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Skołyszyńskie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skołyszyn!
4 czerwca minęło dziesięć
lat od jednej z największych
klęsk żywiołowych ostatnich
lat - powodzi, która nawiedziła naszą Gminę w 2010
roku. Niestety, 27 czerwca br. żywioł znów pokazał
swoją moc. Nawałnica i tzw.
"powódź błyskawiczna" pozostawiła
przygnębiający
obraz zniszczeń w naszej
Gminie i powiecie jasielskim.

Gwałtowne burze spowodowały ogromne szkody zarówno w budynkach
mieszkalnych, zabudowaniach gospodarczych, uprawach, środowisku oraz
infrastrukturze
drogowej
i mieniu komunalnym. Zalane i podtopione zostały
budynki prywatne, siedziby
firm, zakłady pracy oraz budynki użyteczności publicz-

nej. Zniszczenia i uszkodzenia wystąpiły w budynku
urzędu gminy, szkołach, domach ludowych, remizach
strażackich, ośrodku zdrowia
i domu kultury. Zalaniu uległa infrastruktura drogowa
(drogi, przepusty drogowe,
chodniki, place) oraz kanalizacja, stacje uzdatniania
wody i przepompownie.
Ciąg dalszy na str. 2
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Tragiczne
wydarzenia
z czerwca pokazały jednak, że
jako społeczeństwo jesteśmy
gotowi do poświęceń, do solidarności i do obywatelskiej mobilizacji w obliczu zagrożenia.
Pomoc dla mieszkańców Gminy
Skołyszyn, których domy zostały
zalane w wyniku nawałnic, sukcesywnie przekazywali życzliwi
ludzie, instytucje i firmy. Swoją solidarność z naszą Gminą
okazali również przedstawiciele
samorządów. Pomoc finansową
dla Gminy Skołyszyn na usuwanie skutków nawałnicy przekazały: Miasto Szczecin (300 tys.
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zł), Miasto Police (50 tys. zł),
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce (10 tys. zł), Gmina Górowo
(10 tys. zł), Gmina Sulmierzyce
(20 tys. zł), Gmina Celestynów
(15 tys. zł), Miasto i Gmina Ropczyce (10 tys. zł), Miasto i Gmina
Radłów (5 tys. zł), Gmina Juchnowiec Kościelny (10 tys. zł),
Gmina Czerniewice (15 tys. zł).
Serdecznie dziękuję za
wszystkie słowa wsparcia, życzliwość i przekazaną pomoc. Pragnę podkreślić, iż okazane gesty
solidarności, w tym trudnym
dla nas czasie, miały szczególne
znaczenie, gdyż dodawały nam

otuchy i wiary w to, że w niełatwych momentach zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc
naszych przyjaciół, sąsiadów
i samorządów z całej Polski.
Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu służb szybko udzielona została pomoc najbardziej potrzebującym. Pragnę
szczególnie
podziękować
Druhom i Druhnom Strażakom za ich nieoceniony wkład
oraz zaangażowanie w walkę
z żywiołem, ratowanie zdrowia
i życia mieszkańców. Dziękuję za ogromną, wyczerpującą i pełną poświęcenia pracę

w usuwaniu skutków nawałnicy.
W obliczu zachodzących
w ostatnich latach zmian klimatu i związanych z tym gwałtownych zjawisk pogodowych, jednym z najważniejszych zadań
staje się ochrona przed zalaniem
i powodzią. Pragnę Państwa
zapewnić, że podejmujemy
niezbędne działania związane
ze zminimalizowaniem skutków nawałnic w naszej Gminie.
Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn
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Złoty Jubileusz Małżeństwa

7 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste spotkanie
par małżeńskich zamieszkałych na terenie Gminy
Skołyszyn
obchodzących
jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Zgodę na
wystąpienie do Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
o przyznanie medali z racji
tego pięknego jubileuszu
wyraziły następujące pary
małżeńskie:
• Czesława i Stanisław Banasiowie ze Skołyszyna,
• Anna i Kazimierz Bębnowie ze Święcan,
• Krystyna i Stanisław
Czajkowie z Siedlisk Sławęcińskich,
• Bogusława i Stanisław
Czechowiczowie ze Skołyszyna,
• Maria i Bronisław Drozdowiczowie z Harklowej,

• Teresa i Józef Gajdowie
ze Skołyszyna,
• Janina i Jan Grzywaczowie ze Sławęcina,
• Janina i Czesław Hajnoszowie ze Święcan,
• Anna i Kazimierz Kaszyccy z Bączala Dolnego,
• Zofia i Kazimierz Kosińscy z Kunowej,
• Maria i Jan Łyszczarzowie z Bączala Dolnego,
• Helena i Stanisław Marciszowie z Jabłonicy,
• Anna i Władysław Niziołkowie ze Skołyszyna,
• Maria i Sylwester Papciakowie ze Sławęcina,
• Sabina i Jan Pawlusiowie
z Przysiek,
• Maria i Bolesław Sarneccy z Bączala Dolnego,
• Wanda i Władysław Sendrowie ze Sławęcina,
• Maria i Ryszard Stecowie

z Harklowej,
• Franciszka i Kazimierz
Stojowie z Przysiek,
• Maria i Władysław Tatarowie z Pustej Woli,
• Halina i Jan Węgrzynowie z Bączala Górnego,
• Helena i Wiesław Wilczkiewiczowie z Siepietnicy,
• Helena i Andrzej Wójcikiewiczowie z Siepietnicy,
• Krystyna i Edward Zającowie z Bączala Górnego,
• Maria i Jerzy Zawiszowie
z Siedlisk Sławęcińskich,
• Krystyna i Stanisław Ziębowie z Harklowej.
W imieniu Prezydenta RP
małżonków odznaczył Wójt
Gminy Skołyszyn Bogusław
Kręcisz w towarzystwie
Skarbnika Gminy Jacka Kę-

dziora oraz Kierownika
Urzędu Stanu Cywilneg Urszuli Grygi.
Odznaczenie to jest symbolicznym wyrazem uznania,
jakie władze Rzeczpospolitej Polskiej i władze samorządowe żywią dla wartości
życia rodzinnego oraz wagi,
jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny,
do trwałego, zgodnego
i szczęśliwego związku małżeńskiego. Dostojnym Jubilatom wręczono także kwiaty, dokumenty pamiątkowe
oraz upominki. Po części
oficjalnej Jubilaci zostali
zaproszeni na symboliczną
lampkę szampana, wspólne odśpiewanie ,,Sto lat”
oraz poczęstunek. Oprawę
artystyczną uroczystości zapewnił występ kapeli ludowej ,,LIWOCZANIE”.    

Drogim Jubilatom gratulujemy wspaniałego jubileuszu
i życzymy kolejnych, tak doniosłych rocznic
w zdrowiu, szczęściu rodzinnym
oraz pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.
"Abyście dalej szli przez życie,
trzymając się mocno za ręce,
zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem,
zawsze pewni swoich uczuć.
Niech los Wam sprzyja, niosąc powodzenie."
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INFORMACJE WÓJTA GMINY
Nowy chodnik w Skołyszynie oddany do użytkowania
Mieszkańcy Gminy Skołyszyn mogą już swobodnie
korzystać z nowo wybudowanego chodnika. 22 czerwca
2020r. oddano do użytku 422
mb chodnika przy drodze powiatowej Nr 1830 R relacji
Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana we współpracy z Powiatem Jasielskim.
Zakres inwestycji obejmował m.in. przebudowę drogi
na odcinku blisko pół kilometra w tym budowę chodnika, przepustów i kanalizacji

deszczowej. Wykonano także oznakowanie pionowe.
Wspólna inwestycja Powiatu
Jasielskiego i Gminy Skołyszyn
kosztowała 435 685,93 zł.
Łączna kwota dofinansowania
budowy chodnika z budżetu
Gminy Skołyszyn wyniosła 214
690,00 zł.
Celem zadania inwestycyjnego jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników
drogi powiatowej poprzez
podniesienie
standardów
drogi, a szczególnie poprawa
bezpieczeństwa pieszych po-

ruszających się na danym odcinku drogi, od kościoła parafialnego, w stronę cmentarza
w Skołyszynie.
W poświeceniu chodnika i oddaniu do użytkowania udział wzięli: Senator RP
Alicja Zając, Proboszcz parafii św. Józefa w Skołyszynie
Ksiądz Tadeusz Wawryszko,
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Starosta
Jasielski Adam Pawluś wraz
z Członkami Zarządu Powiatu
oraz Radnymi do Rady Powia-

tu Jasielskiego, Wójt Gminy
Skołyszyn Bogusław Kręcisz
wraz z Zastępcą Pawłem Gutkowskim, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz
Łyszczarz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna
Kaszowicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Janusz Pacher, wykonawca Łukasz Mastej. W spotkaniu uczestniczył
również projektant Tomasz
Passoń, który nieodpłatnie
wykonał dokumentację budowy chodnika.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.
Odpady
Zbiórka zużytego
wielkogabarytowe z sprzętu elektrycznego
nieruchomości
i elektronicznego oraz
zużytych opon
zamieszkałych

Odpady zmieszane i segregowane
Sołectwo

wrzesień

październik

listopad

grudzień

grudzień

listopad

9,23

7,21

4,18

2,16,30

9

9

9,23

7,21

4,18

2,16,30
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9

9,23

7,21

4,18

2,16,30
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Przysieki
Bączal Górny
Bączal Dolny
Lipnica Górna
Jabłonica
Skołyszyn
Święcany
Siepietnica
Lisów
Harklowa
Pusta Wola
Kunowa
Sławęcin
Siedliska Sław.

4

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej
Nr 1828R Święcany – Lisów
27 sierpnia 2020 r. odbyło się przekazanie do użytkowania
przebudowanej drogi powiatowej Nr 1828R Święcany – Lisów.
W otwarciu i poświęceniu nowego odcinka drogi udział wzięli
parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn oraz wykonawca. Poświęcenia nowo
wybudowanej drogi dokonał Proboszcz Parafii Lisów ks. Bogdan
Kloc.

Na rozbudowę drogi powiatowej Święcany – Lisów z budżetu
Gminy Skołyszyn wydatkowano kwotę 200 tysięcy złotych. Droga powiatowa Nr 1828R stanowi ważne połączenie komunikacyjne w infrastrukturze drogowej Powiatu Jasielskiego i Gminy
Skołyszyn. Serdeczne dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego projektu drogowego.

Stadion sportowy w Skołyszynie
zyskał efektowne oświetlenie
Zadanie
związane
z budową oświetlenia
stadionu
sportowego
w Skołyszynie zostało
zakończone. 21 lipca
2020 r. odebrano roboty budowlane. Koszt
budowy oświetlenia to
prawie 160 tys. zł. Wykonany został również
monitoring obiektu za
kwotę 16 tys. zł.
Fot: Maks Dron
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Wakacyjne remonty placówek oświatowych

W trakcie trwania okresu
wakacyjnego w Szkołach Podstawowych
prowadzonych
przez Gminę Skołyszyn przeprowadzane zostały inwestycje i remonty, których łączny
koszt wyniósł ponad 450 tysięcy złotych.
Najpoważniejsze prace prowadzone są w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach, w której
remontowi poddano kuchnię
wraz z zapleczem i stołówką.
Koszt remontu wyniósł 103
tysiące złotych. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie
kuchenne wraz z meblami za
kwotę ponad 18 tysięcy zło-

tych. W najbliższych kilku tygodniach przyszkolny parking
wzbogaci się o nowe miejsca
postojowe. Koszt realizacji zadania to 84 tysiące złotych.
Dużo działo się również
w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Harklowej, gdzie przeprowadzono
gruntowny remont pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej, biblioteki, szatni i korytarza. Koszt przeprowadzonych
prac to blisko 65 tysięcy złotych.
Przy Szkole Podstawowej
im. Macieja Rataja w Lisowie
wykonano bezpieczny podjazd
oraz parking dla samochodów.

Szkoła Podstawowa w Święcanach

Szkoła Podstawowa w Harklowej

Szkoła Podstawowa w Lisowie
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Koszt inwestycji wyniósł blisko
76 tysięcy złotych. Za kwotę ponad 40 tysięcy złotych
urządzony został plac zabaw
dla dzieci.
Prace modernizacyjne prowadzone były także w Szkole
Podstawowej im. św. Jadwigi
Królowej w Kunowej, gdzie od
1 września 2020 r. w ramach
środków pozyskanych z RPO
Województwa Podkarpackiego, będzie funkcjonował dodatkowy oddział przedszkolny.
Przy szkole w ramach realizacji
w/w projektu został urządzony plac zabaw dla dzieci za
kwotę 39 tysięcy złotych.
W Szkole Podstawowej im.

Marii Konopnickiej w Jabłonicy przeprowadzone zostały
prace związane z modernizacją kanalizacji sanitarnej
i deszczowej za łączną kwotę ponad 50 tysięcy złotych.
W najbliższych tygodniach
zostanie położona nawierzchnia bitumiczna na szkolnym
parkingu.
W bieżącym roku planowany jest również remont dachu na budynku Przedszkola
w Skołyszynie oraz ogrodzenia
przy Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Rejtana w Bączalu
Dolnym.

Szkoła Podstawowa w Harklowej

Plac zabaw w Lisowie

Plac zabaw w Kunowej

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

Otwarcie oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Kunowej
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania
przedszkolnego na terenie
Gminy Skołyszyn poprzez
utworzenie nowych miejsc
w Oddziale Przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej
w Kunowej dla 20 dzieci oraz
poprawa jakości oferty edukacji przedszkolnej poprzez
organizację zajęć dodatkowych tj. rytmika, gimnastyka
korekcyjna, zajęcia teatralno-muzyczne oraz szachy
i gry planszowe w Oddziałach
Przedszkolnych w Bączalu
Dolnym, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowie, Przysiekach, Skołyszynie i Święcanach.
W ramach projektu zakupione zostały nowe meble,
zabawki i przedmioty dydaktyczno-naukowe. Rozbudowano i wyposażono w nowe
urządzenia plac zabaw funkcjonujący przy szkole.

W roku szkolnym 2020/
2021 w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej
w Kunowej będzie funkcjonował dodatkowy oddział
przedszkolny,
utworzony
w ramach projektu pod nazwą ”Utworzenie nowego
oddziału
przedszkolnego
w SP Kunowa”. Realizowany
jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie,
Działanie 9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej.
Wartość projektu wyniosła
299 901, 42 złotych, z czego
wnioskowane dofinansowanie to kwota 269 910, 42 złotych oraz wkład własny Gminy Skołyszyn wynoszący 29
001, 00 złotych.

Kładka na rzece Ropie
w Przysiekach wyremontowana
Kładka, która została uszkodzona w wyniku pożaru suchych traw jaki wybuchł
10 kwietnia br. została wyremontowana.
21 maja br. została podpisana umowa
pomiędzy Gminą Skołyszyn, a firmą MOSTAR Sp. z.o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu,
na wykonanie zadania pn. ”Remont po-

mostu kładki linowej dla pieszych w Przysiekach”. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie remontu pomostu kładki
linowej dla pieszych w m. Przysieki o długości 118,25 m, zlokalizowanej w ciągu
drogi gminnej Nr 113670R relacji Przysieki – Zawodzie – Pusta Wola.

Prace miały zakończyć się do 31 sierpnia br. Udało się znacznie wcześniej, bo
już w 18 lipca, oddano kładkę do użytku
mieszkańcom. Koszt inwestycji wyniósł
120 tys. zł.
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Altana w Kunowej zyskała bezpieczny dojazd

Zagospodarowano działkę nr ewid. 38/2 w Kunowej, na której
znajduje się altana wykorzystywana na potrzeby sołectwa Kunowa. Prace budowlane polegały na utwardzeniu działki, poprzez
ułożenie kostki brukowej oraz wykonaniu dojazdu o nawierzchni
bitumicznej. Wartość robót wyniosła 54 747,55 złotych i w całości sfinansowana była z budżetu Gminy Skołyszyn.

Zakończone zostały remonty dróg gminnych
Ukończone zostały prace związane
z remontami nawierzchni dróg gminnych
w Bączalu Dolnym, Bączalu Górnym,
Harklowej, Kunowej, Lipnicy Górnej, Lisowie, Przysiekach, Siedliskach Sławęciń-
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skich i Święcanach. Wszystkie odcinki
wyremontowanych dróg zyskały nową
nawierzchnię bitumiczną, która na większości odcinków została wzmocniona. Na
obecnym etapie zadanie zostało w całości

sfinansowane ze środków budżetu Gminy
Skołyszyn. Łączny koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 1 206 178,63
złotych.
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Fundusz Dróg Samorządowych dofinansował
remonty dróg gminnych
Zakończone zostały prace w ramach realizacji zadań pn.:
• „Remont drogi gminnej Nr 113691R w km 0+000 –
0+900” w Lisowie (tzw. „Zagumnie”); wartość zadania:
369 982,72 złotych.
• „Remont dróg gminnych Nr 113676R w Harklowej w km
1+159 – 1+509 „Gancarzówka” i Nr 113667R w Przysiekach i Siedliskach Sławęcińskich w km 0+260 – 1+005”
– „Równie”; wartość zadania: 236 744,83 złotych.
Kwota dofinansowania na remonty w/w dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 306 554 złote.

Przysieki

Lisów

Harklowa

Remonty dróg rolniczych w Gminie Skołyszyn
Zakończone i odebrane zostały prace
związane z remontami dróg rolniczych:
• „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid.
2550 w miejscowości Święcany gm.
Skołyszyn”. Wykonawca: PRDM Jasło,
wartość: 32 026,13 złotych,

Święcany

• „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid.
630, 631, 628 w miejscowości Bączal
Dolny gm. Skołyszyn”. Wykonawca:
BAXMAT Klęczany, wartość: 33 840,62
złotych,

Jabłonica

• „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 631 w miejscowości Jabłonica gm. Skołyszyn”.
Wykonawca:BAXMATKlęczany,wartość:
35 906,87 złotych.

Bączal Dolny
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Trwają prace wewnątrz Domu Ludowego
w Siedliskach Sławęcińskich

Trwają prace związane z termomodernizacją i remontem
pomieszczeń Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich.
W ramach zadania wykonane zostaną prace w pomieszczeniach sali bocznej, kuchni i przedsionka, zaplecza kuchennego, kotłowni, korytarza, sali głównej, WC, klatki schodowej
z odrębnym WC, wydzielonym na potrzeby OSP) oraz gruntowny remont instalacji elektrycznej. Planowany termin zakończenia prac to październik 2020 r.

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym
w Pustej Woli
Zakończony został remont pomieszczeń wewnątrz
Domu Ludowego w miejscowości Pusta Wola. Prace
budowlane polegały m.in. na: wykonaniu posadzek
z płytek, wymianie drzwi wewnętrznych, wykonaniu
nowych balustrad schodowych ze stali nierdzewnej,
wymianie skrzynki elektrycznej, malowaniu ścian oraz
zakupie i montażu nowych lamp w technologii LED.
Wykonawcą była firma PIOTR-BUD Piotr Słowik, Święcany. Wartość zadania wyniosła 45 824,67 złotych.

Gmina Skołyszyn inwestuje w nowoczesne
oświetlenie uliczne
Gmina Skołyszyn inwestuje w nowoczesne oświetlenie
uliczne Trwają prace związane
z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skołyszyn.
Obecnie prowadzone są prace
na odcinkach:
• Skołyszyn (Osiedle Słoneczne) – wykonawca Automatic Jeleń Sławomir, Trzcinica,
koszt 41 602,66 złotych,
• Pusta Wola – wykonawca
UZE Krzysztof Szczyrba, Kołaczyce koszt 22 632 złotych,
• Bączal Górny (przysiółek
„Serwoniec”) - wykonawca
PPUH Hean,
• Gorlice, koszt 35 829,9 złotych, Przysieki (droga G19
„Granice”) – wykonawca
Automatic Jeleń Sławomir,
• Trzcinica, koszt 53 463,18
złotych, Harklowa (przysiółek „Gancarzówka” - wykonawca PPUH Hean,
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• Gorlice, koszt 7 318,50 złotych.
W dniu 24 września 2020r.
został otwarty przetarg na
budowę kolejnych odcinków
oświetlenia ulicznego, które
zostanie wykonane jeszcze
w bieżącym roku.
• Lipnica Górna przy drodze
powiatowej Nr DP1833R od
ronda „Serwoniec” w kierunku granicy Gminy Skołyszyn i Gminy Brzyska,
• Bączal Górny „Serwoniec”
przy drodze powiatowej nr
DP1829R – etap II,
• Lipnica Górna przy drodze
gminnej G7 w okolicy Domu
Ludowego,
• Kunowa przy drodze gminnej Nr 113706R w kierunku
cmentarza parafialnego,
• Święcany przy drodze powiatowej w kierunku Przechodów (kontynuacja).

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

Parking przy SP w Lisowie – wybudowany!
Zakończono prace związane z budową parkingu w obrębie
Szkoły Podstawowej w Lisowie. Wykonawca: FUH GOREX Łukasz Gorczyca. Jasło. Wartość robót: 75 225,00 złotych. Jeszcze w bieżącym roku zostanie zamontowana brama wjazdowa
z furtką, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży uczęszczającej do tamtejszej szkoły.

Zakończyła się
termomodernizacja
Wiejskiego Ośrodka
Zdrowia w Harklowej
Zakończone zostały prace przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej”.
Inwestycja była dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Całkowity koszt realizacji wyniósł 488 556,00 złotych.
Przedmiotem zamówienia publicznego był szereg prac
budowlano-remontowych, w tym docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i stropu, wymiana okien,
drzwi oraz wymiana pieca i instalacji CO.

Działka przy
SP w Święcanach
zostanie utwardzona
Podpisana została umowa na realizację zadania pn.
"Utwardzenie działki nr ewid. 1159/4 koło Szkoły Podstawowej w Święcanach". Wykonawcą jest firma GOR-BUD s.c.
Gorlice, wartość zadania: 83 675,35 złotych. Obecnie trwają
prace budowlane.
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Wodociągowa sieć rozdzielcza PEHD już gotowa!
Zakończono i odebrane zostały prace związane z budową wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Kunowa i Harklowa - etap I (sieć rozdzielcza PEHD)”. Wykonawcą
zadania jest Spółdzielnia ROLWOD w Skołyszynie. Wartość
zadania wyniosła 1 mln 639 tys. 590 złotych.
W trakcie budowy znajduje się stacja uzdatniania wody
w Kunowej. Roboty budowlane prowadzi Firma Centrum
Wody Jasło & Spółdzielnia Czystość Sękowa. Prace maja zostać zakończone w terminie do dnia 31.10.2020 r.
Wartość zadania to 1 mln 761 tys. 975 złotych.

Dostawa pomocy dydaktycznych
do Szkoły Podstawowej w Lisowie

Już wkrótce Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lisowie
wzbogaci się o nowe pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach
projektu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Lisowie, gm. Skołyszyn”.
W ramach tegoż projektu zakupione zostanie 350 sztuk pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, takich jak biologia,
geografia, chemia i fizyka. Szkoła Podstawowa w Lisowie nabędzie m.in.: stół laboratoryjny, mikroskop, plansze dydaktyczne
i mapy, za łączną kwotę 58 349,00 złotych.
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas zajęć, umożliwi przekazywanie treści kształcenia w interesujący sposób,
pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez
uczniów zagadnień prezentowanych przez nauczyciela.

Montaż barier
energochłonnych
w Święcanach
Zamontowane zostały bariery energochłonne przy drodze gminnej Nr 113681R „w kierunku centrum wsi” w miejscowości Święcany.
Mamy nadzieję, że poprawią bezpieczeństwo
użytkowników drogi, która usytuowana jest
pomiędzy stawami Polskiego Związku Wędkarskiego.
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Symboliczne przekazanie
aparatu USG
dla szpitala w Jaśle
2 września 2020 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, z udziałem m.in.
Wójta Gminy Skołyszyn p. Bogusława Kręcisza, odbyło się symboliczne przekazanie aparatu USG Canon APLIO a-series, przeznaczonego do diagnostyki
pacjentów Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Zakup aparatu został sfinansowany przez samorządy z terenu Powiatu Jasielskiego oraz Caritas Diecezji
Rzeszowskiej. Gmina Skołyszyn przeznaczyła na ten cel dotację celową w wysokości 20 000 złotych. Wartość całkowita aparatu to 278 480,00 złotych.
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Kolejne laptopy trafiły do szkół w Gminie Skołyszyn
Gmina Skołyszyn zakupiła kolejnych
37 laptopów, które umożliwią uczniom
edukację zdalną. Było to możliwe dzięki
dofinansowaniu, które zostało uzyskane
w projekcie grantowym pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zakupiony sprzęt komputerowy
trafił już do wszystkich szkół na terenie
Gminy Skołyszyn. Wsparcie w ramach
projektu „Zdalna Szkoła+” jest kierowane
bezpośrednio do szkół, a pośrednio do
nauczycieli i uczniów, w tym pochodzących z rodzin wielodzietnych.
W razie potrzeby laptopy będą pomocne w prowadzeniu nauki zdalnej,
a po zakończeniu pandemii koronawirusa, to dyrektorzy poszczególnych szkół
zdecydują, czy pozostawią sprzęt w domach osób najbardziej potrzebujących,

czy trafi on do placówki oświatowej, aby
na lekcjach stacjonarnych był wsparciem
w pracy nauczycieli i uczniów.
Projekt "Zdalna Szkoła+" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp
do Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Łącznie w ramach projektu „Zdalna
Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” Gmina Skołyszyn zakupiła 71 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi za kwotę 143
881,30 zł.

Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Gminie Skołyszyn
Wyniki I tury wyborów
(28 czerwca 2020):
Frekwencja: 59,78%
•
•
•
•

Robert Biedroń - 1,1%
Krzysztof Bosak - 9,2%
Andrzej Sebastian Duda - 68,1%
Hołownia Szymon Franciszek - 6,1%

•
•
•
•
•
•
•

Jakubiak Marek - 0,08%
Kosiniak-Kamysz Władysław Marcin
- 2,8%
Piotrowski Mirosław Mariusz - 0,1%
Tanajno Paweł Jan - 0%
Trzaskowski Rafał Kazimierz - 11,9%
Witowski Waldemar Włodzimierz 0,1%
Żółtek Stanisław Józef - 0,1%

Wyniki II tury wyborów
(12 lipca 2020):
Frekwencja wyniosła 67,12%
•
•

Andrzej Duda uzyskał 79,26%
głosów,
Rafał Trzaskowski uzyskał 20,74%
głosów

Ważna informacja dot. kontroli prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn

Wójt Gminy Skołyszyn informuje, że
od września 2020 roku, oddelegowani Pracownicy Urzędu Gminy Skołyszyn będą prowadzić kontrole prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych.
W przypadku stwierdzenia przez Pracownika nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, zostaną one
nieodebrane. Mieszkańcy nieruchomości
otrzymają informację - pouczenie z podanym numerem telefonu, pod którym uzyskają niezbędne informacje.Odpady właściwie posegregowane zostaną odebrane
podczas kolejnej zbiórki zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych obowiązującym na terenie Gminy
Skołyszyn.
Od października 2020 roku właściciele
nieruchomości, u których stwierdzi się brak
selektywnego zbierania odpadów, otrzymają „Protokół ze stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zbiórki selektywnej od-

padów komunalnych” sporządzony przez
osoby kontrolujące. Niedopełnienie tego
obowiązku skutkować będzie trzykrotnym
podwyższeniem opłaty za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłowość.
Warto wspomnieć, że rośnie ilość odpadów
zmieszanych, co może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklin-

gu, a w dalszej kolejności nałożeniem na
Gminę Skołyszyn kary pieniężnej. Sytuacja
taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Prosimy o prawidłowe i rzetelne segregowanie odpadów komunalnych!
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Powstanie Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę (19 sierpnia 2020r.) na realizację zadania pn. „Budowa Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie. Wykonawca: FUH GOREX Łukasz Gorczyca, Jasło.
Wartość zadania: 455 100,00 złotych.
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Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN
W dniu 25 czerwca Rada Gminy Skołyszyn obradowała na XXVII Sesji Rady Gminy. Tematem obrad były:
• Uchwała w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy
Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok.
• Uchwała XVII/165/20 w sprawie
udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Gminy Skołyszyn.
• Uchwała XVII/166/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2019 rok.
• Uchwała XVII/167/20 w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Skołyszyn za 2019 rok.
• Uchwała XVII/168/20 w sprawie
rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za
2019 rok.
• Uchwała XVII/169/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie.
• Uchwała XVII/170/20 zmieniającą
uchwałę Nr XXIII/140/20 w sprawie
przystąpienia Gminy Skołyszyn do realizacji projektu pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP
Kunowa” złożonego w ramach naboru nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2010, Oś Priorytetowa IX
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej.
• Uchwała XVII/171/20 w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
w formie dotacji celowej dla Powia-

•
•
•

tu Jasielskiego, na realizację zadania
publicznego pn. Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna –
Lisów-Skołyszyn.
Uchwała XVII/172/20 w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
Uchwała XVII/173/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skołyszyn na lata 2020 -2026.
Uchwała XVII/174/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.

Podczas XXVIII Nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy Skołyszyn, w dniu 11 sierpnia
podjęto następujące uchwały:
• Uchwała XXVIII/175/20 w sprawie
zmiany uchwały Nr XII/81/15 Rady
Gminy Skołyszyn w sprawie przyjęcia
i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skołyszyn zmienionej uchwałą Nr XXX/198/17 Rady
Gminy Skołyszyn z dnia 13 lipca 2017r.
• Uchwała XXVIII/176/20 w sprawie
przystąpienia do Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie
gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki”.
• Uchwała XXVIII/177/20 w sprawie
określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Skołyszyn w roku
szkolnym 2020/2021.
W dniu 8 września odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Skołyszyn. Tematem obrad Radnych były:
• Uchwała XXIX/178/20 o zmianie
uchwały Nr XVI/94/12 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 17 maja
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Skołyszynie.
• Uchwała XXIX/179/20 w sprawie

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

wyrażenia zgody na przejęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle.
Uchwała XXIX/180/20 w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
Uchwała XXIX/181/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skołyszyn na lata 2020 -2026.
Uchwała XXIX/182/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała XXIX/183/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
Uchwała XXIX/184/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
Uchwała XXIX/185/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
Uchwała XXIX/186/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
Uchwała XXIX/187/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
Uchwała XXIX/188/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
Uchwała XXIX/189/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2021.
Uchwała XXIX/190/20 w sprawie
zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Szerzyny
przy realizacji zadania polegającego
na likwidacji Aglomeracji Szerzyny
wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego (Dz. Urz.
Woj. Małop. z 17 lipca 2013 r., poz
4554) i wyznaczenia Aglomeracji
Szerzyny.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Dyrektorzy szkół
Inauguracja nowego
odebrali akty
roku szkolnego
2020 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Krópowierzenia stanowisk lowej1 września
w Kunowej odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku
31 sierpnia 2020 roku Katarzyna Czerkowicz – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, Elżbieta Madej –
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisowie oraz Hubert Hasiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skołyszynie odebrali akty powierzenia stanowisk dyrektorskich.

szkolnego. Z dziećmi oddziałów przedszkolnych, ich rodzicami,
nauczycielami spotkali się Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław
Kręcisz, Zastępca Wójta Paweł Gutkowski, Sekretarz Gminy Izabela Jankowska Zawada oraz Dyrektor Szkoły Dorota Dłuska.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, spokojnej i efektywnej nauki, wielu sukcesów oraz zdrowia w tym trudnym czasie.

SPORT
Juniorzy starsi LKS Skołyszyn
Z powodzeniem radzą sobie w rozgrywkach
1 Ligi Podkarpackiej Grupa C juniorzy starsi LKS
Skołyszyn prowadzeni przez trenera Dariusza
Turka. Po ośmiu rozegranych kolejkach zajmują
drugie miejsce w tabeli z 18 punktami. Złożyło
się na to sześć meczów wygranych i dwa przegrane.
Dotychczasowe wyniki:
Sparta Leżajsk- LKS Skołyszyn 3-4 ,
LKS Skołyszyn- Gryf Mielec 5-0 ,

16

Błękitni Ropczyce - LKS Skołyszyn 3-2 ,
Orzeł Przeworsk - LKS Skołyszyn 1-2 ,
LKS Skołyszyn - Stal Mielec 4-5 ,
Legion Pilzno - LKS Skołyszyn 2-3 ,
LKS Skołyszyn - Siarka Tarnobrzeg 2-1 ,
LKS Skołyszyn - Sparta Leżajsk 5-1.
Dotychczas najlepszym strzelcem zespołu
pozostaje Jakub Zawisza z 13 bramkami na
koncie.
FOTO: Karolina Brągiel

Kolejny
sukces
Bartosza
Gorczycy
1 sierpnia w Ochotnicy
Dolnej pod Nowym Targiem odbyła się V edycja
Gorce Ultra-Trail. W szranki na kilku jej trasach stanęli biegacze z różnych
części Polski. W zawodach
wystartował również Bartosz Gorczyca. 29-latek
udowodnił, że jest w znakomitej formie, na 100-kilometrowej trasie nasz krajan nie miał sobie równych.
Dodatkowo pobił dotychczasowy rekord zawodów.
Przebiegnięcie 100 kilometrów zajęło sportowcowi
ze Skołyszyna niecałe dziesięć godzin (9h 50min 51s)!
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Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ
Nowy agregat prądotwórczy dla OSP

24 lipca 2020 r. jednostka
OSP KSRG Skołyszyn została
doposażona w nowy agregat
pompowy na naczepie dwuosiowej za kwotę 152 520,00
złotych. Wykonawca - firma
P.P.H.U "KLAUDIA".
Pompa, której wydajność
nominalna wynosi 7200 l/min,
będzie miała kluczowe znaczenie, podczas działań powodziowych, przy wypompowywaniu wody z zalanych obiektów czy terenów. Pompa posiada kolektor ssawny z 5 nasadami 110.
Napędzana jest silnikiem wysokoprężnym 4-cylindrowym
o mocy 36.8 kW, pojemność

3432cm3. Całość zamontowana jest na zabudowanej przyczepie dwuosiowej. Agregat
wyposażony jest w komplet
węży ssawnych i tłocznych,
smoki ssawne pływaki itp.
Wszystko zamocowane na
przyczepie. Przewoźny agregat pompowy dużej wydajności pozwoli w znacznie szybszym tempie usuwać skutki
powodzi, które coraz częściej
występują na terenie powiatu
jasielskiego.
Projekt został sfinalizowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie
Skołyszyn poprzez doposażenie

jednostki
odpowiedzialnej
za podejmowanie działań ratowniczych" - realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2004-2020. Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska

naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, Działania 4.1
Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. Projekt realizowany
jest przez gminę Skołyszyn
w partnerstwie z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Skołyszynie.

Gmina Skołyszyn zakupiła łódź płaskodenną
wraz z przyczepą podłodziową

27 lipca 2020 r. Ochotnicza
Straż Pożarna w Skołyszynie
została doposażona w nową
łódź płaskodenną wraz z przyczepą podłodziową. Łódź zo-

stała wykonana przez firmę: FHU "HERO" za kwotę
84 624,00 złotych.
Łódź płaskodenna o konstrukcji aluminiowej ma bli-

sko 5 m długości i 2 m szerokości. Przeznaczona jest dla
6-osobowej załogi. Jednostką
napędzającą łódź jest zamontowany na stałe silnik Yamaha o mocy 25KM posiadający
trym elektryczny. Łódź wyposażona jest w koło ratunkowe,
"linkę życia", bosak aluminiowy, pagaje itd. Łódź będzie
wykorzystywana podczas działań ratowniczych na akwenach wodnych oraz podczas
powodzi na terenie gminy jak
i powiatu.
Dostawa łodzi jest ostatnią
częścią realizowanego projektu: "Poprawa bezpieczeństwa

w Gminie Skołyszyn poprzez
doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych"
- realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20042020. Osi priorytetowej IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.1 Zapobieganie
i zwalczanie zagrożeń. Projekt
realizowany jest przez gminę Skołyszyn w partnerstwie
z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Skołyszynie.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
Jednostki OSP Bączal Dolny, OSP Jabłonica, OSP Sławęcin-Siedliska oraz
OSP Święcany otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

PROO w łącznej kwocie 35221,00 zł.
Jednostka OSP Jabłonica otrzymała dofinansowanie w kwocie 10000,00 zł na
zakup sprzętu strażackiego oraz remont
remizy, jednostka OSP Sławęcin-Siedli-

ska otrzymała kwotę 9600,00 zł na zakup umundurowania i wyposażenia strażaka, jednostki OSP Bączal Dolny i OSP
Święcany otrzymały dofinansowanie
na zakup sprzętu w kwocie 7810,50 zł.
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Akcja krwiodawstwa 1944-2020
1 sierpnia 2020 r. w 76
rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego przy remizie
OSP Skołyszynie odbyła się
Akcja Krwiodawstwa "Oddaj krew uratuj życie - zostań
współczesnym bohaterem"
Od godziny 9:00 do 13:00
można było oddać krew
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie

i krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Rzeszowa.
Do oddania krwi w Skołyszynie zarejestrowało się 86
osób, z których 67 oddało
bezcenny lek ratujący ludzkie
życie. Po raz pierwszy krew
oddało 20 osób. W sumie zebrano 30,150 litrów krwi.
Akcji towarzyszyły gry

i zabawy dla dzieci oraz pokazy sprzętu, którego dawniej
i obecnie, na co dzień używają, bądź też używali podczas
akcji strażacy ochotnicy. Na
placu remizy pojawiły się również z poczęstunkiem Panie
z Koł Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Skołyszyn
Organizatorem akcji był
Strażacki Klub HDK OSP Go-

gołów przy współpracy z OSP
Skołyszyn, a współorganizatorami - Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Terenowy
Oddział w Jaśle, Gmina Skołyszyn, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Promesy WFOŚiGW w Rzeszowie
2 września 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Jaśle odbyło się uroczyste podpisanie umów i wręczenie promes
na dofinansowanie jednostek OSP
w ramach Ogólnopolskiego Programu
Finansowania Służb Ratowniczych.
Dofinansowanie otrzymało 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Skołyszyn, które aplikowały o środki na dofinansowanie
zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnych celem zwiększenia potencjału technicznego”
w ramach programu priorytetowego
NFOŚIGW – „Ogólnopolski program
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finansowania służb ratowniczych”
oraz „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP”.
W/w dofinansowanie otrzymały jednostki: OSP Bączal Dolny, OSP Harklowa, OSP Jabłonica, OSP Kunowa, OSP
Lisów, OSP Przysieki, OSP Pusta Wola,
OSP Skołyszyn i OSP Święcany. Umowy na dofinansowanie podpisali prezesi jednostek OSP w obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie
Adama Skiby, Wiceprzewodniczącego
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca, Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia oraz Prezesa
ZOP ZOSP RP Stanisława Święcha.
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INFORMATOR KULTURALNY

Geocaching w Skołyszynie

12 sierpnia 2020 roku dzieci i młodzież z gminy Skołyszyn wzięły udział w warsztatach tworzenia gry terenowej
geocaching "Śladami legend
Beskidu Niskiego".

Warsztaty zorganizował
Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie
w ramach projektu "CZAS NA
O!CZYTANIE" (Projekt dofinansowano ze środków Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego). Warsztaty poprowadził Prezes GC JASŁO
Team Bartłomiej Wilk.
Geocaching jest grą terenową, która wykorzystuje system
nawigacji satelitarnej. Dzięki
uzyskaniu wysokiej dokładności lokalizacji odbiorników GPS
uczestnicy geocachingu z całego świata mogą rywalizować
ze sobą w odnajdywaniu skrytek, które — ukrywane przez
innych uczestników gry — zachęcają do odwiedzenia ciekawego miejsca, zabytku, atrakcji turystycznej lub po prostu
do wyjścia z domu. Skrytki to
najczęściej plastikowe pudełka
odporne na warunki atmosferyczne i zawierające przynajmniej dziennik odwiedzin, do

którego każdy znalazca jest
zobowiązany się wpisać. Nie
znajdziemy w nich co prawda
diamentów i złota, jednak jeśli mamy szczęście, to czasem
natrafimy na kilka drobnych
przedmiotów na wymianę.
Nagrodą jest sama satysfakcja z odnalezienia pomysłowo
ukrytej i zamaskowanej skrytki. Aby zagrać, musimy dołączyć do światowego serwisu
Gocaching.com. Otrzymamy
wtedy dostęp do mapy, która
według koordynatów GPS będzie prowadziła nas do najbliższych skrytek. Odnalezienie
ich często nie jest jednak takie
proste! Sami także możemy
ukrywać nowe skrzynki, postępując oczywiście według jasno
sprecyzowanych zasad.

Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych
Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie dostał dofinansowanie w ramach
Programu Wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa" Piorytet 1 - Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W ramach Priorytetu 1 - "Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych" Gminny
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 700,00
złotych. Dotacja ministerialna
otrzymana przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoli w 2020 roku na
wzbogacenie księgozbioru o ciekawe nowości wydawnicze dla
różnych grup czytelników.
Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą
o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicz-

nych poprzez kreowanie wzrostu
liczby wypożyczanych publikacji
oraz wzrostu liczby czytelników
bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na
budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość
systematycznego ubytkowania
(aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa w latach
2016-2020, jest zwiększenie
atrakcyjności oferty bibliotek
publicznych poprzez zwiększenie
udziału nowości wydawniczych
w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism,
multimediów, publikacji nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Zależy nam, aby zakupione książki odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom czytelników. Dlatego też
zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji zakupu nowości książkowych i audiobooków, które
wzbogacą zbiory biblioteki, a tym samym przyczynią się
do zwiększenia atrakcyjności oferty czytelniczej naszych
Bibliotek. Wspólnie zdecydujmy jakie książki powinny
znaleźć się na bibliotecznych półkach!
Zachęcamy Państwa do składania swoich propozycji:
Biblioteka w Skołyszynie:
e-mail: biblioteka@skolyszyn.pl
tel.: 13 449 10 89
Biblioteka w Harklowej:
e-mail: bibliotekaharklowa@op.pl
tel.: 13 449 42 92
Biblioteka w Święcanach:
e-mail: bibliotekaswiecany@op.pl
tel.: 13 449 51 93
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Wakacje spędzone w swojej miejscowości nie muszą być nudne! Przekonali się
o tym wszyscy, którzy skorzystali z oferty
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie. W lipcu i sierpniu GOKiCz
w Skołyszynie organizował codziennie zajęcia dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych. Uczestnicy mieli czas na
rozwijanie zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy integracyjne.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się czwartkowe pikniki, zorganizowane

WAKACJE 2020

w Bączalu Dolnym, Harklowej, Przysiekach, Skołyszynie i w Święcanach dofinansowane przez Wójta Gminy Skołyszyn
z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jak co roku dofinansowanie Wójta
Gminy Skolyszyn uzyskały również wycieczki organizowane przez GOKiCz.
Odbyła się wycieczka na Diabli Kamień,
połączona z ogniskiem oraz wyjazd do
Parku Linowego w Siarach. Dzieci odwie-

dziły również Tor Pontonowy na Polanie
Małastowskiej, wzięły udział warsztatach
przyrodniczych oraz bitwach na balony
wodne. W ramach zajęć wakacyjnych organizowano warsztaty w bibliotekach, zajęcia plastyczne, naukę tańca, warsztaty
wokalne, zabawy na świeżym powietrzu,
gry sprawnościowe oraz spotkania z policjantem.
Więcej zdjęć na stronie 16.

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
Kampania „Mała książka – wielki
człowiek” w bibliotekach w Skołyszynie,
Harklowej i Święcanach!
Najwyższy czas przygotować się na
długie jesienne wieczory i popołudnia,
podczas których nie powinno zabraknąć
dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.
Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika
w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana
przez Instytut Książki.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia
udziału w trzeciej odsłonie kampanii
„Mała książka – wielki człowiek”. Projekt
jest realizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie od
2018 roku!
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą
udział w projekcie, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną
pod względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały
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Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce

znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
• Dziecko może poznać ważne miejsce
na mapie dzieciństwa – bibliotekę –
i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką
ofertę kulturalną, dzięki czemu tak
dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział
w rozmaitych zajęciach, warsztatach
i wydarzeniach przygotowanych przez
bibliotekarzy.
• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny
wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.
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Narodowe Czytanie "Balladyny" w Skołyszynie
Fragmenty '"Balladyny" Juliusza Słowackiego można było
usłyszeć 8 września przed budynkiem Gminnego Ośrodka
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Fragmenty wybitnego
dzieła polskiego romantyzmu
czytali samorządowcy, przedstawiciele różnych zawodów
oraz młodzież. Wszystko za
sprawą ogólnopolskiej akcji
Narodowe Czytanie.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku.
Została zainicjowana wspólną
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku
w całej Polsce odbyło się czy-

tanie dzieł Aleksandra Fredry,
a podczas następnych edycji
przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza
oraz „Lalkę” Bolesława Prusa.
W 2016 roku czytano „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza.
W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele”
Stanisława
Wyspiańskiego.
W 2018 „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W 2019 roku
lekturą Narodowego Czytania
były Nowele polskie. W tym
roku "Balladynę" Juliusza Słowackiego czytano w rekordowej liczbie 3200 miejsc.
Celem akcji jest promocja
polskiej kultury, popularyzacja

czytelnictwa oraz wzmocnienie
poczucia wspólnej tożsamości
poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
Spotkanie
zorganizowane przez GOKiCz w Skołyszynie oraz Szkołę Podstawową
w Harklowej rozpoczęła dyrektor GOKiCz w Skołyszynie
Marta Gąsiorowska czytając
okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, następnie fragmenty "Balladyny"
czytali: Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz; Zastępca
Wójta Gminy Skołyszyn - Paweł Gutkowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skołyszynie Małgorzata Berkowicz,

Sekretarz Gminy Skołyszyn
Izabela Jankowska - Zawada;
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Harklowej Magdalena Dranka - Żywiec, Przewodniczący
Rady Gminy Skołyszyn Dariusz
Łyszczarz, Skarbnik Gminy
Skołyszyn Jacek Kędzior, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dopart oraz
oraz uczniowie SP w Harklowej. Uroczystość zakończył
występ Bartosza Klęby (ucznia
SP w Harklowej).
Organizatorzy dziękują Klubowi Senior+ w Skołyszynie
za zaangażowanie się w organizację Narodowego Czytania
2020.

Sieć na Kulturę w GOKiCz
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zakwalifikowała się
do projektu „Sieć na kulturę w podregionie Krośnieńskim”. Projekt realizowany będzie ramach
Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, Działanie
nr. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Głównym celem projeku jest: wyposażenie

placówek GSIK w sprzęt
niezbędny do organizacji
zajęć i warsztatów, podniesienie
kompetencji
i kwalifikacji cyfrowych
pracowników gminnych
samorządowych instytucji
kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży
w wieku 10-18 poprzez
prowadzenie atrakcyjnych
i perspektywicznych zajęć.
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Warsztaty literacko-plastyczne
z Jolą Richter-Magnuszewską
10 sierpnia 2020 roku
młodzi artyści z gminy Skołyszyn spotkali się w Gminnym
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa z Jolą Richter-Magnuszewską - ilustratorką książek
dziecięcych, współpracującą
z dwutygodnikiem "Świerszczyk".
Warsztaty „Jaki w Tobie
siedzi zwierz” zorganizowane zostały w ramach projektu "CZAS NA O!CZYTANIE"
(Projekt dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego).
Temat spotkania oparty
był na książkach o zwierzętach, które swymi ilustracjami –wycinankami ozdobiła
Jolanta Richter-Magnuszew-

ska. W części warsztatowej
spotkania dzieci wykonywały
portret swojego ulubionego
zwierzątka. Praca polegała
na wycięciu dużych, kolorowych sylwetek zwierząt
i naklejeniu ich na czarny papier. Całość pracy dopełniały
drobne elementy dorysowane białym lub czarnym pisakiem. Powstały przepiękne
prace!
JOLA RICHTER-MAGNUSZEWSKA - z wykształcenia
ceramik, z zawodu - ilustratorka książek dla dzieci.
Zadebiutowała na łamach
„Świerszczyka”, z którym to
współpracuje do dziś. Zilustrowała wiele książek dla
takich wydawnictw jak Nasza

Księgarnia, BIS, Literatura,
Muza, Publicat. Jej ilustracje
znajdują się w podręcznikach
wydanych przez Nową Erę

i WSiP. Prowadzi pracownię
„Z innej bajki”, w której powstają przedmioty z drewna.

Oferta GOKiCz na rok szkolny 2020/2021
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie!
BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY:
• Super Maluch (dzieci 3-5 lat
z opiekunami)
• Rytmika dla najmłodszych (dzieci
4- 6 lat)
• Zajęcia wokalno - rytmiczne (kl. 0 - III)
• Dziecięca pracownia plastyczna
• Młodzieżowa pracownia plastyczna
• Grafika warsztatowa
• Warsztaty wokalno - teatralne (kl.
IV-VIII)
• Warsztaty wokalne dla młodzieży
• Warsztaty wokalne dla dzieci
• Język angielski dla maluchów
• Język angielski dla uczniów szkół
podstawowych
• Język niemiecki dla maluchów
• Język niemiecki dla uczniów szkół
podstawowych
• Zabawy logopedyczne (dzieci
z opiekunami)
• Zajęcia w bibliotekach
Skołyszyn /piątek 14:00/
Harklowa / środa 13:00/
Święcany / środa 14:00/
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ZAJĘCIA ODPŁATNE:

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

• Balet / środa 15:30/
Zajęcia dla dzieci (od 5 lat)Zapisy:
503 633 435
Zajęcia prowadzi Klaudia
Jaśkowska
• Taniec nowoczesny dla dzieci; hip-hop /wtorek 17:45/
Zajęcia prowadzi Anna Harsze /
Studio Tańca „AT DANCE” Tomasz
Berkowicz
Zapisy: 793 499 282
• Taniec współczesny /młodzież - od
11 lat/
Zajęcia prowadzi Anna Harsze /
Studio Tańca „AT DANCE” Tomasz
Berkowicz
Zapisy: 793 499 282
• Społeczne Ognisko Muzyczne
Nauka gry na instrumentach:
- keyboard,
- gitara klasyczna,
- gitara elektryczna,
- gitara basowa,
- akordeon
Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi Stanisław Mazurek
(zapisy: środa; godz. 13:00- 19:00)

• Język angielski (zajęcia bezpłatne)
• Język niemiecki (zajęcia bezpłatne)
• Warsztaty plastyczne (zajęcia bezpłatne)
• Aerobik (zajęcia odpłatne)
Zajęcia prowadzi Barbara Doktór
• Joga (zajęcia odpłatne)
Zajęcia prowadzi Małgorzata
Berkowicz
Zapisy: 507 976 246
• Zumba (zajęcia odpłatne)
Zajęcia prowadzi Małgorzata
Potera
Zapisy: 609 811 011
Informacje i zapisy:
Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa
Skołyszyn 283
Tel.: 013 4491017; 013 4491089
gok@skolyszyn.pl;
biblioteka@skolyszyn.pl
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć.
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WARTO WIEDZIEĆ
Powszechny Spis Rolny 2020
•

Rolniku nie czekaj na rachmistrza! Spisz się sam !
Powszechny Spis Rolny już ruszył. Użytkownicy gospodarstw
rolnych muszą się spisać do 30 listopada 2020 r.
Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje:
• Osoby fizyczne ( gospodarstwa indywidualne)
• Osoby prawne
• Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
Rolnicy mogą udzielić informacji poprzez:
• Samospis internetowy – spisrolny.gov.pl
• Wywiad telefoniczny – 22 279 99 99
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w kraju samospis i spis telefoniczny są najbezpieczniejszymi i najdogodniejszymi formami udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
Ponadto samospisu można dokonać w dogodnym czasie, komfortowo, a jeśli potrzeba więcej czasu, można wrócić do kwestionariusza później.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którym nie uda się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie telefoniczni
lub terenowi.
Powszechny Spis Rolny 2020 – KONKURSY
• Konkurs z Radiem Rzeszów - W każdy piątek w godz.
13.00–15.00 na antenie pojawi się informacja o konkursie

•
•

Szczegółowe informacje na temat tych i innych konkursów dostępne na stronie internetowej:
https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy/

Program "Czyste Powietrze"
„Czyste powietrze” to program,
którego celem jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach
programu można dofinansować
zakup i montaż źródła ciepła oraz
przeprowadzić termomodernizacje
budynku.

Informacje o programie:
www.skolyszyn.pl

oraz pytanie. Osoba, która jako pierwsza dodzwoni się i odpowie poprawnie na pytanie otrzyma nagrodę.
Konkurs „Rolniku spisz się sam” z gazetą codzienną Super
Nowości - Wejdź na stronę: spisrolny.gov.pl i spisz się w Powszechnym Spisie Rolnym, wypełnij formularz na stronie:
supernowosci24.pl. Formularz zgłoszeniowy pod linkiem
http://rolnikuspiszsiesam.pl/. Sprawdź w gazecie Super
Nowości, czy jesteś jednym z 6 zwycięzców
Rejestracja od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.oo do
23.59.59. Nagrodami są bony o wartości 200 zł.
Uwaga!!! Jeżeli spisałeś się już wcześniej np. w poprzednią środę lub inny dzień, możesz nam to zgłosić w dowolnie wybranym dniu, ale tylko raz.
Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat - „Gospodarstwo rolne oczami dziecka” prezentujący wyobrażenia
dzieci dotyczące spisu rolnego.
Konkursy dla szkół podstawowych w dwóch kategoriach
wiekowych:
I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI – polega na wykonaniu 3 rebusów do minimum jednego hasła: ”Liczy się
rolnictwo”, „Powszechny Spis Rolny”, „Gospodarstwo rolne”, „Rolniku, spisz się sam”.
II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy
VII-VIII – polega na wykonaniu 1 zdjęcia przedstawiającego
piękno podkarpackiej wsi.

Chroń dziecko
w gospodarstwie rolnym
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na bazie dokumentu z 1998 roku, zawierającego spis prac rolniczych niebezpiecznych
i szkodliwych dla dzieci powstał "Wykaz czynności
szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno
powierzać dzieciom poniżej 16 lat".
Aktualny wykaz jest wynikiem zaangażowania
i współpracy Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Wykaz dostępny na
stronie: www.krus.gov.pl		
Krzysztof Bartusiak; KRUS PT w Jaśle
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WAKACJE Z GOKiCZ

Wieści Skołyszyńskie - bezpłatny Biuletyn Informacyjny GOKiCz,
Rady i Urzędu Gminy Skołyszyn
Adres Urzędu Gminy: 38-242 Skołyszyn 12 * tel./fax 13 449 10 62 - 64
e-mail: gmina@skolyszyn.pl * strona internetowa: www.skolyszyn.pl
Zespół redakcyjny: Marta Gąsiorowska, Tomasz Bienias, Władysława Kołodziej
Druk: Drukarnia Triada Boguchwała, tel. 604 469 611
Nakład: 1400 egzemplarzy
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