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100. rocznica odzyskania niepodległości 
 

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości pod pomnikiem Bohaterów i Ofiar II wojny 

światowej w Skołyszynie mieszkańcy gminy Skołyszyn uczcili pamięć poległych, pomor-

dowanych i zaginionych Polaków, którzy walczyli o wolność dla przyszłych pokoleń. 

Wieńce pod pomnikiem Bohaterów i Ofiar II wojny światowej w Skołyszynie złożyły 

delegacje Urzędu Gminy Skołyszyn, Rady Gminy Skołyszyn, Zarządu Oddziału Gminne-

go Związków Ochotniczych Straży Pożarnych w Skołyszynie, Szkoły Podstawowej 

w Skołyszynie, Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, Szkoły Podstawowej w Przysiekach 

oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura. 

Po części oficjalnej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

Marta Gąsiorowska zaprosiła zebranych na część artystyczną do GOKiCz w Skołyszynie. 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie mieszkańcy wspólnie od-

śpiewali hymn Polski, wysłuchali chóru MISJONIS oraz obejrzeli program artystyczny 

w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie oraz uczestników 

zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Dzieci i młodzież przygotowana przez 

Panią Urszulę Czerwińską wystawiła program "Pamięć w nas". W dalszej części spotka-

nia zgromadzeni na sali widowiskowej wspólnie z Zespołem Lisowianki śpiewali polskie 

Szanowni Państwo, 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia zdrowia,  
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.  

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru napełni Nasze domy radością, spokojem i jednością. 

Życzymy, aby 2019 rok sprzyjał realizowaniu wszystkich Państwa planów i zamierzeń,  
zarówno tych osobistych, jak i zawodowych. 

Wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy 2019 Rok    

życzą                  

Przewodniczący Rady Gminy               Wójt Gminy Skołyszyn  

Dariusz Łyszczarz                               Bogusław Kręcisz  
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Skołyszyn! 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział 

w wyborach samorządowych. Wielu z Państwa oddając swoje 

głosy na moją osobę, obdarzyło mnie wielkim zaufaniem. Dzię-

ki temu, przez kolejne 5 lat, będę sprawował urząd Wójta 

Gminy Skołyszyn. Wiem, że współpraca w atmosferze wzajem-

nego zaufania i szacunku, ale też, w wielu sprawach, determi-

nacja i zaangażowanie, pozwoli na osiągnięcie zamierzonych 

celów. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy zmieniać 

i rozwijać Naszą Gminę. Zapewniam, że dołożę wszelkich sta-

rań, aby nie zawieść Państwa zaufania. 
 

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach gminnych 

w sezonie zimowym 2018/19 ogłoszono postępowanie prze-

targowe na kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych 

i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn. Z powodu braku ofert 

pierwsze postępowanie zostało w całości unieważnione.  

W trakcie drugiego postępowania wyłoniono firmy odpowie-

dzialne za zimowe utrzymanie dróg w czterech z pięciu rejo-

nów: 

- rejon I - Siepietnica, Święcany — firma LIGBUD Tomasz Lignar 

z Siepietnicy (wartość usługi 48 870,00 zł brutto), 

- rejon II — Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Har-

klowa - firma Usługi Transportowe Andrzej Stachacz ze Skoły-

szyna (wartość usługi 46 710,00 zł),  

- rejon III - Święcany - firma CAT-BUD Transport Jarosław Zaba-

wa z Siepietnicy (wartość usługi 56 700,00 zł), 

- rejon IV - Jabłonica, Lipnica Górna - Firma Handlowo —

Usługowa Data Arkadiusz z Jabłonicy (wartość usługi 

46 170,00 zł), 

Z powodu braku złożonych ofert w rejonie V obejmującym 

miejscowości: Bączal Dolny, Bączal Górny, Sławęcin, Siedliska 

Sławęcińskie postępowanie w tej części kolejny raz zostało 

unieważnione. Wszczęto nowe postępowanie w trybie nego-

cjacji bez ogłoszenia, do którego zaproszono wszystkich zna-

nych Gminie potencjalnych Wykonawców. W odpowiedzi na 

zaproszenie do negocjacji zgłosił się jeden Wykonawca: 

„Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof” z Trzcinicy, który zadekla-

rował chęć podjęcia usługi ZUD dla części rejonu obejmującym 

miejscowości Bączal Dolny oraz Bączal Górny. Po złożeniu 

oferty na kwotę 52 920,00 zł w dniu 7 grudnia 2018 r. została 

zawarta umowa na świadczenie usługi ZUD w w/w miejscowo-

ściach. Aby zapewnić zabezpieczenie zimowego utrzymania 

dróg w pozostałych miejscowościach, tj. Siedliska Sławęciń-

skie, Sławęcin Urząd Gminy nadal poszukiwał potencjalnego 

Wykonawcy usługi. Po przeprowadzonych rozmowach z Wy-

konawcami i dokonaniu objazdu dróg podjęto współpracę  

z Wykonawcą Żwir-Bet Tadeusz Kotulak z Jasła, który zadekla-

rował chęć pełnienia usługi zimowego utrzymania dróg lecz 

tylko w miejscowości Przysieki, która obecnie była utrzymywa-

na przez służby Urzędu Gminy w Skołyszynie. W związku z po-

wyższym zadecydowano, że miejscowości Sławęcin  

i Siedliska Sławęcińskie przejmie do zimowego utrzymania 

Urząd Gminy, w zamian za Przysieki, które zobowiązuje się 

utrzymywać Pan Tadeusz Kotulak. Po złożeniu oferty w dniu 

14 grudnia 2018 r. zawarta została umowa na świadczenie 

usługi ZUD w miejscowości Przysieki (wartość usługi: 

49 500,00 zł).  
 

W mijającym kwartale, na potrzeby zimowego utrzymania 

dróg, zakupiono fabrycznie nową piaskarkę komunalną 

DEXWAL 1200. Wartość zakupionego sprzętu dostarczonego 

przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMIX Kamil Domań-

ski z Żurawicy to 7 450,00 zł.  
 

Dbając o komfort użytkowników dróg, w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych, dokonano przebudowy dróg 

gminnych w miejscowości Lipnica Górna i Święcany. Przedsię-

biorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle doko-

nało przebudowy drogi od tartaku w kierunku P. Furmanek 

w km 0+300-0+600 w miejscowości Lipnica Górna, a także 

drogi „Dębczyna koło Wanata” w km 0+000-0+625 w miejsco-

wości Święcany. Łączny koszt wykonanych prac to 307 131,00 

zł. 

Firma dokonała także remontu drogi „Zagumnie” w miejsco-

wości Lisów w km od 0+900 do 1+033. Wartość prac wyniosła 

28 625,79 zł. 
 

Powstały nowe punkty oświetlenia ulicznego — wykonane 

przez P.P.U.H HEAN Spółka z o.o. z Gorlic — na terenie miej-

scowości Przysieki  „Zawodzie” o  wartości 77 244,00 zł i na 

terenie miejscowości Jabłonica (przy drodze powiatowej) 

o wartości 119 064,00 zł. 

Budowy pięciu stanowisk słupowych oświetlenia hybrydowe-

go w miejscowościach Lipnica Górna, Święcany, Siepietnica 

oraz Przysieki podjęła się firma Petro Energia Sp. z o.o. z Ma-

cierzyszyna. Wartość robót to 53 320,00 zł brutto.  
 

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na odbiór i zago-

spodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoły-

szyn w 2019 roku. Wpłynęła tylko jedna oferta firmy Produkcja 

Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy z Jasła o wartości 

1 295 287,20 zł. Na sfinansowanie zadania planowano prze-

znaczyć 1 130 000,00 zł, tj. blisko 170 tys. zł mniej.  
 

Zakończono I etap budowy Gminnego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie przez firmę BUD

-MAL Andrzej Wanat z Jasła. Prace polegały na przebudowie 

istniejącego budynku dawnej Spółdzielni Usług Wielobranżo-

wych. PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym miesz-

kańcy będą mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane 

w sposób selektywny. Mieszkańcy będą mogli samodzielnie, 

w wybranym przez siebie momencie zawieźć tam m.in. prze-

terminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

meble itp. Obowiązek posiadania PSZOK na terenie gminy re-

guluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości. Sposób od-

bioru i odpłatności z tym związane regulować będzie stosowna 

uchwała rady gminy. 
 

Wykonano ujęcia wody dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejsco-

wości Harklowa, Kunowa i Pusta Wola – Gmina Skołyszyn – 

etap I”. Budowę wodociągu i przyłączy do budynków miesz-

kalnych zaplanowano na 2019 rok. 
 

INFORMACJE WÓJTA 
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5 grudnia 2018 roku w godzinach popołudniowych w Bączalu 

Dolnym wybuchł pożar, objął dom wraz z dobytkiem państwa 

Alicji i Józefa Labutów, który zamieszkiwali od 1978 roku. Pró-

bowali własnymi siłami ratować swój dobytek, niestety ogień 

objął zbyt dużą powierzchnię domu. Pani Alicja podczas próby 

ratowania mienia doznała poważnych obrażeń nóg i została 

odwieziona do jasielskiego szpitala. 

Do akcji gaśniczej ruszyło łącznie 11 zastępów, w tym cztery 

z KP PSP w Jaśle oraz OSP z Pustej Woli, Jabłonicy, Lisowa, 

dwa zastępy z OSP Skołyszyn oraz Bączala Dolnego i Bączala 

Górnego. Przez trzy godziny 50 strażaków gasiło pożar, wycią-

gając na zewnątrz co tylko można było uratować oraz 2 butle 

gazowe, które w każdej chwili groziły wybuchem. Pomimo 

sprawnej akcji gaśniczej z wnętrza domu wiele nie zostało 

a drewniany dach uległ częściowemu zawaleniu. 

Osoby mogące wesprzeć ich w sposób rzeczowy mogą pozo-

stawić wszystkie dary po godz. 18:00 na plebani Parafii Bączal 

Dolny pw. Imienia Maryi. 

 

Powstało konto pomocowe dla poszkodowanej przez pożar 

rodziny, na które można przekazywać pomoc finansową: 

Parafialny Zespół CARITAS Parafia Bączal Dolny z dopiskiem 

pożar Bączal Dolny 

91 8627 1037 2003 5000 0127 0003 

Pożar u państwa Labutów z Bączala Dolnego 

Podpisano umowę na dofinansowanie termomodernizacji ośrodków zdrowia 

W dniu 24 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Skołyszy-
nie została podpisana umowa 
o dofinansowanie projektu 
„Termomodernizacja budynków 
związanych z ochroną zdrowia 
w miejscowościach Skołyszyn i Har-
klowa” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 (w ramach Osi Prioryte-
towej nr III Czysta Energia). 

Przy podpisaniu umowy obecni byli:  
z ramienia Instytucji Zarządzającej 
Projektem Maria Kurowska –
Wicemarszałek Województwa Pod-

karpackiego oraz reprezentujący Gminę Skołyszyn Zenon Szu-
ra – Wójt Gminy Skołyszyn, Bogu-
sław Kręcisz– Wójt Elekt oraz Jacek 
Kędzior – Skarbnik Gminy. 

Szacowana całkowita wartość pro-
jektu to 1 107 497,01 zł 
a dofinansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego wyniesie 85% kosztów kwa-
lifikowanych. Prace budowlane zwią-
zane z termomodernizacją budynku 
ośrodka zdrowia w Skołyszynie roz-
poczną się w 2019 roku a rok później 
w Harklowej. 

11 listopada 2018 odbyła się również premiera dwóch filmów 

przygotowanych podczas warsztatów w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa. Animacja poklatkowa "Gmina Skoły-

szyn wczoraj i dziś" oraz spot "Kocham To Miejsce" powstały 

w ramach projektu Nasza Niepodległa Gmina Skołyszyn 

(realizowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPOD-

LEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 

„Niepodległa”). 

Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie wystawy 

"Nasza Niepodległa Gmina Skołyszyn" zawierającej stare foto-

grafie i dokumenty oraz degustacja domowych ciast przygoto-

wanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Harklowej, Lisowa, 

Przysiek, Skołyszyna, Siepietnicy i Święcan. 

W uroczystościach udział wzięli między innymi: Wójt Gminy 

Skołyszyn Zenon Szura; Wójt elekt Gminy Skołyszyn Bogusław 

Kręcisz; Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak; Pro-

boszcz Parafii w Skołyszynie ks. Tadeusz Wawryszko, Zastępca 

Wójta Gminy Skołyszyn Stanisław Pawluś; Radni Gminy Skoly-

szyn: Jan Hajduk, Zdzisław Dąbrowski, Józef Kielar, Roman 

Klisiewicz, Dariusz Łyszczarz, Władysław Trzeciak, Stanisław 

Wojdyła oraz nowo wybrani radni do Rady Gminy: Bogusław 

Ciołkosz, Janusz Łyszczarz, Krzysztof Sarnecki i Dorota Woź-

niak, Skarbnik Gminy Skołyszyn Jacek Kedzior; sołtysi: Ryszard 

Furmanek - sołtys Skołyszyna, Stanisław Goleń sołtys Siedlisk 

Sławęcińskich i sołtys Pustej Woli Ryszard Maczuga, dyrekto-

rzy szkół i instytucji: Hubert Hasiak (Dyrektor SP w Skołyszy-

nie), Łucja Biernacka (Dyrektor SP w Jabłonicy), Paweł Gut-

kowski (Dyrektor SP w Przysiekach) oraz przedstawiciele Za-

rządu Oddziału Gminnego Związków Ochotniczych Straży Po-

żarnych w Skołyszynie z Prezesem Zarządu Władysławem 

Depczyńskim. 

GOKiCz Skołyszyn 

100. rocznica odzyskania niepodległości  - cd ze str. 1 

W ramach prac przy obiektach publicznych wyłoniono wyko-

nawcę remontu ogrodzenia wokół budynku OSP w Święca-

nach, którym został MAT-TEX Systemy Ogrodzeniowe Deć 

Mateusz z Ropy. Wartość prac to 24 500,00 zł. Remontu kory-

tarza na drugim piętrze w budynku Urzędu Gminy dokonała 

firma ANIFA Anna Bąk ze Stalowej Woli. Wartość wykonanych 

prac wyniosła 36 906,77 zł. Budowę parkingu w okolicy ko-

ścioła parafialnego w Święcanach (etap I) zlecono firmie z No-

wego Żmigrodu – Usługi Budowlane i Transportowe Krzysztof 

Stachurski za wynagrodzenie w wysokości 296 676,00 zł. 

Zakończono także prace przy budowie boiska wielofunkcyjne-

go w Święcanach oraz siedmiu siłowni plenerowych przy szko-

łach w Bączalu Dolnym, Haklowej, Jabłonicy, Kunowej, Liso-

wie, Przysiekach i Święcanach. 

Bogusław Kręcisz 

 Wójt Gminy Skołyszyn 
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10 października 2018 r. Rada Gminy w Skołyszynie (kadencja 

2014 -2018) obradowała na XLV sesji. Tematem obrad były: 

- uchwała XLV/302/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 

2018 rok, 

- uchwała XLV/303/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 

Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoły-

szyn na lata 2018 - 2022 , 

- uchwała XLV/304/18 w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skołyszyn.  

19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza, uroczysta Sesja Ra-

dy Gminy Skołyszyn (kadencja 2018-2023) w trakcie, której 

nowo wybrani w wyborach 21 października br. radni złożyli 

ślubowanie. W czasie obrad wybrano przewodniczącego rady, 

którym został Dariusz Łyszczarz. Funkcje wiceprzewodniczą-

cych powierzono Stanisławie Nigborowicz i Stanisławowi Woj-

dyle. W związku z powyższym podjęto uchwały:  

- uchwała I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Skołyszyn, 

- uchwała I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 

Rady. 

Podczas II Sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2018 r. podję-

to następujące uchwały: 

- uchwała Nr II/3/18 w sprawie zmian Statutu Gminy Skoły-

szyn, 

- uchwała Nr II/4/18  w sprawie wyboru przewodniczących 

stałych komisji Rady Gminy, 

- uchwała Nr II/5/18 w sprawie ustalenia składu liczbowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz składów osobowych 

stałych komisji Rady Gminy, 

- uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej, 

- uchwała Nr II/7/18 w sprawie ustalenia miesięcznego wyna-

grodzenia dla Wójta Gminy Skołyszyn, 

- uchwała Nr II/8/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 

rok, 

- uchwała Nr II/9/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta dla celów obliczenia podatku rolnego . 

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-

macji Publicznej: www.bip.skolyszyn.pl a transmisja obrad 

dostępna jest online na kanale YouTube. 
 

Skład poszczególnych Komisji Rady Gminy: 

KOMISJA REWIZYJNA: Trzeciak Władysław - Przewodniczący 
Komisji, Ciołkosz Bogusław, Hasiak Wiesław, Łyszczarz Janusz, 
Sarnecki Krzysztof. 
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, FINANSÓW I PRZE-
STRZEGANIA PRAWA: Dąbrowski Zdzisław - Przewodniczący 
Komisji, Goleń Kazimierz, Klisiewicz Roman, Trzeciak Włady-
sław, Wojdyła Stanisław. 
KOMISJA ZDROWIA, KULTURY, OŚWIATY I OCHRONY ŚRODO-
WISKA: Woźniak Dorota - Przewodnicząca Komisji, Dyda Mał-
gorzata, Kielar Józef, Nigborowicz Stanisława. 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: Łyszczarz Janusz - 
Przewodniczący Komisji, Kielar Józef, Sarnecki Krzysztof, Świe-
rzowski Andrzej, Woźniak Dorota. 

Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN 

Fot. Rada Gminy kadencja 2018-2023  

Górny rząd (od lewej): Wiesław Hasiak, Józef Kielar, Stanisława Nigborowicz, Stanisław Wojdyła, Zdzisław Dąbrowski, An-

drzej Świerzowski, Krzysztof Sarnecki. 

Dolny rząd (od lewej): Kazimierz Goleń, Roman Klisiewicz, Bogusław Ciołkosz, Dariusz Łyszczarz, Władysław Trzeciak, Mał-

gorzata Dyda, Dorota Woźniak, Janusz Łyszczarz. 
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 GMINA SKOŁYSZYN W LICZBACH 

Rada Gminy Skołyszyn - wyniki wyborów 

Okręg wyborczy Imię i nazwisko Nr listy 
Liczb głosów ważnych oddanych na kandydata 

Mandat 
Liczba % w skali okręgu 

1.  
Przysieki 

PANEK Michał Jan 10 109 27,32 Nie 

KIELAR Józef 15 290 72,68 Tak 

2.  
Przysieki,  
Pusta Wola 

GOLEŃ Marian 10 115 31,34 Nie 

MARSZAŁEK Józef 14 88 23,98 Nie 

CIOŁKOSZ Bogusław Władysław 15 164 44,69 Tak 

3.  
Bączal Górny 

ZAJĄC Maria Barbara 10 50 21,01 Nie 

ŁYSZCZARZ Janusz Piotr 14 149 62,61 Tak 

PLACEK Leszek 15 39 16,39 Nie 

4.  
Bączal Dolny 

SARNECKI Krzysztof Janusz 14 181 82,27 Tak 

HAJDUK Jan 15 39 17,73 Nie 

5.  
Lipnica Górna 

PODRAZA Wojciech Paweł 10 29 16,11 Nie 

WOJDYŁA Stanisław 14 151 83,89 Tak 

6.  
Jabłonica 

NIEMIEC Ireneusz Marek 10 66 20,50 Nie 

ŁYSZCZARZ Dariusz Józef 14 160 49,69 Tak 

MITORAJ Marian 15 96 29,81 Nie 

7.  
Lisów 

CIEKIELSKI Paweł Krzysztof 10 59 17,15 Nie 

DĄBROWSKI Zdzisław 14 159 46,22 Tak 

BYCZEK Bogusław Krzysztof 15 126 36,63 Nie 

8.  
Siepietnica 

BERKOWICZ Justyna Agata 8 50 22,12 Nie 

TRZECIAK Władysław Michał 14 176 77,88 Tak 

9.  
Siedliska Sławęcińskie, 
Sławęcin 

GOLEŃ Jan Stanisław 10 84 35,15 Nie 

WOŹNIAK Dorota Maria 14 97 40,59 Tak 

RAK Jan Kazimierz 15 58 24,27 Nie 

10.  
Harklowa,  
Kunowa 

JANOWIEC Łukasz Mateusz 10 162 38,21 Nie 

ŚWIERZOWSKI Andrzej Kazimierz 15 262 61,79 Tak 

11.  
Harklowa 

ZAJĄC Andrzej Antoni 14 125 33,33 Nie 

GOLEŃ Kazimierz 15 250 66,67 Tak 

12.  
Święcany 

KURAŚ Stanisław Władysław 2 131 24,26 Nie 

SYCHTA Małgorzata Maria 8 79 14,63 Nie 

NIGBOROWICZ Stanisława 14 330 61,11 Tak 

13.  
Święcany 

KĘDZIOR Piotr Mieczysław 8 112 23,63 Nie 

JASICZEK Wiesław 10 123 25,95 Nie 

DYDA Małgorzata Agata 14 239 50,42 Tak 

14.  
Skołyszyn 

GIZARA Mariusz Artur 8 14 3,09 Nie 

WIĘCEK Krzysztof 10 118 26,05 Nie 

MADUZIA Izabela 14 63 13,91 Nie 

KLISIEWICZ Roman 15 151 33,33 Tak 

ZAWISZA Tomasz 16 107 23,62 Nie 

15.  
Skołyszyn 

SOKOŁOWSKI Kazimierz Stanisław 8 39 7,21 Nie 

WARCHOŁ Mateusz Józef 10 85 15,71 Nie 

LABUT Marek Andrzej 14 167 30,87 Nie 

HASIAK Wiesław Leon 17 250 46,21 Tak 
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Wójt Gminy Skołyszyn - wyniki wyborów 

Nr 
li-
sty 

Komitet wyborczy 

Liczba % gło-
sów 
waż-
nych 

Głosów na kandy-
datów komitetu 

Kandy-
datów 

Man-
datów 

2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 131 1 0 2,45 

8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’ 15 294 5 0 5,50 

10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 000 11 0 18,72 

14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAWA KRĘCISZA DLA 
ROZWOJU GMINY 

2 085 13 9 39,03 

15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GMINA RAZEM” 1 475 10 5 27,61 

16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃ-
CÓW 

107 1 0 2,00 

17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PONAD PODZIAŁAMI” 250 1 1 4,68 

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych - wybory do rady 

L.p. Nazwisko i imiona kandydata 
Liczba głosów oddanych 

na kandydata 
% głosów Wybrany 

1. KRAS Wojciech Stanisław 1 038 19,23 Nie 

2. KRĘCISZ Bogusław Kazimierz 2 721 50,40 Tak 

3. PAWLUŚ Stanisław Jerzy 1 640 30,38 Nie 

15 grudnia 2018 r. odbyło się gminne spotkanie ,,Przy wigilij-

nym stole”. Gospodarzem tegorocznego spotkania było Koło 

Gospodyń Wiejskich w Święcanach. 

Spotkanie prowadziła przewodnicząca KGW w Święcanach 

Małgorzata Dyda. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: 

- Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Ku-

rowska, 

- V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz, 

- Radna Powiatu Jasielskiego Dorota Woźniak, 

- Prezes Regionalnego Związku Rolników i Organizacji Rolni-

czych Roman Piłat, 

- Przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet Irena Soboń, 

- Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, 

- Przewodniczący Rady Skołyszyn Dariusz Łyszczarz i Radni 

Gminy Skołyszyn, 

- Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski, 

- Skarbnik Gminy Skołyszyn Jacek 

Kędzior, 

- Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszy-

nie Marta Gąsiorowska, 

- Prezes i Naczelnik OSP w Święca-

nach 

oraz przedstawicielki Kół Gospo-

dyń Wiejskich z terenu gminy. 

Program artystyczny przygotowała 

młodzież ze Szkoły Podstawowej 

oraz Gimnazjum w Święcanach. 

Uczestnicy spotkania składali so-

bie życzenia oraz łamali się opłat-

kiem. Wszyscy próbowali tradycyj-

nych, wigilijnych potraw przygoto-

wanych przez Koła Gospodyń 

Wiejskich z Lisowa, Harklowej, 

Przysiek, Skołyszyna, Sławęcina, 

Siepietnicy oraz Święcan.  

„Przy wigilijnym stole” 
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Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Lisowie w dniu 9 listopa-

da 2018 r. obchodziła dwie bardzo ważne rocznice: 90- lecie 

utworzenia Szkoły Podstawowej w Lisowie oraz 100 – lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w kościele parafial-

nym w Lisowie Mszą świętą dziękczynną, w której uczestniczy-

li wszyscy uczniowie, nauczyciele, poczty sztandarowe: szkoły 

i OSP w Lisowie oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Skołyszyn 

– Zenona Szura, nowo wybrany Wójt Gminy Skołyszyn – Bogu-

sław Kręcisz, radny i sołtys Lisowa Zdzisław Dąbrowski, prezes 

OSP w Lisowie Stanisław Hajduk, naczelnik OSP w Lisowie Hu-

bert Hajduk, przewodnicząca KGW w Lisowie Joanna Koło-

dziej, zespół Lisowianki, emerytowani pracownicy szkoły wraz 

z byłą dyrektor Kazimierą Czyż, Państwo Zofia i Bronisław Stój, 

Pan Stanisław Wójcik - sponsorzy szkoły, przedstawiciele rady 

rodziców i mieszkańcy Lisowa.  

Po mszy świętej społeczność szkolna oraz goście udali się do 

szkoły gdzie o godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewali hymn pań-

stwowy w ramach uczestnictwa w akcji ogólnopolskiej Rekord 

dla Niepodległej. Odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego” – był 

wyrazem największego szacunku dla naszej wolnej Ojczyzny. 

W tak uroczystym dniu, jakim był jubileusz 100-lecia odzyska-

nia niepodległości przez Polskę, szkoła pragnęła szczególnie 

uczcić pamięć o wydarzeniach historycznych i bohaterach na-

rodowych. Uczniowie w prezentacji multimedialnej pt. „Droga 

do Niepodległości” przedstawili najważniejsze wydarzenia 

i postaci historyczne, dzięki którym Polska po 123 latach nie-

woli odzyskała suwerenność i powróciła na mapę Europy. Ze-

spół Lisowianki w pięknych strojach regionalnych zaprezento-

wał kilka pieśni patriotycznych i ludowych ze swojego repertu-

aru, a szkolny zespół wokalny Lisolla i laureaci Szkolnego Kon-

kursu Poezji Patriotycznej – zapre-

zentowali pieśni i wiersze 

o ojczyźnie, jej urokach i miłości 

do ziemi ojczystej. Uczniowie kla-

sy I wykonali ciekawy układ cho-

reograficzny „Taniec z flagami”. 

Następnie wszyscy zebrani od-

śpiewali hymn szkolny i uczniowie 

przedstawili historię powstania 

szkoły w Lisowie, którą utworzono 

10 lat po odzyskaniu niepodległo-

ści przez Polskę, 24 sierpnia 1928 

r. decyzją Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Krakowskiego. Była to 

początkowo jednoklasowa szkoła 

powszechna z jedną salą lekcyjną 

i mieszkaniem nauczyciela.  

W prezentacji multimedialnej ucz-

niowie pokazali jak zmieniała się 

w kolejnych latach szkoła: budyn-

ki, nauczyciele i pracownicy, ucz-

niowie oraz ważne w życiu szkoły wydarzenia i uroczystości. 

Prezentowane zdjęcia często budziły u uczestników jubileu-

szowego spotkania miłe wspomnienia dawnych kolegów i ko-

leżanek, a czasem humorystycznych wydarzeń. Zespół Liso-

wianki zaprezentował piosenkę o szkole ułożoną przez panie 

z zespołu specjalnie na jubileusz 90-lecia powstania szkoły. 

Wspomniano też, że w roku 2018 w Polsce obchodzimy rów-

nież 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża i biskupa Rzy-

mu, który był wyjątkowym papieżem i niezwykłym człowie-

kiem, o wielkim sercu i wielkim umyśle. Uczniowie przypo-

mnieli, że w dniu jego pogrzebu cała społeczność szkolna 

i mieszkańcy Lisowa uczestniczyli we Mszy Świętej i co roku 

szkoła organizowała w rocznicę śmierci Jana Pawła II 

„Wieczory papieskie” dla całej społeczności lokalnej. Aby ucz-

cić pamięć o tej wybitnej postaci, wszyscy w skupieniu wysłu-

chali piosenki „W ciszy Niepokalanej” poświęconej właśnie 

naszemu papieżowi, w wykonaniu zespołu Lisolla. 

Na zakończenie uroczystości uczeń Szkoły Podstawowej 

w Święcanach, laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, 

Jakub Depczyński wykonał na pianinie kilka utworów Frydery-

ka Chopina - wielkiego muzyka, patrioty i wielkiego Polaka. 

Występ Jakuba był bardzo wzruszający, a uczestnicy spotkania 

jubileuszowego nagrodzili go gromkimi brawami. 

Po części artystycznej głos zabrał Zenon Szura Wójt Gminy 

Skołyszyn, który złożył gratulacje i wręczył dyrektorowi szkoły 

pamiątkowy grawerton. Natomiast Wójt Gminy Skołyszyn Pan 

Bogusław Kręcisz wyraził uznanie dla dorobku szkoły, jej suk-

cesów, różnorodnej działalności szkolnej i pozaszkolnej. 

Na pamiątkę jubileuszu szkoły Pani dyrektor Elżbieta Madej 

wręczyła wszystkim gościom okolicznościowe upominki. 

SP Lisów 

90- lecie utworzenia Szkoły Podstawowej w Lisowie oraz 100 – lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości 

Z ŻYCIA SZKÓŁ 
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W dniu 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Ta-

deusza Kościuszki w Harklowej odbyła się uroczysta akademia 

poświęcona setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie 

klas: V i VIII pod kierunkiem pana Eryka Krawczyka. 

Występ rozpoczął się od wspólnego zaśpiewania hymnu pań-

stwowego. Następnie uczniowie przedstawili program arty-

styczny, obejmujący treści, dotyczące bolesnego czasu w hi-

storii naszej Ojczyzny, gdy na 123 lata utraciła niepodległość. 

Zaborcy – trzy mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria podzielili mię-

dzy siebie polską ziemię, a Polakom chcieli narzucić swoją 

kulturę, zwyczaje, język i religię. Nasz naród dzielnie stawał 

w obronie najcenniejszych wartości i nigdy się nie poddawał. 

Gdy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, ożywiły się na-

dzieje Polaków na odzyskanie niepodle-

głości. Społeczeństwo polskie przeżywając 

olbrzymią tragedię, podzielone zostało na 

dwa obozy i zmuszone do prowadzenia 

walki. Żołnierze legionowi pod wodzą 

Józefa Piłsudskiego wyruszyli z Krakowa 

do Królestwa, aby walczyć z Rosjanami. 

11 XI 1918 roku Józef Piłsudski jako na-

czelnik państwa przejął władzę w odro-

dzonej Polsce i rozpoczął odbudowywanie 

państwa polskiego po wielu latach zabo-

rów. Polska była krajem niepodległym. 

Cały naród ogarnęła radość, spełniły się 

marzenia pokoleń. Poczuliśmy się naresz-

cie Polakami. 

Uczniowie w bardzo ciekawy i obrazowy 

sposób przedstawili losy naszej Ojczyzny, 

począwszy od zaborów, a skończywszy na 

1918 roku. Występ uświetniły pięknie 

zaśpiewane pieśni legionowe i patriotycz-

ne oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca animowa-

ną historię Polski. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor 

mgr Magdalena Dranka – Żywiec, która podkreśliła ogromną 

wartość wolności oraz radość z niepodległego państwa, ze 

zwycięstwa, z wielkich przemian ustrojowych naszych przod-

ków. 

Uroczysta akademia była z jednej strony wyprawą w prze-

szłość, a z drugiej skłoniła do refleksji nad wartością wolności 

i niepodległości, stanowiącymi istotny składnik narodowej 

tożsamości. Społeczność szkolna z ogromnym wzruszeniem 

uczestniczyła w tych wyjątkowych obchodach 100-lecia odzy-

skania niepodległości przez Polskę, dając wyraz pamięci 

o tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. 

SP Harklowa 

Obchody 100–lecia niepodległości Polski w Szkole Podstawowej w Harklowej 

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej w Bączalu 
Dolnym 

Był taki bolesny okres w historii naszej Ojczyzny, gdy na 123 

lata utraciła niepodległość. Zaborcy - trzy mocarstwa: Rosja, 

Prusy i Austria podzielili między siebie polską ziemię, a Pola-

kom chcieli narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. 

Nasz naród dzielnie stawał w obronie najcenniejszych wartości 

i nigdy się nie poddawał. Gdy w 1914 roku wybuchła I wojna 

światowa, ożywiły się nadzieje Polaków na odzyskanie niepod-

ległości. Społeczeństwo polskie przeżywając olbrzymią trage-

dię, podzielone zostało na dwa wojujące obozy i zmuszone do 

bratobójczej walki. Żołnierze legionowi pod wodzą Józefa Pił-

sudskiego wyruszyli z Krakowa do Królestwa aby walczyć  

z Rosjanami. 11 XI 1918 roku Józef Piłsudski jako Naczelnik 

Państwa przejął władzę w odrodzonej Polsce i rozpoczął odbu-

dowywanie państwa polskiego. Polska była krajem niepodle-

głym. Cały naród ogarnęła radość, spełniły się marzenia poko-

leń. 

, Żeby Polska, żeby Polska!’’ 

,,Żeby Polska, była Polską!’’ – uroczystą akademię z okazji 100 

rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła uczennica kl. IV, 

przypominając pieśń o historii naszego narodu. Przez 123 lata 

niewoli walczyły o nią całe pokolenia Polaków. To im od 11 

listopada 1918 roku zawdzięczamy wolność, poczucie dumy 

narodowej, możliwość pielęgnowania tradycji oraz honorowa-

nia bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważ-

niejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczy-

stej. Konferansjerzy zaprezentowali bolesne karty naszego 

narodu w postaci symbolicznych przystanków. Była to wspa-

niała lekcja historii, pełna podsumowań i refleksji. Nie zabra-

kło również przepięknych utworów poetyckich np. ,,Święta 

miłości kochanej ojczyzny’’ I. Krasickiego, ,,Moja piosnka II’’  

C. K. Norwida itp. Chór przypomniał ,,Warszawiankę’’, ,,Rotę’’, 

pieśń legionistów ,,My pierwsza brygada. 
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Wyjazdem edukacyjnym do szkoły partnerskiej IES Playa San 

Juan w Alicante w Hiszpanii uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Podstawowej w Święcanach zainaugurowali swój udział 

w kolejnym już projekcie Erasmus+. Tym samym młodzi od-

krywcy poznawali kulturę i tradycje typowe dla tegoż kraju. 

Tematem wiodącym spotkania była literatura i najwięksi twór-

cy literaccy krajów partnerskich. 

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie zaprezentowała 

siebie, swój region oraz przedstawiła ważnych twórców 

w dziedzinie literatury ze swoich krajów. Uczniowie naszej 

szkoły przywiązani do patrona szkoły, przedstawili sylwetkę 

i twórczość Henryka Sienkiewicza, co uczynili w formie prowa-

dzonego na żywo serwisu wiadomości z naszego kraju, połą-

czonego z relacjami reporterów znajdujących się w miejscach 

związanych z życiem tego pisarza oraz z serią wywiadów 

wśród uczniów szkół pod jego patronatem. Ta nietypowa for-

ma prezentacji wzbudziła podziw nad pomysłowością 

uczniów, którzy samodzielnie opracowali wszystkie jej szcze-

góły. 

Wyjazd edukacyjny do Elche pozwolił wszystkim poznać bar-

dzo niezwykły sposób prowadzenia upraw rolnych z wykorzy-

staniem parku palmowego. Jak można było się dowiedzieć, 

tamtejszy region Hiszpanii jest bardzo ubogi w wodę, co zna-

cząco utrudnia jakąkolwiek działalność rolniczą. Oaza Palmo-

wa w Elche będąca pod 

ochroną UNESCO pozwoliła 

zrozumieć jak drzewa palmo-

we chronią inne rośliny przed 

nadmiernym promieniowa-

niem słonecznym, wiatrem 

i utratą wilgotności. W ten 

właśnie sposób uprawiane są 

na przykład ziemniaki, czy też 

pomidory. 

Uczestnicy ponadto odwiedzi-

li Bazylikę Świętej Maryi, 

w której corocznie 15 Sierp-

nia świętowana jest uroczy-

stość zaśnięcia, wniebowzię-

cia i ukoronowania Św. Maryi 

na królową Nieba i Ziemi. 

Odbywa się to w formie rekonstrukcji tego wydarzenia przez 

mieszkańców i władze miasta. Wszyscy zatem obejrzeli mate-

riał filmowy zrealizowany w formie filmu wyświetlanego wo-

kół widzów przedstawiający te obchody w bardzo realistyczny 

sposób. 

Kolejny wyjazd do miejscowości Orihuella przybliżył jego 

uczestnikom postać hiszpańskiego poety i dramaturga Migue-

la Hernandeza. To miejscowość, z której pochodził i w której 

mieszkał twórca, pełna graffiti oddających jego twórcze idee 

sprzeciwu przeciwko wojnie i okrucieństwie, malowanych na 

ścianach domów. Wszyscy mogli odwiedzić też dom rodzinny 

poety, usłyszeć recytacje jego wierszy i poznać jak bardzo ha-

sła głoszone przez niego wzywają do refleksji i są szczególnie 

aktualne w dzisiejszym świecie. 

Gospodarze wizyty zorganizowali również dla uczniów niety-

powe warsztaty tworzenia graffiti. W ten sposób w ciągu jed-

nego popołudnia powstały przepiękne dzieła plastyczne odda-

jące pomysły uczniów związane z projektem. 

Ten niezwykły wyjazd pozwolił poznać zarówno twórczość 

literacką poszczególnych krajów partnerskich, jak również 

przybliżył kulturę i tradycje Hiszpanii, a w szczególności regio-

nu powiązanego z Alicante, miastem gospodarzem wizyty. 

Opracował: Artur Gruszka 

International Culture And Traditions - Young Explorers On The Start! 

 

O godzinie 11:11 cała społeczność naszej szkoły włączyła się 

w akcję ogólnopolską i zaśpiewała hymn ,,Mazurek Dąbrow-

skiego’’. Na zakończenie akademii wystąpiła uczennica kl. I, 

która zaśpiewała piosenkę ’’Ja to mam szczęście’’, a uczniowie 

klasy I zaprezentowali polonez.  

My mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętaj-

my jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – 

miłość. 

Opracowała: Maria Kozioł 
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 Czym jest przedsiębiorczość społeczna? To pytanie było myślą 

przewodnią pierwszej mobilności edukacyjnej, realizowanej 

w ramach projektu Erasmus+ „English for Social Entreprene-

urship”, w której wzięła udział młodzież Szkoły Podstawowej 

w Kunowej.  Została ona zrealizowana w szkole koordynującej 

projekt Colegiul National de Informatica Spiru Haret w Su-

ceavie w Rumunii. Już w pierwszym dniu zajęć, po prezentacji 

szkoły goszczącej i szkół partnerskich, uczniowie wzięli udział 

w przykładowych lekcjach języka angielskiego wykorzystują-

cych metodykę CLIL (Content and Language Integrated Lear-

ning), podczas których poznali pierwsze odpowiedzi na po-

wyższe pytanie oraz otrzymali swoje zadania do wykonania w 

trakcie mobilności. Drugi dzień zajęć przyniósł już bardziej 

konkretne odpowiedzi i wprowadził wszystkich we właściwą 

tematykę przedsiębiorczości społecznej. Stało się to dzięki 

warsztatom świetnie przygotowanym przez Izbę Przemysłowo 

Handlową w Suceavie. Zajęcia mocno zaangażowały 

wszystkich uczestników i jednocześnie pozwoliły 

sprawdzić posiadaną już przez nich wiedzę 

i umiejętności oraz je usystematyzować. W trzecim 

dniu uczniowie wzięli udział w kolejnych warsztatach 

nt. przedsiębiorczości społecznej i pracując w między-

narodowych grupach przygotowywali prezentacje pod-

sumowujące zdobytą wiedzę. Równolegle nauczyciele 

wzięli udział w debacie zorganizowanej przez szkołę 

goszczącą nt. znaczenia europejskich projektów eduka-

cyjnych w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych 

w języku angielskim. Była to niezwykła okazja do roz-

powszechniania informacji o projektach dotychczas 

zrealizowanych przez wszystkie szkoły partnerskie oraz 

wymiany doświadczeń z koordynatorami z całego re-

gionu Suceavy, jak również nawiązania nowych kontaktów 

i podjęcia planów realizacji nowych projektów w przyszłości. 

Następny dzień poświęcony był wycieczce edukacyjnej poka-

zującej lokalne trendy biznesowe w okolicach Suceavy oraz 

piękno tego regionu. Uczestnicy odwiedzili producentów obu-

wia; firmy Nicolis i Marelbo, jak również lokalne firmy ręko-

dzielnicze. Wszystkich zachwyciła wizyta w Błękitnym Klaszto-

rze w miejscowości Voroneț. Ostatni dzień był okazją do za-

prezentowania efektów pracy z całego tygodnia. Po 

„doszlifowaniu” międzynarodowe zespoły pokazały swoje 

prezentacje dotyczące tego, czym dla nich jest przedsiębior-

czość społeczna. Następnie przeprowadzono badania ewalua-

cyjne kończącej się mobilności. Wieczorem odbyła się impre-

za pożegnalna dla wszystkich uczestników połączona z rozda-

niem certyfikatów uczestnictwa. 

Opracował: Artur Gruszka 

Czym jest przedsiębiorczość społeczna? 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ 

Podium dla drużyny OSP Święcany  

W dniu 08.12.2018 r. odbył się X Barbórkowy Turniej Straża-
ków i Ratowników „Kopalnia Soli Wieliczka 2018”. W jubileu-

szowym turnieju 
wzięło ponad 80 
zespołów repre-
zentujących jed-
nostki Państwowej 
Straży Pożarnej, 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej, a także 
inne jednostki 
ochrony przeciw-
pożarowej z całej 
Polski. W turnieju 
wystąpiła także 
reprezentacja stra-
żaków z Czech. 
Rywalizacja w tur-
nieju polegała na 
pokonaniu 650 
schodów w szybie 
Daniłowicza liczą-

cego 110 metrów. Zawodnicy startowali w pełnym uzbrojeniu, 
tj. w ubraniach specjalnych wraz z aparatami ochrony układu 
oddechowego na plecach, którego waga wynosi około 25 kilo-
gramów. Drużyny startowały w 3-osobowym składzie. Po raz 
pierwszy w tym turnieju wystąpiła również jednostka OSP 
Święcany reprezentowana przez druhów: Bartosza Maciejow-
skiego, Tomasza Kurka oraz Karola Okarmę. Druhowie wy-
startowali z numerem 50. Pokonanie 650 schodów zajęło im 
dokładnie 5:36.68. Następne drużyny nie zbliżyły się do czasu 
uzyskanego przez druhów ze Święcan, co oznaczało, iż w de-
biucie na tym turnieju drużyna zajmie 3 miejsce, a w kategorii 
open wysokie 9 miejsce. Uroczyste wręczenie nagród oraz 
podsumowanie turnieju miało miejsce 125 metrów pod zie-
mią, mianowicie w Komorze Warszawa. Pamiątkowy puchar 
oraz nagrody druhowie odebrali od małopolskiego komendan-
ta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stani-
sława Nowaka, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Krakowie druha Władysław Kucharskiego oraz komendanta 
powiatowego PSP w Wieliczce st. kpt. Przemysława Przęczka 
w asyście swoich wiernych kibiców. Gratulujemy sukcesu oraz 
życzymy powodzenia w kolejnych zawodach! 

Opracował: K. Słowik 
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W dniu 17 listopada 2018 r. na placu przed remizą OSP Skoły-

szyn miał miejsce uroczysty apel z okazji obchodów setnej 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę połączony 

odsłonięciem pamiątkowej tablicy i oddaniem do użytku Izby 

Pamięci OSP Skołyszyn. 

W uroczystości wzięli udział Wiceprezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Dominik Rzońca, członko-

wie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle: dh Jacek 

Kędzior, dh Józef Marszałek, dh Wiesław Świątek, sekretarz 

Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh 

Krzysztof Sarnecki, ks. Tadeusz Wawryszko – Kapelan Straża-

ków Powiatu Jasielskiego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Skołyszynie dh Władysław Depczyński wraz człon-

kami Zarządu oraz członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Skołyszynie, Prezesi jednostek OSP 

z terenu Gminy Skołyszyn wraz pocztami sztandarowymi oraz 

druhowie z miejscowej jednostki OSP Skołyszyn . Ponadto, na 

uroczysty apel przybyli: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, 

Krzysztof Józefek –asystent Joanny Frydrych- Posłanki na Sejm 

RP, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Wójt Gminy Skołyszyn 

Zenon Szura, Bogusław Kręcisz – Wójt-elekt, mł. bryg. Piotr 

Śmietana – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jaśle, 

emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. 

Wiesław Latoszek, Ludomir Mastej – Dyrektor Zespołu Szkół 

Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 

wraz z Kompanią Reprezentacyjną Jednostki Strzeleckiej Nr 

2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy oraz chór „Missionis”. 

Uroczystość rozpoczęła się od zaciągnięcia warty honorowej 

przed tablicą, następnie dowódca uroczystości wprowa-

dził Kompanię Reprezentacyjną oraz pododdziały na plac 

przed remizą. Meldunek o gotowości pododdziałów do 

rozpoczęcia uroczystości odebrał dh Dominik Rzońca. 

Dalej miało miejsce wciągnięcie flagi państwowej na 

maszt oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Wójt Gmi-

ny Skołyszyn przywitał przybyłych gości na uroczysty 

apel. Dh Jacek Kędzior odczytał okolicznościowy referat 

przygotowany przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiato-

wego ZOSP RP w Jaśle dh Stanisława Święcha, który 

z przyczyn obiektywnych nie mógł uczestniczyć w tejże 

uroczystości. Po odczytaniu referatu, głos zabierali kolej-

no: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Krzysztof Józefek –

asystent Posłanki na Sejm RP Joanny Frydrych, Starosta 

Jasielski Adam Pawluś oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Jaśle dh Dominik Rzońca, którzy 

podkreślali, że ochotnicze pożarnictwo i jego struktury 

organizacyjne mają niewątpliwy wkład w budowanie 

postaw patriotycznych społeczeństwa, a strażacy-

ochotnicy nie szczędzili swojej krwi dla odzyskania nie-

podległości w latach 1914-1918, a także w latach 1939-

1945 oraz w latach 1918- 1922 w walkach o granice pań-

stwa. 

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiąt-

kowej tablicy upamiętniającej udział mieszkańców Gminy 

Skołyszyn, strażaków-legionistów i żołnierzy Armii Krajo-

wej w walkach o odzyskanie niepodległości. Aktu tego 

dokonał Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura w asyście Wice-

prezesa ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Dominika Rzońcy oraz Preze-

sa ZOG ZOSP RP w Skołyszynie dh Władysława Depczyńskiego, 

natomiast tablicę poświęcił ks. Tadeusz Wawryszko – Kapelan 

Strażaków Powiatu Jasielskiego. Pod odsłoniętą tablicą wią-

zanki oraz znicze złożyli: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca 

w asyście Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, Wójt Gminy 

Skołyszyn Zenon Szura w asyście Prezesa ZOG ZOSP RP w Sko-

łyszynie dh Władysława Depczyńskiego oraz Naczelnika – Wi-

ceprezesa OSP Skołyszyn dh Marka Labuta. 

Ostatnim etapem pierwszej części uroczystości było złożenie 

meldunku przez dowódcę o zakończeniu uroczystości oraz 

wyprowadzenie pododdziałów z placu apelowego. 

Druga część uroczystości związana była z otwarciem Izby Pa-

mięci OSP Skołyszyn, która została zrealizowana z projektu 

pn. „Pamiętamy chronimy – Izba Pamięci OSP Skołyszyn. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie pozyskała kwotę 20 

tys. zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na utworze-

nie Izby Pamięci w budynku strażnicy. Jej otwarcia dokonali: 

Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura wraz z Wiceprezesem ZOP 

ZOSP RP w Jaśle dh Dominikiem Rzońcą, Prezesem ZOG ZOSP 

RP w Skołyszynie dh Władysławem Depczyńskim. Uroczystego 

przecięcia wstęgi dokonali także Bogdan Rzońca, Krzysztof 

Józefek, Adam Pawluś i Bogusław Kręcisz. 

Na zakończenie uroczystości uczestnicy apelu mogli wysłu-

chać pieśni patriotycznych w wykonaniu miejscowego chóru 

„Missionis”. 

OSP Skołyszyn 

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
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INFORMATOR KULTURALNY 

Warsztaty z ilustratorką Jolą Richter-Magnuszewską 

Gdzie najlepiej kupić lokalne produkty? Co interesującego 
można kupić na targu? Co słychać u wytwórców i mieszkań-
ców Dobroszyc? Odpowiedzi na te pytania poznali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie i Szkoły Podstawowej 
w Święcanach po zapoznaniu się z książką autorstwa Joli Rich-
ter-Magnuszewskiej "Rok na targu". Uczniowie 9 października 
2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skoły-
szynie uczestniczyli w warsztatach plastycznych prowadzo-
nych przez autorkę. 

Warsztaty ilustratorskie zorganizowano dzięki dotacji, którą 
biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na realizację projektu "Tu, czy tam? Czytamy!"  

Młodzież z Gminy Skołyszyn odwiedziła Targi Książki w Krakowie! 

"Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę" - to motto 
przewodnie 22. Międzynarodowych Targów Książki, które 

w dniach 25-
28 październi-
ka odbyły się 
w Krakowie. 
Krakowskie 
targi to wyda-
rzenie zarów-
no dla branży, 
jak i dla miło-
śników litera-
tury, którzy 
w hali EXPO 
Kraków mogli 

spotkać swoich ulubionych autorów. W tym roku na zwiedzają-
cych czekała oferta 615 wystawców z 20 krajów, ponad 780 
autorów i bogaty program towarzyszący. W Targach wzięli 
również udział czytelnicy z gminy Skołyszyn - młodzież z Dysku-
syjnego Klubu Książki (działającego przy GOKiCz 
w Skołyszynie). 26 października młodzież z DKK w Skołyszynie 
miała okazję porozmawiać z autorami, zebrać autografy i bu-
szować wśród 700 stoisk z książkami, które wypełniły krakow-
ską halę Expo.  

Wycieczkę na Międzynarodowe Targi Książki zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w ra-
mach projektu "Tu, czy tam? Czytamy!" dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury! 

NASZA NIEPODLEGŁA GMINA SKOŁYSZYN! 

3 listopada 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie czas cofnął się o sto lat. Spotkać można było 
żołnierzy cesarsko - królewskiego 20 pułku piechoty i sanita-
riuszki z pierwszowojennego lazaretu. Były stare fotografie, 
pamiątki i dawne potrawy. Wszystko za sprawą spotkania NA-
SZA NIEPODLEGŁA (w ramach projektu "NASZA NIEPODLEGŁA 
- GMINA SKOŁYSZYN") zorganizowanego przez Gminny Ośro-
dek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie wspólnie z Gminną 
Radą Kobiet, paniami z Kół Gospodyń Wiejskich, strażakami 
z OSP oraz członkami Stowarzyszenia Miłośników Skołyszyna. 
W godzinach 15:00 - 19:00 zorganizowana została zbiórka 
(skanowanie) fotografii i dokumentów naszej Małej Ojczyzny. 
Udało się pozyskać blisko 150 starych fotografii i dokumen-
tów, z których przygotowana została wystawa na 11 listopada. 
Wszyscy odwiedzający mogli spróbować specjałów z dawnych 
przepisów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich 
(Harklowa, Lisów, Przysieki, Skołyszyn, Siepietnica, Święcany) 
wedle przepisów prababć. Podczas pikniku swoje pamiątki 
wystawiły również Ochotnicze Straże Pożarne. Największą 
atrakcją pikniku była obecność i wystawa pamiątek historycz-
nych Grupy Rekonstrukcji Historycznej GORLICE 1915. Podczas 
imprezy możliwe było „żywe spotkanie z historią” – zwiedza-
nie i rozmowy z rekonstruktorami . Odwiedzający nie tylko 
oglądali stare dokumenty, broń, mundury i pamiątki , ale rów-
nież mieli okazję wysłać pocztówkę z poczty polowej oraz 

spróbować wojskowego jadła z kuchni polowej. Dodatkową 
atrakcją było atelier fotografa stylizowane na początek XX wie-
ku, gdzie każdy przybyły mógł bezpłatnie wykonać sobie pa-
miątkowe zdjęcia w przebraniu. Projekt realizowany ze środ-
ków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Więcej zdjęć 
na stronie: http://gokicz.skolyszyn.pl/.   
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Rodzinna, domowa dowolność czytania w Skołyszynie 

3 listopada w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury i Czy-
telnictwa w Skołyszynie odbyło się uroczyste rozstrzygniecie 
rodzinnego konkursu plastycznego „Domowa dowolność czy-
tania”. Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Czy-
telnictwa w Skołyszynie w ramach projektu "Tu, czy tam? Czy-
tamy! " (Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego) Celem konkursu była populary-
zacja twórczości rodzimych autorów, kształtowanie u młode-
go czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki oraz 
wzmocnienie więzi rodzinnych, stworzenie okazji do wspólne-
go, twórczego działania. Na konkurs wpłynęło ponad czter-
dzieści ilustracji polskich bajek, baśni, legend, opowiadań, 
powieści i wierszy, wykonanych przez dzieci i ich rodziców. 
Dyplomy i nagrody książkowe laureatom konkursu wręczyli: 
wójt elekt gminy Skołyszyn - Bogusław Kręcisz i dyrektor GO-
KiCz w Skołyszynie - Marta Gąsiorowska. LAUREACI RODZIN-
NEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Domowa dowolność czy-
tania”: I miejsce ex aequo: Karolina Klęba, Nikola Klęba, Anna 
Klęba; Krzysztof Muzyka, Przemysław Muzyka; Anna Sanocka, 
Krzysztof Sanocki, Ewa Sanocka, II miejsce ex aequo: Bartosz 
Rzońca, Ewa Rzońca, Mariusz Rzońca; Alex Tarasek, Emila Ta-
rasek, III miejsce ex aequo: Elwira Kaszycka, Jadwiga Kaszycka, 
Grzegorz Kaszycki; Wiktor Świędrych, Tobiasz Świędrych, An-
na Świędrych; Wiktor Muzyka, Izabela Gorczyca-Muzyka. Na-
groda Specjalna: Hanna Chesnokova, Jaśmina Szymczak, Leon 
Szymczak, Magdalena Panfiłowa. Wyróżnienia: Alicja Lorenc, 

Izabela Lorenc; Aleksandra Baczyńska, Dominika Baczyńska, 
Elżbieta Baczyńska; Ewelina Filipak, Krystyna Filipak, Grzegorz 
Filipak; Bartosz Wąsacz, Magdalena Wąsacz, Sebastian Wą-
sacz; Emilia Rosół, Kinga Rosół, Edyta Rosół, Tomasz Rosół;  
Martyna Bochenek, Małgorzata Bochenek; Oliwia Szczano-
wicz, Hubert Szczanowicz, Dorota Szczanowicz; Jakub Ujejski, 
Sandra Olbrot, Barbara Ujejska; Oliwier Piątek, Jadwiga Pią-
tek, Sławomir Piątek; Jakub Stróżyk, Wioletta Stróżyk. Pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody otrzymali również uczestnicy konkur-
su: Dominik Halerz, Milena Halerz, Justyna Kędzior, Mariusz 
Halerz; Katarzyna Gajoska, Ewelina Gajoska; Hubert Stój, Ma-
teusz Stój, Marcelina Stój, Monika Stój, Sławomir Stój; Maciej 
Syzdek, Mikołaj Syzdek, Bożena Syzdek; Katarzyna Janiga 
Agnieszka Janiga; Zuzanna Rak, Mateusz Rak, Lucyna Rak;  
Konrad Dalke; Kinga Baron; Aleksandra Rzepka, Kornelia Rzep-
ka, Małgorzata Rzepka; Maksymilian Hans, Nikola Hans, Jolan-
ta Hans; Miłosz Augustyn, Maciej Augustyn, Magdalena Augu-
styn, Sławomir Augustyn; Oliwia Gunia, Anna Gunia; Amelia 
Gębarowska, Patrycja Gębarowska; Kamil Okarma, Oliwia 
Okarma, Małgorzata Okarma, Wojciech Okarma; Julia Smaś, 
Magdalena Smaś; Kinga Augustyn; Nikola Halibożek; Martyna 
Zabawa, Agata Zabawa; Zuzanna Rak, Emila Rak, Lucyna Rak;  
Bartłomiej Panek, Agata Panek; Albert Klisiewicz, Eryk Klisie-
wicz, Aleksandra Klisiewicz; Aleksandra Stróżyk, Konrad Stró-
żyk, Justyna Stróżyk, Bogdan Stróżyk, Julia Wypasek, Katarzy-
na Wypasek.  

Gmina Skołyszyn ma swój pierwszy quest! 

5 i 6 listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie odbyły się warsztaty tworzenia questów. 
Młodzież z Bączala Dolnego, Jabłonicy, Skołyszyna i Święcan, 
korzystając z pomocy trenera - eksperta tworzyła teksty que-
stu oraz rysowała mapy. Uczniowie pracowali też "w terenie", 
odwiedzili cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej le-
żące na terenie gminy Skołyszyn oraz dyskutowali o bitwie pod 
Gorlicami i losach Polaków w czasach Wielkiej Wojny. Questy 
to gry terenowe, które w oparciu o lokalne dziedzictwo histo-
ryczne, kulturowe i przyrodnicze pozwalają na nowo wypro-
mować (metodą odkrywania) ziemię skołyszyńską. Owocem 
dwudniowych warsztatów jest utworzenie trasy "DROGA KU 
WOLNOŚCI" (odnosząca się do walk z okresu I wojny świato-
wej), której współautorami są: Natalia Dąbrowska, Agata Jar-
kiewicz, Lidia Kosiba, Aleksandra Łagowska, Aleksandra Łysz-
czarz, Marlena Łyszczarz, Wiktoria Nowak, Sandra Olbrot, 
Julia Pyzik, Oktawia Syzdek, Maria Warchoł. Quest rowerowy 
po gminie Skołyszyn daje możliwość odwiedzenia kilku pięknie 

położonych cmentarzy z okresu I wojny światowej i poznania 
historii. Wierzymy, że opracowany quest służyć będzie rodzi-
nom, uczniom i turystom. Z questu korzystać można dwojako: 
- za pomocą interaktywnej aplikacji mobilnych (na smartfony 
i tablety). Trasa dodana została do ogólnopolskiej aplikacji 
mobilnej, aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników 
systemów iOS i Android; aplikacja działa w oparciu o geolokali-
zacje;https://questy.com.pl/quest/droga-ku-wolnosci?
fbclid=IwAR39UDWFpoGdSJWE1uPq4mEEycCIyA_sefUHoQti
NqjSCYXwAVnM7craxDE - za pomocą kart wypraw 
(wydrukowano 2000 ulotek questów); ulotki rozprowadzone 
zostały wśród uczniów gminy Skołyszyn oraz stanowić będą 
bezpłatny dodatek do gazety "Wieści Skołyszyńskie" (wydanie 
grudniowe). Warsztaty tworzenia questów zorganizowano 
w ramach projektu "NASZA NIEPODLEGŁA GMINA SKOŁY-
SZYN". Projekt realizowany ze środków Programu Wieloletnie-
go NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Do-
tacyjnego „Niepodległa".  

Kocham to miejsce! 

7 i 8 listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie odbyły się warsztaty kręcenia i monto-
wania spotów "KOCHAM TO MIEJSCE" . Dwudniowe warsztaty 
dla młodzieży z Bączalu Dolnego, Jabłonicy, Skołyszyna i Świę-
can poprowadził Marcin Rąpała reżyser filmu "Antoś-70 lat po 
zburzeniu Jasła". Owocem warsztatów jest spot "MOJA NIE-
PODLEGŁA. KOCHAM TO MIEJSCE", której współautorami są: 
Angelika Bielamowicz, Kacper Chentosz, Mateusz Dybaś, 
Żaneta Gryga, Filip Kosiaty, Mateusz Masoń, Alicja Mastej, 
Martyna Podkulska, Oliwia Urbanik, Róża Wanat i Maria 
Warchoł. https://www.facebook.com/ Warsztaty tworzenia 

spotów zorganizowa-
no w ramach projektu 
"NASZA NIEPODLEGŁA 
GMINA SKOŁYSZYN". 
Projekt realizowany ze 
środków Programu 
Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjne-
go Niepodległa”. 
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XVII Konfrontacje Artystyczne 

Czternastego listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie uczniowie z Gminy Skołyszyn za-
prezentowali się na Konfrontacjach Artystycznych - przeglą-
dzie w kategoriach teatr i taniec. Jury w składzie: Klaudia Jaś-
kowska - Instruktorka tańca w Gorlickim Centrum Kultury, 
Gminnym Ośrodku Kultury w Skołyszynie oraz Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sękowej. Absolwentka Szkoły Artystycznej 
Studium Animatorów Kultury na specjalizacji Ta-
niec, studentka Krakowskich Szkół Artystycznych na 
kierunku Choreografia, czynna tancerka estradowa 
i cyrkowa. Reprezentantka Polski i Studium Anima-
torów Kultury na Międzynarodowym Festiwalu 
Młodzieży pod patronatem Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Polskiego Komitetu do spraw 
UNESCO w RCKP w Krośnie. Finalistka konkursu dla 
młodych choreografów – Tradycja. Transgresje 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 
Tańca, Scena Otwarta - Tarnów 2018, Maria Sychta 
– Bibliotekarz GOKiCz Skołyszyn, Jadwiga Szarek - 
Instruktor GOKiCz Skołyszyn, przyznało nagrody 
i wyróżnienia dla: Kategoria teatr: m-ce I - SP Przy-
sieki kl. IV „Ekologiczny Czerwony Kapturek”, Nau-
czyciel przygotowujący: Bernadetta Filus, m-ce  II - 
/ex aequo/, SP Jabłonica, kl. V, VI, VII, „Miłość 
bliźniego”, Nauczyciel przygotowujący: Magdalena 
Maduzia, SP Bączal Dolny Kl. IV, V, VII i III G, „Bajka 
o Czerwonym Kapturku – szkoda babci”, Nauczy-

ciele przygotowujący: Maria Kozioł, Agnieszka Dąbrowska, 
Nagroda specjalna: Oliwia Bylinowska – SP Jabłonica. Kate-
goria taniec: Nagroda specjalna: Julia Smaś – kl. III b, SP Sko-
łyszyn, Nauczyciel przygotowujący: Bożena Berkowicz, Wy-
różnienie: Dziewczynki z klas I-III, SP Przysieki, Nauczyciel 
przygotowujący: Bernadetta Filus. Laureaci przeglądu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.   

Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego 

19 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się gminne eliminacje Kon-
kursu Recytatorskiego LITERATURA I DZIECI, ogłoszonego przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Do konkursu zgłosiło 
się 23 recytatorów ze szkół podstawowych z Gminy Skołyszyn. 
Źródłem pomysłów tegorocznych prezentacji były podania 
i legendy - opowieści o miejscach, wydarzeniach i ludziach, 
związane z faktami historycznymi, ale niepozbawione elemen-
tów fantastyki. Jury w składzie: Helena Gołębiowska - Zastępca 
Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, Agnieszka Kucza-
ła-Kołodziej—Instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle 
oraz Marta Gąsiorowska – Dyrektor GOKiCz w Skołyszynie: 
nominowało do eliminacji rejonowych uczniów w kategorii 
klas 0 - II: Miejsce I: Oliwia Lipka – SP 
Bączal Dolny, kl. II ; Nauczyciel przygo-
towujący: Halina Wojdyła, Miejsce II: 
Bartosz Rzońca – SP Lisów, kl. I; Nau-
czyciel przygotowujący: Beata Rogo-
wska, Miejsce III: /nie przyznano/, no-
minowało do eliminacji rejonowych 
uczniów w kategorii klas III - V: Miejsce 
I: Wiktor Ducal – SP Harklowa, kl. IV; 
Nauczyciel przygotowujący: Magdalena 
Berkowicz, Miejsce II: nie przyznano/, 
Miejsce III: Natasza Litwa – SP Przysieki, 
kl. V; Nauczyciel przygotowujący: Edyta 
Zawisza, nominowało do eliminacji re-
jonowych uczniów w kategorii klas VI-
VIII: Miejsce I: /nie przyznano/, Miej-
sce II: /nie przyznano/, Miejsce III: Oli-

wia Bylinowska – SP Jabłonica, kl. VII; Nauczyciel przygotowu-
jący: Urszula Okarmus- Piecha. Jury wyróżniło uczniów: Zuzan-
na Rak – SP Bączal Dolny, kl. I; Nauczyciel przygotowujący: 
Małgorzata Wachel, Roksana Jagoda – SP Jabłonica, kl. IV; Na-
uczyciel przygotowujący: Urszula Okarmus Piecha, Dominik 
Lichota - SP Harklowa, kl. IV; Nauczyciel przygotowujący: Mag-
dalena Berkowicz, Kamil Wenc – SP Jabłonica, kl. VI; Nauczyciel 
przygotowujący: Urszula Okarmus-Piecha. Nagrodzeni ucznio-
wie reprezentowali Gminę Skołyszyn na eliminacjach rejono-
wych w dniu 29 listopada br. w Jasielskim Domu Kultury. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie.   
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SPORT 

Rodzinne andrzejki 

W niedzielny wieczór, 25 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyła się zabawa 
andrzejkowa dla najmłodszych. Tańce z pieskiem Bibmkiem, 
deszcz baniek mydlanych oraz rozpylacz śniegu to tylko wybra-

ne atrakcje 
wieczoru. 
W zabawie 
udział wzię-
ły dzieci 
uczęszczają-
ce na zaję-
cia prowa-
dzone przez 
GOKiCz oraz 
ich rodzice, 
rodzeństwo 
i znajomi. 

Po przywitaniu wszystkich dzieci i ich opiekunów przez dyrek-
tora GOKiCz - Martę Gąsiorowską przyszedł czas na wspólną 
zabawę. Na przybyłe na imprezę dzieci czekało wiele niespo-
dzianek. Dzieci w kolorowych przebraniach bawiły się razem 
z artystami ze Studia Teatralno-Muzycznego FAMA. Show 
z wróżką Fifi i pieskiem Bimbkiem zapewnił dzieciom udział 
w niezapomnianej zabawie, podczas której mogły wywróżyć 
sobie przyszłość oraz wystąpić na scenie. Uczestnicy wybrali 
się do Bajkowej Krainy, gdzie czekało na nich wiele niespodzia-
nek. Były gry, konkursy i zabawy z bohaterami bajek. Nie za-
brakło również tradycyjnych zabaw i tańców. W wielu zaba-
wach udział wzięli również rodzice. Na wszystkich czekał po-
częstunek: owoce, słodycze, popcorn i napoje.  
Andrzejki zorganizowane zostały w ramach projektu "Tu, czy 
tam? Czytamy! " (Projekt dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).  

Czarno na białym  

4 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie odbyło się niezwykłe spotkanie autorskie. Bi-
bliotekę odwiedził Marcin Brykczyński, który z wykształcenia 
jest ekonomistą, a z zamiłowania pisarzem i poetą. Autor licz-
nych książek dla dzieci (m.in. „12 kolorów”, „Alfabestia”, 
„Czarno na białym”, „Czary”, „Ni pies, ni wydra”, „Z deszczu 
pod rynnę”, „Liczydełko”) spotkał się z uczniami Szkoły Pod-
stawowej w Skołyszynie oraz Szkoły Podstawowej w Kunowej. 
Autor oczarował dzieci swoimi wierszykami. Czytał je i recyto-
wał podczas spotkania. I jak sam przyznał, pierwsze rymowan-
ki układał już w dzieciństwie, podczas zabaw ze swoim rodzeń-
stwem. Niektóre, jak np. tę o motylku, pamięta do dziś. Ten 

niezwykle sympatyczny i otwarty człowiek, sprawił, iż takiego 
charakteru nabrało całe spotkanie zorganizowane w ramach 
projektu "Tu, czy tam? Czytamy!" (Projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Mar-
cin Brykczyński - poeta, tłumacz. Mistrz słowa, który uczy 
i bawi, autor licznych zbiorów wierszy i opowiadań dla dzieci, 
m.in.: Czarno na białym, Ni pies ni wydra, Skąd się biorą dzieci, 
Różowy prosiaczek, Olaboga, lewa noga!, Jedna chwilka, 
uczuć kilka. Laureat wielu nagród: Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek, Polskiej Sekcji IBBY, Fundacji Świat Dziec-
ka. Książka Biały niedźwiedź. Czarna krowa została wpisana na 
Honorową Listę IBBY.  

W dniu 11 grudnia 2018r. na sali gimnastycznej w Skołyszynie 

odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar 

Wójta Gminy Skołyszyn dla dzieci z rocznika 2009 i młodszych. 

W turnieju uczestniczyło 6 zespołów składających się z chłop-

ców i dziewcząt reprezentujących Szkoły Podstawowe z Har-

klowej, Przysiek, Skołyszyna, Lisowa, Święcan i Bączalu Dolne-

go. Przybyłych sportowców, opiekunów i rodziców powi-

tał Dyrektor Szkoły Pan Hubert Hasiak, a oficjalnego 

otwarcia turnieju dokonał Zastępca Wójta Pan Paweł Gut-

kowski życząc wszystkim uczestnikom udanych akcji, pięk-

nych goli i dobrej zabawy. 

Turniej rozgrywany był na zasadach każdy z każdym. Ze-

społy rozegrały łącznie 18 spotkań. 

Po zakończeniu rozgrywek komisja sędziowska podała 

oficjalne wyniki turnieju (sędziowie: Pan Mariusz Szpak 

i Pan Bogdan Rąpała). 

Końcowa klasyfikacja turnieju: 

1 m. SP w Harklowej, 

2 m. SP w Skołyszynie, 

3 m. SP w Lisowie, 

4 m. SP w Święcanach, 

5 m. SP w Bączalu Dolnym, 

6 m. SP w Przysiekach. 

Oficjalnego zakończenia zawodów dokonał Wójt Gminy Skoły-

szyn Pan Bogusław Kręcisz, który podziękował wszystkim 

uczestnikom za udział w turnieju oraz gratulował osiągniętych 

wyników. Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy 

oraz nagrody (piłki do gier zespołowych), a wszyscy uczestnicy 

turnieju otrzymali pamiątkowe medale. 

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn 
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WARTO WIEDZIEĆ 

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowa-

niem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przy-

padki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom 

i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków 

jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania 

obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicz-

nego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1208 z późn. zm.), 

a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicz-

nego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 

i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.  

Przypomina się również o obowiązku bezzwłocznego usuwania 

wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 

bądź środowiska np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo pora-

żenie prądem elektrycznym.  

Jednocześnie przypomina się, że kontrole stanu technicznego 

przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odnie-

sieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewo-

dów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifi-

kacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadają-

ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Skołyszynie od 1 stycznia 2019 roku 

1. Wójt Gminy Skołyszyn informuje, iż od 1 stycznia 2019 r. 

zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Skołyszyn nr 215/2018 

z dnia 12.12.2018 r. ulegnie zmianie czas pracy Urzędu Gminy 

Skołyszyn, tj. 

- w poniedziałek Urząd będzie czynny od godziny 730 do 1700, 

- od wtorku do czwartku Urząd będzie czynny tak jak dotych-

czas, a więc od godziny 730 do 1530, 

- w piątek Urząd będzie czynny od godziny 730 do 1400. 

Informacja o zmianie czasu pracy Urzędu znajduje się także na 

stronie internetowej Gminy Skołyszyn oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Skołyszynie. 
 

2. Wójt Gminy Skołyszyn informuje, iż interesantów w spra-

wach urzędowych przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 

od 1000 do 1700, natomiast w pozostałe dni podczas obecności 

w Urzędzie Gminy w Skołyszynie. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3b i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), art. 155 i art. 

191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., 

poz, 799 z późn. zm.), § 11 załącznika Nr 1 do Uchwały  

Nr XVII/111/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porząd-

ku na terenie Gminy Skołyszyn zmienionego uchwałą Nr 

XXIX/190/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. 

w związku z trwającym sezonem grzewczym Wójt Gminy 

Skołyszyn przypomina, że obowiązuje ustawowy  

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW 

w instalacjach grzewczych budynków oraz na terenie 

nieruchomości 

w szczególności nie wolno spalać: 

- plastikowych opakowań, pojemników, toreb i butelek, 

- opon i odpadów z gumy, 

- przedmiotów z tworzyw sztucznych, 

- elementów drewnianych pokrytych lakierem 

- sztucznej skóry, 

- opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, 

- opakowań po farbach i lakierach, 

- pozostałości farb i lakierów, 

- odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji 

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Gminy oraz ochronę 

środowiska informuje się, że podczas spalania odpadów wy-

twarzają się silnie trujące związki chemiczne powodujące wie-

le ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzyma-

nie czystości przez pozbywanie się zebranych na terenie nieru-

chomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisa-

mi ustawy i przepisami odrębnymi. Kto nie wykonuje ww. obo-

wiązków, podlega karze aresztu lub grzywny (Art. 191 ustawy 

o odpadach), a w przypadku utrudnienia przeprowadzenia 

kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (Art. 225 

Kodeksu karnego). 

Sposób pozbywania się odpadów komunalnych szczegółowo 

określony jest ww. uchwale Rady Gminy Skołyszyn. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Skołyszyn w związku z trwającym sezonem grzew-
czym 


