkół Publicznych 
w Skołyszynie powstanie nowoczesne, wielofunkcyjne po-
dwórko.  
Podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali nam wygrać, za 
wspieranie i aktywny udział. To był czas ciężkiej pracy, ale też 
wielkiej radości. DZIĘKUJEMY!!! 

ZSP Skołyszyn 

Ratujemy i uczymy ratować 

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca i z tej okazji co roku w połowie października 
Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy organizuje akcję w jed-
noczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddecho-
wej przez jak największą ilość osób. Celem jest wspólne pro-
mowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy.  
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Skołyszynie 
dołączył do udziału w tej akcji, która odbędzie się 16.10.2017 
r. w godz. 12:00 – 12:30 przy remizie OSP w Skołyszynie. 

W akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób 
może wziąć udział każdy! 
Szczególnie liczymy na wszystkie szkoły biorące udział w Pro-
gramie „Ratujemy i Uczymy Ratować”, a także wszystkie chęt-
ne osoby zaangażowane w naukę i promocję pierwszej pomo-
cy. 
Link do strony: https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/
rekord/zgloszone-instytucje  

"Twoja szansa - Nowe kwalifikacje zawodowe" 

Każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 18 lat może za dar-
mo zdobyć uprawnienia UDT. Niezależnie od tego czy uczy się, 
pracuje, jest bezrobotny. Oferujemy pakiet darmowych szko-
leń dla magazynierów składający się z kursów: obsługa żurawi 
przenośnych (HDS) i podestów ruchomych montowanych na 
podjeździe oraz kierowca operator wózków jezdniowych pod-
nośnikowych z wymianą butli gazowych. Wystarczy tylko zgło-

sić się do biura projektu i uzupełnić formularz zgłoszeniowy 
bądź pobrać go ze strony internetowej i dostarczyć. Więcej 
informacji w biurze projektu: ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło lub 
pod numerami telefonów: 13 44 06 081 lub 667 634 178. 
Edyta Hłyń, Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go 
Maja 13, 38 - 200 Jasło, tel: 134405080 ; 667634178. 

Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do terytorialnej służby 
wojskowej proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień w Jaśle, ul. Kościuszki 24 w godzinach pracy: 
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 celem złożenia wnio-
sku wraz z załącznikami. 

Więcej informacji na temat terytorialnej służby wojskowej 
i sposobu jej pełnienia można uzyskać zgłaszając się osobiście 
do WKU lub pod numerami telefonów: 261 156 720, 261 156 
721, 261 156 723, 261 156 724, 261 156 734. 

Zmiany w Programie 500+ 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017 / 
2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017 roku. ZMIANY 
W PRZYZNAWANIU ŚWIADCZENIA: od sierpnia 2017 r. zmia-
nie ulega definicja rodziny, tj. jeśli zgodnie z orzeczeniem są-
du, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rozwiedzio-
nych rodziców lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w po-
równywalnych i powtarzających się okresach, zalicza się je do 
członków rodzin obydwojga rodziców, nowe przepisy wyłącza-
ją stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania do-
chodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny 
utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej 
i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzy-
ska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub 
zamawiającego dzieło, w przypadku posiadania działalności 
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zry-
czałtowanym podatku dochodowym, dochód będzie ustalany 
na podstawie dołączonego przez stronę zaświadczenia z urzę-

du skarbowego zawierającego informacje o:- formie opłacane-
go podatku,- wysokości przychodu, - stawce podatku, - wyso-
kości opłacanego podatku w roku kalendarzowym poprzedza-
jącym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia, 
świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli osoba sa-
motnie wychowująca dziecko nie ma ustalonego, na rzecz 
tego dziecka od jego rodzica, świadczenia alimentacyjnego na 
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwier-
dzonego przez sąd, WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ: osobiście 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skołyszynie- od 
poniedziałku o do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, za pośred-
nictwem Poczty Polskiej, przesyłając wypełniony wniosek na 
adres Ośrodka (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 38-242 
Skołyszyn 317 ), przez Internet (za pomocą portalu Empa-
tia<http://empatia.mrpips.gov.pl/>, PUE ZUS oraz bankowości 
elektronicznej, za pomocą ePUAP. Przepisy i szczegółowe wa-
runki otrzymania świadczenia wychowawczego reguluje Usta-
wa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywa-

niu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195 z późn. zm). 

http://empatia.mrpips.gov.pl/
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Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 
przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiąz-
kach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów 
kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem bu-
dynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, 
może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku po-
żaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. 
Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 
1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem 
dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku 
odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych 
wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzew-
czych. W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzew-
czych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe 
i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane staty-
styczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 
01.09.2017]. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja 
przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem wę-
gla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym od 
1 września 2015 r. do 31 marca 2016 r. Państwowa Straż Po-
żarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, 
w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych. 
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data 
dostępu 01.09.2017]. Krajowa Izba Kominiarzy popiera kam-
panię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowa-
dzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji  i Państwową Straż Pożarną. Kominy: instalację dymową, 
spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kon-
troli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profe-
sjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz 
główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, po-
żarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpie-
czenia domu. Pod honorowym patronatem Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominia-
rzy prowadzi akcję społeczną; ZAPROŚ KOMINIARZA! Ustawa 
Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku 
jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowa-
dzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów 

kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oso-
bie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza komi-
niarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 
1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, 
zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub 
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzo-
ne uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodo-
wać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie 
gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Regularne 
usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez 
wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powsta-
niem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe na-
kazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obo-
wiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych 
i spalinowych w następujących terminach: 1) od palenisk za-
kładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co 
najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stano-
wią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewy-
mienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące; 3) od 
palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymie-
nionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy. 4) z przewo-
dów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa 
częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719). W przypadku pożaru lub zaczadzenia 
brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli komi-
nów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowa-
nia przez firmę ubezpieczeniową.  

Prezes 
Krajowej Izby Kominiarzy 

Marcin Ziombski 

Ludność Gminy Skołyszyn w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym  
i poprodukcyjnym w latach 2012-2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 12 538 12 512 12 500 12 499 12 496 

w wieku przedprodukcyjnym ( do 17 roku życia) 2 513 2 442 2 412 2 343 2 300 

w wieku produkcyjnym 7 966 7 951 7 921 7 902 7 949 

w wieku poprodukcyjnym 2 059 2 119 2 167 2 204 2 247 


