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Szanowni Mieszkańcy Gminy Skołyszyn!

Kiedy wydawało się, że najgorsze już za nami, w Polsce tak jak w całej Europie zaczęła drama-
tycznie rosnąć liczba chorych, boleśnie uświadamiając nam, że pandemia jeszcze się nie skoń-
czyła.  Brak możliwości  odwiedzenia  grobów  bliskich  1 listopada dla wielu osób, także dla 
mnie, był bardzo  smutnym  przeżyciem.  Znów musieliśmy przestawić się na funkcjonowanie 
na specjalnych  zasadach, wróciło nauczanie online, wróciły obostrzenia w sferze publicznej. 
Pamiętajmy, że względnie stabilna sytuacja w naszej gminie nie zwalnia nas w żaden sposób od 
odpowiedzialności i  nie może uśpić naszej uwagi. Musimy wszyscy zadbać o siebie nawzajem i 
nasze wspólne bezpieczeństwo.

Cieszę się, że sytuacja pandemiczna nie wpłynęła w żaden sposób na nasze inwestycje. W 
ostatnim czasie udało nam się między innymi wyremontować drogi gminne zniszczone podczas 
czerwcowej powodzi, uruchomiliśmy PSZOK w Skołyszynie, zakończyliśmy  prace związane z bu-
dową Stacji Uzdatniania Wody w Kunowej,  wyremontowaliśmy Domy Ludowe, postawiliśmy 
nowe latarnie. Dziękuję za wszystkie spotkania, w których miałem okazję wziąć udział, kiedy 
było to jeszcze możliwe. Szczególnie dziękuję za spotkania sołeckie, na których  zaplanowali-
śmy kolejne małe inwestycje wskazane przez mieszkańców. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy 
mieli okazje spotkać się  ponownie.

Szanowni Państwo, rok 2020 jest wyjątkowym dla wspólnoty gminnej - ponad trzydzieści lat 
temu, 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorial-
nym. Trzydzieści lat temu uzyskaliśmy, tak ważne dla nas prawo obywatelskie do współdecydo-
wania o kierunkach rozwoju naszej Gminy. 27 maja 1990 roku wybrani zostali radni do rad gmin. 
W ten sposób doszło do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego. Reforma bez 
wątpienia okazała się wielkim sukcesem państwa i społeczeństwa. Niewątpliwie swoją szansę 
wykorzystała również Gmina Skołyszyn dzięki pracy i zaangażowaniu mieszkańców, społeczni-
ków, radnych gminy, rad sołeckich, pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych. 
Dzisiejsza Gmina Skołyszyn to potencjał ludzi tu mieszkających i pracujących, pomysłowość ludzi 
prowadzących własne firmy i zakłady pracy, mieszkańców współpracujących z lokalnym samo-
rządem, otwartych na różnego rodzaju inicjatywy.

Słowa wdzięczności, uznania i podziękowania, pamiętając o osobach, które już niestety ode-
szły, przekazuję wszystkim Samorządowcom, którzy przez 30 lat budowali samorządność w Gmi-
nie Skołyszyn. Słowa szacunku i podziękowania kieruję do poprzednich Władz Gminy, Przewod-
niczących Rady Gminy minionych kadencji i wszystkich radnych oraz sołtysów, którzy tworzyli i 
tworzą jednostkę samorządu terytorialnego w naszej gminie. Szczególnie dziękuję Mieszkańcom 
naszej gminy za troskę, współpracę, wyrozumiałość, ale także za konstruktywną krytykę.

Pokonaliśmy wiele trudności, ale mamy też świadomość wyzwań, które stoją dziś przed nami 
– szczególnie w kontekście związanych z walką ze skutkami pandemii. Mam nadzieję, że kolejne 
pokolenia, wracając pamięcią do naszych czasów, powiedzą, że dobrze wykorzystaliśmy otrzy-
maną szansę.

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn
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30-lecie samorządu
Kadencja 1990-1994

Wójt: Stanisław 
Gołosiński

Zastępca Wójta: 
Zbigniew Dzik

Sekretarz: Zenon 
Szura

Skarbnik: Maria 
Furman

Zarząd Gminy: 
Zbigniew Dzik 
Stanisław Filipak 
Józef Lubaś 
Janina Kaszowicz 
Julian Kędzior 
Edward Wojtuń

Przewodniczący 
Rady Gminy: Wacław 
Gubernat

Zastępca 
Przewodniczącego 
Rady Gminy: 
Maria Włodyka 
Edward Wojtuń

Radni Rady Gminy: 
Stanisława Adamczyk 
Maria Antas 
Czesław Biernacki 
Emilia Dziedzic 
Zbigniew Dzik 
Stanisław Filipak 
Stanisław Gancarz 
Lesław Grzywacz 
Wacław Gubernat 
Janina Kaszowicz 
Andrzej Kiełtyka 
Julian Kędzior 
Józef Lubaś 
Józef Marszałek 

Jan Mycak 
Stanisław Racławski 
Sylwester Stygar 
Gerard Sosiński 
Eugeniusz Szpak 
Maria Włodyka 
Edward Wojtuń 
Jan Wójcik 
Stanisław Zając 
Adam Zięba 
Stanisław Zwoliński 
Danuta Żak

Kadencja 1994-1998

Wójt: Stanisław 
Gołosiński

Zastępca Wójta: 
Zbigniew Syzdek

Sekretarz: Zenon 
Szura

Skarbnik: Maria 
Furman

Zarząd Gminy: 
Czesław Barzyk 
Czesław Biernacki 
Emilia Dziedzic 
Jan Wędrychowicz 
Adam Zięba

Przewodniczący Rady 
Gminy: Władysława 
Kosińska

Zastępca 
Przewodniczącego 
Rady Gminy:  
Jan Hajduk 
Teresa Pawluś

Radni Rady Gminy: 
Stanisława Adamczyk 
Czesław Barzyk 
Julian Berkowicz 

Czesław Biernacki 
Marek Bugała 
Jan Cichoń 
Emilia Dziedzic 
Adam Gorczyca 
Lesław Grzywacz 
Jan Hajduk 
Janina Kaszowicz 
Andrzej Kiełtyka 
Władysława Kosińska 
ks. Jan Kulpa 
Józef Marszałek 
Teresa Pawluś 
Adam Słowik 
Zbigniew Syzdek 
Jan Wędrychowicz 
Julian Wypasek 
Adam Zięba 
Jan Zięba

Kadencja 1998-2002

Wójt: Stanisław 
Gołosiński

Zastępca Wójta: 
Stanisław Sikora

Sekretarz: Zenon 
Szura

Skarbnik: Maria 
Furman

Zarząd Gminy: 
Czesław Barzyk 
Czesław Biernacki 
Jan Wędrychowicz 
Adam Słowik 
Adam Zięba

Przewodniczący Rady 
Gminy: Wiesław 
Hasiak

Zastępca 
Przewodniczącego 

Rady Gminy:  
Jan Hajduk 
Henryk Szymański

Radni Rady Gminy: 
Stanisława Adamczyk 
Czesław Barzyk 
Julian Berkowicz 
Czesław Biernacki 
Józef Budziak 
Jan Cichoń 
Adam Gorczyca 
Jan Hajduk 
Wiesław Hasiak 
Janusz Kmiecik 
Władysława Kosińska 
Alicja Pers 
Stanisław Sikora 
Adam Słowik 
Jan Skałba,  
Józef Syzdek 
Henryk Szymański 
Jacenty Tokarz 
Jan Wędrychowicz 
Adam Zięba 
Jan Zięba 
Danuta Żak

Kadencja 2002-2006

Wójt: Stanisław 
Gołosiński

Zastępca Wójta: 
Krzysztof Więcek

Sekretarz: Zenon 
Szura

Skarbnik: Maria 
Furman

Przewodniczący Rady 
Gminy: Wiesław 
Hasiak

Zastępca 
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terytorialnego (1990-2020)
Przewodniczącego 
Rady Gminy:  
Jan Cichoń 
Jan Hajduk

Radni Rady Gminy: 
Stanisława Adamczyk 
Czesław Barzyk 
Czesław Biernacki 
Julian Berkowicz 
Jan Cichoń 
Piotr Dziedzic 
Adam Gorczyca 
Jan Gutkowski 
Jan Hajduk 
Wiesław Hasiak 
Stanisława 
Nigborowicz 
Jan Sowiżdżał 
Jan Wędrychowicz 
Jan Węgrzyn 
Józef Zięba

Kadencja 2006-2010

Wójt: Zenon Szura

Zastępca Wójta: 
Krzysztof Zięba

Sekretarz: Janina 
Byczek

Skarbnik: Maria 
Furman

Przewodniczący Rady 
Gminy: Wiesław 
Hasiak

Zastępca 
Przewodniczącego 
Rady Gminy:  
Jan Hajduk 
Marian Mitoraj

Radni Rady Gminy: 
Julian Berkowicz 

Witold Ciołkosz 
Marian Goleń 
Adam Gorczyca 
Jan Hajduk 
Wiesław Hasiak 
Piotr Idzik 
Jan Kosiba 
Władysława Kosińska 
Marian Mitoraj 
Stanisława 
Nigborowicz 
Leszek Placek 
Adam Słowik 
Andrzej Świerzowski 
Roman Warchoł

Kadencja 2010-2014

Wójt: Zenon Szura

Zastępca Wójta: 
Krzysztof Zięba

Sekretarz: Janina 
Byczek

Skarbnik: Maria 
Furman

Przewodniczący Rady 
Gminy: Wiesław 
Hasiak

Zastępca 
Przewodniczącego 
Rady Gminy:  
Jan Hajduk 
Marian Mitoraj

Radni Rady Gminy: 
Julian Berkowicz 
Witold Ciołkosz 
Kazimierz Goleń 
Adam Gorczyca 
Jan Hajduk 
Wiesław Hasiak 
Józef Kielar 

Grażyna Lipińska 
Marian  Mitoraj 
Stanisława 
Nigborowicz 
Leszek Placek 
Jan Rak 
Wiesław Sikora 
Adam Słowik 
Andrzej Świerzowski

Kadencja 2014-2018

Wójt: Zenon Szura

Zastępca Wójta: 
Krzysztof Zięba, 
Stanisław Pawluś

Sekretarz: Janina 
Byczek

Skarbnik: Jacek 
Kędzior

Przewodniczący Rady 
Gminy: Wiesław 
Hasiak

Zastępca 
Przewodniczącego 
Rady Gminy:  
Jan Hajduk 
Jan Rak

Radni Rady Gminy: 
Zdzisław Dąbrowski 
Jan Hajduk 
Wiesław Hasiak 
Wiesław Jasiczek 
Józef Kielar 
Roman Klisiewicz 
Dariusz Łyszczarz 
Stanisława 
Nigborowicz 
Leszek Placek 
Jan Rak 
Paweł Szot 

Andrzej Świerzowski 
Władysław Trzeciak 
Wiesława Wilk 
Stanisław Wojdyła

Kadencja 2018-2023

Wójt: Bogusław 
Kręcisz

Zastępca Wójta: 
Paweł Gutkowski

Sekretarz: Izabela 
Jankowska-Zawada

Skarbnik: Jacek 
Kędzior

Przewodniczący 
Rady Gminy: Dariusz 
Łyszczarz

Zastępca 
Przewodniczącego 
Rady Gminy:  
Stanisława 
Nigborowicz 
Stanisław Wojdyła

Radni Rady Gminy: 
Bogusław Ciołkosz 
Zdzisław Dąbrowski 
Małgorzata Dyda 
Kazimierz Goleń 
Wiesław Hasiak 
Józef Kielar 
Roman Klisiewicz 
Dariusz Łyszczarz 
Janusz Łyszczarz 
Stanisława 
Nigborowicz 
Krzysztof Sarnecki 
Andrzej Świerzowski 
Władysław Trzeciak 
Stanisław Wojdyła 
Dorota Woźniak
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INFORMACJE WÓJTA GMINY
Jesienne remonty dróg gminnych

Zakończone zostały pra-
ce związane z przebudową 
i remontem dróg na terenie 
Gminy Skołyszyn, które zo-
stały uszkodzone wskutek in-
tensywnych opadów deszczu 
w dniu 27 czerwca 2020 r. 
Wówczas, w wielu miejscach 
spadło ponad 150 ml wody na 
mkw. Wartość zadań związa-
nych z odbudową i remontami 
infrastruktury drogowej znisz-
czonej w wyniku nawałnicy to 
ponad 1 mln 80 tys. złotych. 
Solidarność z naszą Gminą 
okazało kilka samorządów. 
Pomoc finansową dla Gminy 
Skołyszyn przekazały: Miasto 
Szczecin (300 tys. zł), Miasto 
Police (50 tys. zł), Gmina Sul-
mierzyce (20 tys. zł), Gmina 
Celestynów (15 tys. zł), Gmina 
Czerniewice (15 tys. zł), Gmi-
na i Miasto Nowe Skalmierzy-
ce (10 tys. zł), Miasto i Gmina 

Ropczyce (10 tys. zł), Gmina 
Juchnowiec Kościelny (10 tys. 
zł), Miasto i Gmina Radłów (5 
tys. zł). Łączna kwota wsparcia 
wynosi 435 tys. złotych.

Gmina Skołyszyn otrzyma-
ła również środki finansowe 
za pośrednictwem Wojewody 
Podkarpackiego na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 
w kwocie 266 tys. złotych. 
Wartość środków zaangażo-
wanych z budżetu Gminy Sko-
łyszyn to ponad 500 tys. zło-
tych.

Wykaz dróg na przełomie 
listopada i grudnia 2020 roku:
• Remont drogi gminnej Nr 

113687R ”Ryczak” w miej-
scowości Święcany – 240 
mb,

• Przebudowa drogi we-
wnętrznej nr ewid. 589/2 
“Tłoki” w Przysiekach – 
510 mb,

• Remont drogi gminnej Nr 
113656R “Zadębina” w Ja-
błonicy – 90 mb,

• Przebudowa drogi we-
wnętrznej nr ewid. 388/2 
i 388/3 w Skołyszynie – 685 
mb,

• Remont drogi gminnej 
Nr 113680R “Rędziny” 
w miejscowości Święcany 
– 227 mb,

• Przebudowa drogi we-
wnętrznej nr ewid. 2546/1 
“Psiny” w miejscowości 
Święcany – 355 mb,

• Przebudowa drogi we-
wnętrznej "Wygon" w miej-
scowości Siedliska Sławęciń-
skie – 80 mb,

• Przebudowa drogi wewnętrz-
nej "Betlejem" w miejscowo-
ści Święcany – 67 mb,

• Przebudowa drogi we-
wnętrznej nr ewid. 220 – 
200 mb,

• Przebudowa drogi we-
wnętrznej nr ewid. 569/1 
w kierunku drogi krajowej 
DK28 w miejscowości Sko-
łyszyn – 175 mb,

• Remont drogi gminnej Nr 
113667R w miejscowości 
Siedliska Sławęcińskie – 30 
mb,

• Remont drogi gminnej Nr 
113651R “Pogwizdoł 1” 
w miejscowości Święcany 
– 181 mb,

• Przebudowa drogi we-
wnętrznej "Przechody” 
w miejscowości Święcany 
– 410 mb,

• Remont drogi gminnej 
Nr 113704R "Barzyków-
ka" w km 0+000 – 0+500 
wraz z remontem przepu-
stów w km 0+122 i 0+550 
w miejscowości Przysieki.

Święcany - Psiny Skołyszyn - Wieś Skołyszyn

Przysieki - Tłoki

Jabłonica - Zadębina

Przysieki - BarzykówkaSiedliska Sławęcińskie Przysieki - Barzykówka
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Wyremontowano kolejną drogę rolniczą
 Gmina Skołyszyn wykonała remont kolejnej 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bą-
czal Dolny (tzw. „starej drogi”) na długości ponad 
440 mb. Droga została zniszczona podczas na-
wałnicy, która nawiedziła naszą gminę w czerw-
cu 2020 r.

Na realizację zadania Gmina Skołyszyn uzy-
skała dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Całkowity koszt remontu wyniósł 111 998,42 
zł, przy kwocie dofinansowania 50 000,00 zł.

Zakup samochodu dostawczego
Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego poprzez 
m.in. właściwe utrzymanie 
stanu dróg gminnych, to jedno 
z priorytetowych zadań Wój-
ta Gminy Skołyszyn. W piątek 
9 października Gmina Skoły-
szyn wzbogaciła się o samo-
chód dostawczy na podwoziu 
z zabudową samowyładowczą 

Iveco Daily Doka. Został zaku-
piony z przeznaczeniem na po-
trzeby bieżącego utrzymania 
dróg na terenie Gminy Skoły-
szyn. Koszt zakupu samocho-
du wyniósł 75 030,00 złotych 
i został w całości sfinansowa-
ny ze środków budżetu Gminy.

 Warto zaznaczyć, że w tym 
samym celu Gmina Skołyszyn 

zakupiła w 2019 r. nową ko-
parko-ładowarkę Case 580ST 
i ciągnik kołowy Case IH Far-
mall 85A, zasilając tabor pojaz-
dów i maszyn budowlanych. 
Łączny koszt zakupu pojazdów 
w zeszłym roku wyniósł 547 
965,00 złotych (349 935,00 
złotych – koparko-ładowarka, 
198 030,00 złotych – ciągnik). 

Sprzęt będący własnością 
Gminy Skołyszyn ma wiele za-
stosowań. Został zadyspono-
wany m.in. w czerwcu i lipcu 
2020 r. i posłużył do usuwania 
skutków gwałtownych opa-
dów deszczu z dnia 27 czerwca 
br., które wywołały tzw. „po-
wódź błyskawiczną”.

Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego  
przy SP w Harklowej

Wykonane i urucho-
mione zostało oświetlenie 
boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej 
w Harklowej. Jest to zada-
nie zrealizowane na prośbę 
młodzieży z Harklowej, która 
wystosowała taki postulat 
początkiem 2020 roku. Koszt 
realizacji inwestycji wyniósł 
27 699,60 złotych.
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PEHD Stacja Kunowa
Zakończyły się prace związa-

ne z budową Stacji Uzdatniania 
Wody w Kunowej w ramach 
zadania "Przebudowa, rozbu-
dowa i nadbudowa istniejące-
go budynku stacji uzdatniania 
wody w Skołyszynie, moderni-
zacja układu technologicznego 
oraz budowa gminnego syste-
mu zaopatrzenia w wodę miej-
scowości Harklowa, Kunowa i 
Pusta Wola - Gmina Skołyszyn 

- etap I". 
W sierpniu b.r. zakończono 
również budowę ponad 8 km 
sieci rozdzielczej PEHD na te-
renie miejscowości Kunowa 
i Harklowa. Całkowity koszt 
realizacji inwestycji budowy 
sieci rozdzielczej wraz ze stacją 
uzdatniania wody wyniósł po-
nad 3,5 mln zł. 
Obydwa zadania zrealizowa-
ne były z udziałem środków 

z budżetu Unii Europejskiej 
dla operacji typu „gospodarka 
wodno – ściekowa” w ramach 
poddziałania 7.2 Wsparcie in-
westycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i oszczę-
dzanie energii objętego PROW 
na lata 2014-2020.
W dniu 10.12.2020 r. Gmina 

Skołyszyn ogłosiła przetarg 
na zaprojektowanie sieci wo-
dociągowej rozdzielczej oraz 
kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Harklowa – II etap. 
Ogłoszenie o przetargu za-
mieszczono w BIP Gminy Sko-
łyszyn na PLATFORMIE ZAKU-
POWEJ.

Altana rekreacyjna w Lisowie
Na przełomie listopada 

i grudnia 2020 roku wybudo-
wana została drewniana altana 
w Lisowie. W ramach realizacji 
prac wykonane zostały żelbe-
towe fundamenty, na których 
wzniesiona została masywna, 
drewniana konstrukcja altany 
wraz z podłogą. Budowla zo-
stała pokryta gontem bitumicz-

nym. Ponadto wykonano doj-
ście i opaskę wokół budynku 
z kostki brukowej. 

Koszt inwestycji wyniósł 38 
900 złotych i został zrealizo-
wany z funduszu sołeckiego 
na rok 2020. Wykonawcą jest 
Firma Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowa EPX Architektu-
ra Ogrodowa. 

Oświetlenie uliczne
W ostatnich miesiącach wyko-
nane zostało kilka odcinków 
oświetlenia ulicznego. Były to 
zadania pn.:
1. „Budowa oświetlenia ulicz-

nego na terenie miejscowo-
ści Skołyszyn „Osiedle Sło-
neczne” – etap II”. – 7 lamp 
– 41 602,66 zł.

2. „Budowa oświetlenia ulicz-
nego na terenie miejsco-
wości Przysieki przy drodze 
gminnej nr G19 „Granice” – 
16 lamp – 53 463,18 zł.

3. „Budowa oświetlenia ulicz-
nego na terenie miejscowo-
ści Bączal Górny „Serwoniec” 
przy drodze powiatowej nr 
DP1829R – etap I” – 11 lamp 
– 35 829,90 zł.

4. „Budowa oświetlenia ulicz-
nego na terenie miejscowo-
ści Bączal Górny „Serwoniec” 

przy drodze powiatowej nr 
DP1829R – etap II” – 9 lamp 
– 30 111,63 zł.

5. Budowa dwóch punktów 
oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej na tere-
nie miejscowości Harklowa 
„Gancarzówka” – 2 lampy – 
7 318,50 zł.

6. „ Budowa oświetlenia 
ulicznego na terenie miej-
scowości Pusta Wola przy 
drodze gminnej” – 6 lamp – 
22 632,00 zł.

7.  „Budowa oświetlenia ulicz-
nego na terenie miejscowo-
ści Lipnica Górna przy drodze 
powiatowej Nr DP1833R 
od ronda im. Sługi Bożego 
ks. Stanisława Kołodzieja 
w kierunku granicy Gminy 
Skołyszyn i Gminy Brzyska” – 
7 lamp – 30 157,14 zł.

8. „Budowa oświetlenia ulicz-
nego na terenie miejsco-
wości Kunowa przy drodze 
gminnej Nr 113706R w kie-
runku cmentarza” – 6 lamp 
– 23 831,25 zł.

9. „Budowa oświetlenia ulicz-
nego na terenie miejscowo-
ści Lipnica Górna przy drodze 
gminnej G7 w okolicy Domu 
Ludowego” – 20 lamp – 
53 751,00 zł.

10. ,,Budowa oświetlenia ulicz-
nego (kontynuacja) przy dro-
dze powiatowej Nr DP1828R 
w kier. ”Przechody”, na tere-
nie miejscowości Święcany 
gm. Skołyszyn” – 5 lamp – 
25 799,25 zł.

Większość odcinków nowo wy-
budowanego oświetlenia ulicz-
nego zostanie uruchomiona 

w I kwartale 2021 roku, po za-
warciu umów sprzedaży energii 
elektrycznej. 

Święcany "Przechody"
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Udrożniono potok w Jabłonicy
Zakończyły się prace polega-

jące na udrożnieniu, odmule-
niu i pogłębieniu bezimiennego 
potoku przepływającego przez 
wieś Jabłonica w kierunku wsi 
Czermna (województwo ma-
łopolskie, powiat tarnowski, 
Gmina Szerzyny). Prace zaini-
cjowane zostały z woli miesz-
kańców na wniosek sołtysa  
Stanisławy Fudały i Rady Sołec-
kiej wsi Jabłonica skierowany 
do Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie 
w Jaśle po powodzi, która na-
wiedziła miejscowość w czerw-
cu 2020 r.

Dzięki determinacji Rady 

Sołeckiej wsi Jabłonica, Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Skołyszyn  Dariusza Łyszczarza 
oraz współpracy władz gminy 
zrealizowano niezwykle ważne 
zadanie. W wyniku zamulenia 
rowu dochodziło w ostatnich 
latach do licznych podtopień 
gospodarstw usytuowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
rowu melioracyjnego.

W imieniu mieszkańców 
sołectwa Jabłonica oraz władz 
samorządowych Gminy Sko-
łyszyn dziękujemy  Jerzemu 
Żygłowiczowi – Dyrektorowi 
Zarządu Zlewni w Jaśle za pozy-
tywne załatwienie sprawy.

Budowa Ośrodka Zdrowia w Święcanach  
– przesądzona! 

W Święcanach zosta-
nie wybudowany dwu-
kondygnacyjny budynek 
ośrodka zdrowia. 

Będzie wyposażony 
w gabinety lekarskie, za-
biegowe, poczekalnię, 
izolatkę, przebieralnię, 
pokoje biurowe oraz salę 
ćwiczeń do rehabilitacji 
skolioz u dzieci w wieku 
od 3 do 15 lat. 

W ramach realizacji in-
westycji planuje się zakup 
sprzętu wraz z zagospo-

darowaniem terenu wo-
kół budynku (parkingi). 
Budynek będzie w pełni 
dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadania 
pn. „Budowa i wyposaże-
nie SP ZOZ w Święcanach 
wraz z zagospodarowa-
niem terenu" Gmina Sko-
łyszyn uzyskała dotację 
bezzwrotną w kwocie  
3 milionów złotych w ra-
mach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

Nowa instalacja C.O. i C.W.U. w budynku Domu 
Ludowego i Remizy OSP w Siepietnicy

W ramach zadania wykona-
no m.in.: rozbiórkę drewnianej 
boazerii i szpachlowanie oraz 
wymalowanie ścian w miej-
scu rozbiórki, nową instalację 
gazową od skrzynki znajdują-
cej się na ścianie budynku za-
silającą kocioł C.O. + C.W.U. z 
wyprowadzeniem komina po-
nad dach oraz dwu kuchenek 
gazowych czteropalnikowych 
(uzyskano warunki techniczne 
na przebudowę instalacji gazo-
wej). Instalację C.O wykonano 

z rur miedzianych prowadzo-
nych podtynkowo, a instala-
cję C.W.U. wykonano z rur PE 
zgrzewalnych prowadzonych 
podtynkowo.

Wartość robót wyniosła  
67 300,00 złotych. Zadanie 
zostało sfinansowane z budże-
tu Gminy Skołyszyn (w tym 27 
930,00 złotych z Funduszu So-
łeckiego na rok 2020). Wyko-
nawcą była Firma Handlowo 
Usługowa PLOMBIER Damian 
Ignarski.
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Na terenie Gminy Skołyszyn powstaje Punkt  
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na koniec grudnia zapla-
nowano otwarcie Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Skołyszynie. 

Projekt, w ramach które-
go powstaje PSZOK pn. „Bu-
dowa Gminnego Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Skołyszynie”, 
jest realizowany w ramach 
osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dzie-
dzictwa kulturowego, działa-
nia 4.2 Gospodarka odpadami 
RPO WP 2014-2020. Na jego 
realizację Gmina Skołyszyn 
otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 709 364,85 zł.
PSZOK - Punkt Selektywnej  
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych to miejsce, w którym 
Mieszkańcy Gminy Skołyszyn 
w ramach opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi będą mogli zostawić 
wytwarzane przez siebie, se-
lektywnie zebrane odpady ko-
munalne. 
PSZOK zlokalizowany będzie 
pod adresem: Skołyszyn 323 a.
Obowiązek posiada-
nia PSZOK na terenie 
gminy reguluje Ustawa 
z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1439 z późn. 
zm.). 
PSZOK będzie czynny w każdy 
wtorek od 9:00 do 17:00 z wy-
jątkiem świąt i dni wolnych od 
pracy. 
W PSZOK w sposób selektyw-
ny będą zbierane następujące 
rodzaje i frakcje odpadów ko-
munalnych, po telefonicznym 
uzgodnieniu terminu odbioru 
odpadów oraz zweryfikowa-
niu możliwości magazyno-
wych PSZOK:

1) odpady niebezpieczne,
2) papier i makulatu-

ra(w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru 
i tektury),

3)  szkło ( w tym szkło bez-
barwne i kolorowe, od-
pady opakowaniowe ze 
szkła),

4)  tworzywa sztuczne 
(w tym odpady opakowa-
niowe z tworzyw sztucz-
nych),

5) metal ( w tym odpady 
opakowaniowe z metali),

6) tekstylia,
7) przeterminowane leki 

i chemikalia,
8) odpady niekwalifikujące 

się do odpadów medycz-
nych powstałych w go-
spodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych 
w formie iniekcji i pro-
wadzenia monitoringu 
poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek,

9) zużyte baterie i akumula-
tory,

10) zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny,

11) odpady wielkogabaryto-
we (np. meble),

12) odpady budowlane i roz-
biórkowe,

13) zużyte opony,
14) odpady zielone pocho-

dzące z prac wykony-
wanych we własnym 

zakresie, z ogrodów przy-
domowych, w tym: trawa, 
liście, gałęzie z przycina-
nia drzew i krzewów, wy-
łącznie w postaci zrębek 
o wielkości nieprzekracza-
jącej 50 cm, części roślin, 
przy czym nie mogą one 
zawierać resztek jedzenia, 
ziemi i kamieni,

15) popiół paleniskowy,
16) odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe,
17) odzież.

Do PSZOK w Skołyszynie nie 
będą przyjmowane następują-
ce rodzaje odpadów:
1) niesegregowane (zmie-

szane) odpady komunal-
ne,

2) wełna szklana oraz odpa-
dy zawierające azbest,

3) odpady od osób fizycz-
nych w ilościach wskazu-
jących na pochodzenie 
z innego źródła niż go-
spodarstwo domowe np. 

chemikalia nietypowe 
dla prac domowych, sole 
chemiczne, odczynniki 
chemiczne – szczególnie 
dostarczane w dużych ilo-
ściach,

4) odpady od przedsię-
biorców, odpady po-
produkcyjne - ilość 
i rodzaj dostarczanych 
odpadów nie może wska-
zywać, że pochodzą one                                    
z działalności gospodar-
czej ani świadczyć o likwi-
dacji takiej działalności,

5) odpady budowlane zmie-
szane z innymi frakcja-
mi odpadów (np. z folią, 
drewnem, puszkami po 
chemikaliach, szkłem 
itp.), odpady budowlane 
zawierające papę, smołę, 
wełnę mineralną, wełnę 
szklaną, ondulinę,

6) odpady budowlane z bu-
dowy, remontów, demon-
taży wymagających po-
zwolenia na budowę lub 
zgłoszenia,

7) sprzęt budowlany,
8) odpady niebezpieczne 

bez wiarygodnej identyfi-
kacji,

9) odpady w nieszczelnych 
lub cieknących opakowa-
niach,

10) odpady z działalności rol-
niczej tj. opakowania po 
środkach ochrony roślin, 
nawozach mineralnych, 
olejach i smarach, folia ki-
szonkarska, siatka i sznu-
rek do owijania balotów,

11) odpady niezidentyfikowa-
ne,

12) części samochodowe,
13) gaśnice i butle gazowe,
14) opony z pojazdów ciężaro-

wych i maszyn rolniczych,
15) odpady medyczne i wete-

rynaryjne.

Informacja o uruchomieniu 
PSZOK  pojawi się na stronie 
internetowej Gminy Skoły-
szyn: www.skolyszyn.pl

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W SKOŁYSZYNIE

Droga krajowa 28

Ośrodek 
Zdrowia

OSP

Urząd
Gminy

Szkoła
Podstawowa

Skołyszyn 323 a 
Adres:

PSZOK czynny jest w każdy wtorek od 9:00 do 17:00  

z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy

Telefon kontaktowy do PSZOK-u:

508 681 748

GMINA
SKOŁYSZYN

Gmina 

Skolyszyn

segreguje!
grafika: freepik.com

WAŻNE: Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK 

należy telefonicznie skontaktować się z jego obsługą 

w celu weryfikacji możliwości magazynowych PSZOK.
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Zakończono remonty dróg powiatowych  
w Bączalu Górnym i Święcanach

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne 
pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1830R 
Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miej-
scowości Bączal Górny”. Remont blisko 
1,3 km drogi obejmował m.in. likwida-
cję przełomów z wykonaniem warstwy 
żwirowej, warstwy tłuczniowej i profilo-
waniem masą bitumiczną, przebudowa 
przepustów na zjazdach, uzupełnienie 
nawierzchni tłuczniowej na zjazdach, 
odmulenie rowów oraz położenie no-
wej nawierzchni bitumicznej.
Całkowity koszt remontu wyniósł 632 
407,61 złotych. Inwestycja została zreali-
zowana ze  środków przyznanych przez 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rze-
szowie, w  kwocie 482 204,00 złotych oraz 
środków własnych Powiatu Jasielskiego, 
które wyniosły 130 203,61 złotych i do-

tacji celowej z budżetu Gminy Skołyszyn 
w kwocie 20 000,00 złotych. Wykonawca 
STRABAG Sp. z.o.o. 
W oddaniu drogi do użytku w dniu 15 
grudnia 2020 uczestniczyli: Starosta Ja-
sielski  Adam Pawluś wraz z Członkiem 
Zarządu i Radnymi do Rady Powiatu Ja-
sielskiego, Wójt Gminy Skołyszyn Bogu-
sław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Skołyszyn Dariusz Łyszczarz i Radny wsi 
Lipnica Górna do Rady Gminy Skołyszyn  
Stanisław Wojdyła, Radny Województwa 
Podkarpackiego Wojciech Zając, Dyrek-
tor Powiatowego Zarządu Dróg wraz z 
Inspektorem Nadzoru oraz Naczelnik 
Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle.
Ponadto zakończony został remont po-
nad 800 m. odcinka drogi powiatowej 

Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów 
w miejscowości Święcany. Koszt reali-
zacji tego zadania drogowego wyniósł 
448 818,51 złotych, z czego 20 000,00 
złotych pochodziło z dotacji celowej 
udzielonej przez Gminę Skołyszyn. Wyko-
nawca robót: PRDM Jasło. 

Bączal Górny

Bączal Górny Bączal Górny

Bączal Górny

Bączal Górny

ŚwięcanyŚwięcany

Montaż nowych wiat przystankowych przy DK28
Trwa montaż nowych wiat przy-

stankowych, które będą umiej-
scowione głównie przy drodze 
krajowej nr 28 na całej długości 
Gminy Skołyszyn (od Siepietnicy 
do Przysiek). Aby zrealizować to 
zadanie, Gmina Skołyszyn zakupi-
ła 12 szt. wiat przystankowych za 
łączną kwotę 101 352,00 złotych. 
Zakup wiat przystankowych został 
w całości sfinansowany z budżetu 
Gminy Skołyszyn. Wykonawca: 
Zakład Wielobranżowy „Sopel”.
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Zostanie wybudowana  
sala sportowa w Przysiekach

W 2021 roku Gmina Sko-
łyszyn rozpocznie budowę 
sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Przysie-
kach. Inwestycja, długo 
oczekiwana przez mieszkań-
ców i społeczność szkolną 
Przysiek, będzie możliwa 
dzięki uzyskaniu 50 % do-
finansowaniu (w kwocie  
1 mln 499700 złotych) w ra-
mach Programu "Sportowa 
Polska”. 

Remont pokrycia dachowego na budynku  
Gminnego Przedszkola w Skołyszynie

W listopadzie 2020 roku wykonane zostało nowe pokrycie 
dachowe na części budynku Gminnego Przedszkola w Skołyszy-
nie. Budowla zyskała 300 m2 pokrycia z membrany dachowej. 
W zakres prac weszły również obróbka kominów (7 szt.) i atty-
ki (60 mb) membraną oraz pasa rynnowego blachą powlekaną 

PCV. Wymienione zostały rynny, a także rury spustowe. Całkowi-
ty kosz realizacji wyniósł 33 087,00 złotych. Prace wykonane zo-
stały przez Firmę Projektowo-Usługowo-Handlową „MUR-BET” 
Zbigniew Czajka.

Nowe ogrodzenie przy Szkole Podstawowej  
w Bączalu Dolnym

Trwają prace polegające na wymia-
nie ogrodzenia przy Szkole Podsta-
wowej w Bączalu Dolnym po stronie 
północnej i zachodniej. Wybudowany 
w latach 90-tych płot od dłuższego 
czasu domagał się remontu. Stare, 
metalowe przęsła wymagały ciągłych 
napraw, zwłaszcza po stronie kory-
ta jednego z dopływów Młynówki. 
Prace polegają na demontażu stare-
go ogrodzenia, wykonaniu cokołów, 
montażu słupków, nowych panelo-
wych przęseł oraz furtki wejściowej 
i bram wjazdowych. Szacowana war-
tość zadania wynosi 24 400,00 zło-
tych. Planowany termin zakończenia 

prac to 22 grudnia 2020 roku.
Nowe ogrodzenie poprawi bezpie-

czeństwo dzieci korzystających z bo-
iska szkolnego, placu zabaw i terenów 
zielonych. Stare, archaiczne ogrodze-
nie nie harmonizowało z estetyką 
odnowionego budynku (termomo-
dernizacja odbyła się w 2018 r.). Te-
ren wokół szkoły jest ogólnodostępny 
przez cały rok. 

W okresie wiosennym, letnim i je-
siennym z obiektów sportowych ko-
rzystają dzieci, młodzież i dorośli, któ-
rzy spędzają wolny czas na świeżym 
powietrzu (na placu zabaw, siłowni 
plenerowej czy boisku).
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Remonty w Domach Ludowych  
w Bączalu Dolnym i Bączalu Górnym

W ostatnim kwartale wyko-
nane zostały remonty w Do-
mach Ludowych w Bączal Dol-
nym i w Bączalu Górnym. 

W ramach prac remonto-
wych w Domu Ludowym w Bą-
czalu Dolnym wykonano m.in. 
docieplenie stropu. W zakres 
prac zalicza się: wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej 
oraz termicznej, wykonanie 
wylewki o grubości 5 cm zbro-
jonej włóknami polipropyle-

nowymi. Koszt realizacji zada-
nia wyniósł 34 870,03 złotych. 
Wykonawca: Budowlani Plus 
Spółka z.o.o. Ponadto wyko-
nano modernizację pomiesz-
czeń polegającą na remoncie 
instalacji elektrycznej, w tym 
montaż rozdzielnic, rozłożenie 
kabli elektrycznych, montaż 
łączników i gniazd, montaż 
wentylatorów oraz opraw 
oświetleniowych LED. War-
tość przedmiotu zamówienia 

wyniosła 26 977,00 złotych.  
Wykonawca: PIOTR-BUD Piotr 
Słowik.

Modernizację przeprowa-
dzono również w budynku 
Domu Ludowego w Bączalu 
Górnym. W ramach prac wy-
mienione zostało 13 sztuk 
okien wraz z parapetami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi 
oraz 3 sztuki drzwi zewnętrz-
nych. Koszt realizacji zadania 
wyniósł 41 635,50 złotych.  

Wykonawca: FHU „Okienko” 
Sławomir Gryga. W Domu 
Ludowym w Bączalu Górnym 
trwają również prace związa-
ne z remontem sanitariatów 
i dociepleniem tej części bu-
dynku. Dotychczasowa war-
tość robót wyniosła 78 000,01 
złotych. Wykonawca Firma 
Remontowo-Budowlana Mi-
chał Dedo. 

Zakończył się I etap budowy placu zabaw 
w Harklowej

Zakończył się I etap budowy placu zabaw przy bibliotece 
w Harklowej. W ramach realizacji zadania wykonano roboty 
ziemne, a także zakupiono i zamontowano urządzenia zabawo-
we, w tym: zestaw „Słonecznik MT/ZK”, zestaw „Wróbelek MT”, 
„huśtawka 3MT”, sprężynowiec „autko”, sprężynowiec „DUO 

Auto”, 6 szt. ławek oraz 3 szt. koszów metalowych z daszkiem. 
Koszt inwestycji wyniósł 72 201,00 złotych. Wykonawcami byli 
Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Jarek (roboty ziemne) oraz 
Place Zabaw „KORA” Jamer i Wspólnicy (dostawa wyposażenia). 
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 Przekazanie samochodu strażackiego  
dla OSP Łaski (Gmina Jasło)

20 listopada 2020 r. odbyło 
się przekazanie samochodu 
pożarniczego Lublin SLRr, któ-
ry dotąd służył druhom OSP 
KSRG Pusta Wola, do jednost-
ki OSP Łaski (Gmina Jasło). 

W przekazaniu pojazdu udział 
wzięli Wójt Gminy Skołyszyn  
Bogusław Kręcisz, Wójt Gminy 
Jasło  Wojciech Piękoś, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Jaśle i jednocze-

śnie Radny Powiatu Jasielskie-
go Stanisław Święch, Radny 
Sołectwa Łaski – Sobniów do 
Rady Gminy Jasło Konrad Ma-
rek, a także druhowie OSP 
KSRG Pusta Wola i OSP Łaski.

Mamy nadzieję, że pojazd 
usprawni działalność OSP Ła-
ski na rzecz społeczności lo-
kalnej.

Policjanci ze Skołyszyna otrzymali nowy radiowóz
14 grudnia odbyło się prze-

kazanie nowego radiowozu, 
który będzie służył funkcjo-
nariuszom  Posterunku Policji 
w Skołyszynie. Oznakowany 
Hyundai Tucson z napędem 
4x4 wyposażony jest w silnik 
benzynowy 1.6 T-GDI o mocy 
177 KM. 50% kwoty zakupu 
fabrycznie nowego radiowo-
zu, czyli 60 tysięcy złotych 
zostało sfinansowane ze środ-
ków budżetowych Gminy Sko-
łyszyn.  

Samochód, który do tej 
pory służy funkcjonariuszom 
policji z posterunku w Skoły-
szynie jest już bardzo wysłu-
żony. Tymczasem ważne jest, 
aby policjanci pełniący służbę 
mieli do dyspozycji nowocze-
sny i niezawodny radiowóz. 
Jestem pewien, że nowy po-
jazd będzie im dobrze służył 
przez kilka kolejnych lat, co 
przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa w Gminie Skoły-
szyn  – mówi p. Bogusław Krę-
cisz, Wójt Gminy Skołyszyn. 
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Sługa Boży ksiądz Stanisław Kołodziej  
patronem ronda w Bączalu Górnym

Bezkolizyjne skrzyżowanie 
o ruchu okrężnym w Bączalu 
Górnym (pierwsze w Gminie 
Skołyszyn) zyskało oficjalnego 
patrona. Został nim wybitny 
mieszkaniec tej miejscowości 
– Sługa Boży ksiądz Stanisław 
Kołodziej. To jedno z trzech 
rond w powiecie jasielskim 
(nie wliczając Miasta Jasła). 
Pozostałe znajdują się w Osob-
nicy i Osieku Jasielskim.

Historia ronda na prze-
cięciu dróg powiatowych Nr 
1829R Jareniówka – Czermna 
(granica województwa) i Nr 
1833R Lipnica Górna – Wró-
blowa rozpoczyna się w 2018 
roku, kiedy to dzięki działa-
niom m.in. pana Stanisława 
Wojdyły – Radnego wsi Lipni-
ca Górna, gruntownie przebu-
dowane zostało niebezpiecz-

ne skrzyżowanie, na którym 
dochodziło do wielu wypad-
ków i kolizji drogowych.

W 2019 roku rozpoczęły się 
starania o nadanie rondu ofi-
cjalnego patrona. Na jednym 
z zebrań Rady Sołeckiej wsi Bą-
czal Górny, Członek tejże Rady 
pan Tomasz Bienias powziął 
ten temat publicznie. Wkrótce 
Sołtys Bączala Górnego wraz 
z Członkami Rady Sołeckiej, po 
przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych podjęli decyzję, 
że patronem ronda powinien 
zostać Sługa Boży ks. Stanisław 
Kołodziej – rodak bączalski. 12 
maja 2020 roku Rada Gminy 
Skołyszyn podjęła uchwałę Nr 
XXVI/159/20 w sprawie nada-
nia nazwy rondu zlokalizowa-
nemu na terenie miejscowości 
Bączal Górny. W listopadzie 

2020 roku Powiatowy Zarząd 
Dróg w Jaśle uzgodnił loka-
lizację i zamontował trzy ta-
bliczki informacyjne z nazwą 
patrona. Ze względu na stan 
epidemii, w trosce o zdrowie 
mieszkańców oraz uczestni-
ków wydarzenia, nie odbyły 
się zaplanowane uroczystości 
otwarcia i poświęcenia ronda.

Sługa Boży ksiądz Stanisław 
Kołodziej (ur. 1 lutego 1907 
r. w Bączalu Górnym, zm. 17 
grudnia 1942 r. w KL Dachau) 
– to męczennik chrześcijański 
„in odium fidei”, kapłan rzym-
skokatolicki, patriota, więzień 
niemieckich, nazistowskich 
obozów koncentracyjnych 
i zagłady KL Auschwitz oraz KL 
Dachau, ofiara eksperymen-
tów pseudomedycznych. Jest 
zaliczony do drugiej grupy pol-

skich męczenników z okresu II 
wojny światowej, których pro-
ces beatyfikacyjny rozpoczął 
się 17 września 2003 roku.

17 listopada 2020 roku, do-
kładnie na miesiąc przed 78 
rocznicą męczeńskiej śmier-
ci Sługi Bożego ks. Stanisła-
wa Kołodzieja, Wójt Gminy 
Skołyszyn Bogusław Kręcisz 
wraz radnym gminy Skołyszyn 
z Bączala Dolnego Krzyszto-
fem Sarneckim i radnym gmi-
ny Skołyszyn z Bączala Gór-
nego Januszem Łyszczarzem 
zapalili znicz na grobie rodzi-
ców Kapłana – Męczennika 
znajdującym się na Nowym 
Cmentarzu w Bączalu Dolnym, 
gdzie umiejscowiona jest sym-
boliczna tablica pamiątkowa.
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Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień 21 listopada został 

ustanowiony Dniem Pracow-
nika Socjalnego. Jest to święto 
wszystkich pracowników dzia-
łających w obszarze pomocy 
społecznej, którzy realizują 
zadania na rzecz osób i ro-
dzin, potrzebujących wsparcia 
w rozwiązywaniu trudnych 
problemów codziennego życia.

Z tej okazji Wójt Gminy Sko-
łyszyn Bogusław Kręcisz  zło-
żył serdeczne podziękowania, 
wyrazy wdzięczności i uzna-
nia Pracownikom Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skołyszynie, Środowiskowe-

go Domu Samopomocy w Przy-
siekach oraz „Klubu Senior +” 
w Skołyszynie za wielkie zaan-
gażowanie i pomoc osobom 
potrzebującym wsparcia. 

20 listopada 2020 r. Wójt 
Gminy Skoyszyn wraz 
z Sekretarz Gminy Skołyszyn  
i Skarbnikiem Gminy Sko- 
łyszyn przekazali nagrody i ży-
czenia Kierownikowi Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Skołyszynie – Joannie 
Dopart oraz Kierownikowi 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy – Małgorzacie Rą-
pale.

Symboliczne obchody Narodowego  
Święta Niepodległości

Z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości Wójt Gminy 
Skołyszyn Bogusław Kręcisz 
wraz z Zastępcą Pawłem Gut-
kowskim i Przewodniczącym 
Rady Gminy Skołyszyn Dariu-
szem Łyszczarzem złożyli kwia-
ty przed Pomnikiem Bohate-
rów II wojny światowej i Ofiar 
terroru faszyzmu hitlerow-
skiego i stalinizmu, umiejsco-
wionym w skołyszyńskim par-
ku podworskim. Uroczystość 
miała charakter symboliczny.

Zagospodarowanie placu w centrum Harklowej
Trwają prace polegające na zrewitalizowaniu pla-

cu w centrum m. Harklowa. W ich zakres wchodzi 
m.in. budowa pomnika przedstawiającego tradycje 
kopalnictwa ropy naftowej w Gminie Skołyszyn. 

Teren wokół budowanego pomnika zostanie 
zniwelowany i zrewitalizowany. W ramach prac 
wykonano m.in. dojście z kostki brukowej, zamon-
towano ławki i lampy oświetleniowe. Łączny koszt 
wykonanych inwestycji wyniósł 54 000,00 złotych. 
Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Michał 
Dedo. 

Na wiosnę 2021 roku zostaną wykonane dalsze 
prace pielęgnacyjne i nasadzeniowe. 

Ślady ropy naftowej odkryto w Harklowej 
w 1861 roku. W 1863 wykonano ręcznie pierwsze 
szyby naftowe. 
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Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN

W dniu 8 października 
Rada Gminy Skołyszyn ob-
radowała na XXX Sesji Rady 
Gminy. Tematem obrad 
były:
• Uchwała XXX/191/20 

w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie po-
rozumienia z Generalną 
Inspekcją Transportu 
Drogowego w sprawie 
dofinansowania zada-
nia związanego z utrzy-
maniem drogi krajowej 
Nr 28 Zator - Medyka w 
zakresie dofinansowania 
prac związanych z Podję-
cie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zali-
czenia do kategorii dróg 
gminnych dróg Nr 1831R 
Skołyszyn-Lisów, Nr 
1834R droga przez wieś 
Lipnica Górna, Nr 1862R 
Skołyszyn dojazd do sta-
cji kolejowej w Skołyszy-
nie,

• Uchwała XXX/192/20 w 
sprawie zmian budżetu 
gminy na 2020 rok,

• Uchwała XXX/193/20 w 
sprawie: zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Skołyszyn 
na lata 2020 -2026,

• Uchwała XXX/194/20 
w sprawie uchylenia 
uchwały własnej Nr 
XXVII/174/20 Rady Gmi-
ny Skołyszyn z dnia 25 
czerwca 2020 r. w spra-
wie zaciągnięcia zobo-
wiązania na rok 2021,

• Uchwała XXX/195/20 w 
sprawie zaciągnięcia zo-
bowiązania na rok 2021,

• Uchwała XXX/196/20 w 
sprawie pozostawienia 
skargi bez rozpoznania,

• Uchwała XXX/197/20 
w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność 
Kierownika Gminnego 
Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Skołyszynie.

Podczas XXXI Nadzwy-
czajnej Sesji Rady Gminy 
Skołyszyn, w dniu 30 paź-
dziernika podjęto następu-
jące uchwały:
• Uchwała XXXI/198/20 w 

sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Opieki 
nad Zabytkami Gminy 
Skołyszyn w latach 2020-
2023,

• Uchwała XXXI/199/20 w 
sprawie odbierania od-
padów komunalnych od 
właścicieli nieruchomo-
ści, na których znajdują 
się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości 
wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe,

• Uchwała XXXI/200/20 
w sprawie określenia 
stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi dla nierucho-
mości, na której znajduje 
się domek letniskowy, 
lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,

• Uchwała XXXI/201/20 
zmieniająca uchwałę nr 
XXII/131/20 Rady Gmi-
ny Skołyszyn z dnia 23 
stycznia 2020 r. w spra-
wie przyjęcia Regulami-
nu utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Skołyszyn,

• Uchwała XXXI/202/20 
zmieniająca uchwałę Nr 
XXII/132/20 Rady Gmi-
ny Skołyszyn z dnia 23 
stycznia 2020 r. w spra-
wie szczegółowego spo-
sobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie 
odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli 
nieruchomości i zago-
spodarowania tych od-
padów w zamian za uisz-
czoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,

• Uchwała XXXI/203/20  
w sprawie wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie od-
padami komunalnymi  
oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za 
pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej,

• Uchwała XXXI/204/20 
w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej 
dla Powiatu Jasielskie-
go, na realizację zada-
nia publicznego pn. Re-
mont drogi powiatowej 
Nr 1828R Siepietnica 
– Święcany - Lisów w m. 
Święcany w km 3+965 – 
4+775 w ramach usuwa-
nia skutków klęsk żywio-
łowych,

• Uchwała XXXI/205/20 
w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej 
dla Powiatu Jasielskie-
go, na realizację zada-
nia publicznego pn. Re-
mont drogi powiatowej 
Nr 1828R Lipnica Górna 
– Lisów - Skołyszyn w 
m. Bączal Górny w km 
0+350 – 1+645 w ramach 
usuwania skutków klęsk 
żywiołowych,

• Uchwała XXXI/206/20 w 
sprawie zaciągnięcia zo-
bowiązania na rok 2021,

• Uchwała XXXI/207/20 w 
sprawie zmian budżetu 
gminy na 2020 rok.

W dniu 15 grudnia Rada 
Gminy Skołyszyn obradowa-
ła na XXXII Sesji Rady Gmi-
ny. Tematem obrad były:
• Uchwała XXXII/208/20 w 

sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie porozu-
mienia międzygminnego 
w sprawie powierzenia 
Gminie Biecz realiza-

cji zadania publicznego 
Gminy Skołyszyn w za-
kresie pomocy społecz-
nej polegającego na 
prowadzeniu i zapew-
nieniu miejsc w ośrod-
ku wsparcia dziennego 
dla mieszkańców Gminy 
Skołyszyn,

• Uchwała XXXII/209/20 
zmieniająca uchwałę Nr 
XV/88/19 Rady Gminy 
Skołyszyn z dnia 30 wrze-
śnia 2019 r. w sprawie 
zaliczenia do kategorii 
dróg gminnych dróg Nr 
1831R Skołyszyn – Lisów, 
Nr 1834R droga przez 
wieś Lipnica Górna, Nr 
1862R Skołyszyn dojazd 
do stacji kolejowej w 
Skołyszynie,

• Uchwała XXXII/210/20 
w sprawie przejęcia 
od Powiatu Jasielskie-
go zadania publicznego 
w zakresie utrzymania 
chodników w ciągu dróg 
powiatowych położo-
nych na terenie Gminy 
Skołyszyn,

• Uchwała XXXII/211/20 
zmieniająca uchwałę Nr 
XXXI/204/20 Rady Gminy 
Skołyszyn z dnia 30 paź-
dziernika 2020 r. w spra-
wie udzielenia pomocy 
finansowej w formie do-
tacji celowej dla Powiatu 
Jasielskiego, na realiza-
cję zadania publicznego 
pn. Remont drogi powia-
towej Nr 1828R Siepiet-
nica – Święcany – Lisów 
w m. Święcany w km 
3+965 -  4+775 w ramach 
usuwania skutków klęsk 
żywiołowych,

• Uchwała XXXII/212/20 w 
sprawie zmian budżetu 
gminy na 2020 rok,

• Uchwała XXXII/213/20 w 
sprawie ustalenia zasad 
wypłacania diety dla soł-
tysów Gminy Skołyszyn. 

Sesje Rady Gminy Skołyszyn
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
 Nauczyciele uhonorowani Nagrodami  

Wójta Gminy Skołyszyn
Podczas spotkania, które z zachowa-

niem zasad bezpieczeństwa i reżimu sa-
nitarnego odbyło się w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie, grono nauczycieli i dyrekto-
rów odebrało Nagrody Wójta Gminy Sko-
łyszyn. Skromna uroczystość, w przeded-
niu Dnia Edukacji Narodowej, była 
doskonałą okazją do przekazania wyrazów 
wdzięczności pracownikom oświaty. Wójt 
Bogusław Kręcisz wraz z Zastępcą Pawłem 
Gutkowskim i Przewodniczącym Rady 
Gminy Skołyszyn Dariuszem Łyszczarzem 
podziękowali wszystkim dyrektorom, na-
uczycielom i pracownikom oświaty za ich 
trud i zaangażowanie włożone w wycho-
wanie dzieci i młodzieży w trudnym czasie 
pandemii koronawirusa.

Wyróżnienia otrzymali pedagodzy, któ-
rzy uzyskują wysokie wyniki w pracy dy-
daktyczno - wychowawczej. Wójt Gminy 
Skołyszyn serdecznie podziękował za ich 
pasję i oddanie pracy zawodowej.

Nagrodę Wójta Gminy Skołyszyn AD. 
2020 otrzymali:

• Dorota Dłuska – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Kunowej,

• Katarzyna Pyzik – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Święcanach,

• Ewa Gubernat – Nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Kunowej,

• Mariusz Szpak – Nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Harklowej,

• Edyta Zawisza – Nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Skołyszynie,

• Danuta Śliwińska – Nauczyciel w Szko-
le Podstawowej w Lisowie,

• Urszula Czerwińska – Nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Skołyszynie,

• Anna Data – Nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej w Bączalu Dolnym,

• Zofia Niziołek – Nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Święcanach,

• Marta Pięta – Nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej w Święcanach,

• Dorota Kosiba – Nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Jablonicy,

• Bożena Frużyńska – Nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Kunowej.

Na terenie Gminy Skołyszyn działa sie-
dem szkół podstawowych (w Bączalu Dol-
nym, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Liso-
wie, Przysiekach i Święcanach) oraz Zespół 
Szkół w Skołyszynie (Przedszkole Publicz-
ne i Szkoła Podstawowa). W bieżącym 
roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu 
i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Skołyszyn zatrudnionych jest 166 nauczy-
cieli. W szkołach podstawowych uczy się 
1124 uczniów, natomiast do gminnego 
przedszkola uczęszcza 92 dzieci.

Energy Efficiency Day - Dzień Oszczędzania  
Energii w Szkole Podstawowej w Skołyszynie 

Co można zrobić, aby na naszej planecie 
żyło się zdrowo, bezpiecznie i spokojnie? 
Jak oszczędzać energię na co dzień? Czy ja 
sam mogę mieć wpływ na dobro całego 
globu...? Na te pytania odpowiedzi szukali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Skołyszy-
nie, którzy 7 października świętowali Dzień 
Oszczędzania Energii.

Warto wspomnieć, że obchody Energy 
Efficiency Day były zorganizowane w ra-
mach projektu Erasmus+, w którym szko-
ła w Skołyszynie bierze udział razem z 5 
szkołami partnerskimi: z Rumunii, Turcji, 
Grecji, Hiszpanii i Portugalii. W ramach 
tego wydarzenia w każdej z placówek za-
planowano różne ekologiczne przedsię-
wzięcia.

Szkoła w Skołyszynie rozpoczęła działania 
już tydzień wcześniej i zorganizowała ekolo-
giczną kampanię informacyjną. Wszystkie 
klasy wzięły udział w konkursie na Eko-pla-
kat w 2 kategoriach. Młodsi uczniowie zajęli 
się tematem Sposoby oszczędzania energii. 
Starsi mieli poważniejsze zagadnienie: Źró-
dła energii odnawialnej. Klasy prezento-
wały swoje prace na drzwiach swoich sal 

lekcyjnych, a jury wybrało dwie najlepsze, 
których autorzy wyjadą w nagrodę do Ma-
gurskiego Parku Narodowego.

Następnie nadeszło szkolne wyda-
rzenie… Najważniejszym zadaniem dla 
wszystkich w tym dniu było przybycie 
do szkoły pieszo lub rowerem. Powołano 
również Policję ekologiczną, która spraw-
dzała, jakim środkiem transportu docie-
rali do szkoły zarówno uczniowie, jak i 
nauczyciele. Niezwykłym widokiem był 
szkolny parking, który o godz. 8.00 wy-
pełnił się rowerami. Jeden z nich należał 
również do pana dyrektora.

Był to także dzień bez telefonu. Policja 
ekologiczna wręczała czerwone kartki za 
posiadanie wszelkich urządzeń elektro-
nicznych, a kontakty w szkole zalepiła 

czerwoną taśmą ostrzegawczą. Ponad-
to, w różnych miejscach pojawiły się 
informacje Wyłącz mnie, Zakręć mnie, 
Urwij tylko jeden listek papieru do rąk... 
Uczniowie ubrali się w naturalne kolory, 
a na drugie śniadanie przynieśli zdrowe 
przekąski i wodę. Szkolnymi korytarza-
mi spacerowała Planeta Ziemia, która 
rozdawała wszystkim zielone gałązki ży-
cia. Wychowawcy zorganizowali swoim 
klasom 2-godzinne zajęcia w terenie pt: 
"Obcowanie z naturą". Klasy wybrały się 
do pobliskiego parku, lasu, nad rzekę, nad 
stawy i spędziły miło czas na zajęciach i 
rozmowach o życiu człowieka w zgodzie z 
naturą. Finałem Dnia Oszczędzania Ener-
gii była telekonferencja wszystkich 6 szkół 
partnerskich, podczas której uczniowie 
każdej z nich relacjonowali podjęte akcje 
i działania.

Warto podkreślić zaangażowanie 
Wójta Gminy Skołyszyn Pana Bogusława 
Kręcisza, który ufundował nagrodę oraz 
przez dwa dni brał udział w naszym szkol-
nym wydarzeniu.

SP Skołyszyn
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 W czerwcu 2020 roku Gminę Skoły-
szyn dotknęła klęska żywiołowa w po-
staci silnych opadów deszczu. Powódź 
dotknęła również OSP Sławęcin-Siedli-
ska. Jednostka nie posiadała własnych 
dochodów dlatego złożyła wniosek do 
Narodowego Instytutu Wolności - Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego o doraźną pomoc dla OSP 
Sławęcin-Siedliska. Wniosek został 
przyjęty, umowa podpisana NIW-CRSO. 
Na konto przekazane zostały środki fi-

nansowe w kwocie 9600 zł.
Z tych środków zakupiono:

• Ubrania specjalne - 2 kpl,
• Ubrania koszarowe - 3 kpl,
• Buty FHR 005 - 4 pary,
• Hełmy - 2 sztuki,
• Rękawice - 2 pary,
• Koszulki z logo Narodowy Instytut 

Wolności-CRSO - 8 sztuk.
Wymieniony sprzęt i ubrania dostar-

czyła firma HOR-POL.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ

OSP Święcany 
wzbogaciła się  
o nowy sprzęt

OSP Święcany to juz kolejna jednostka 
z terenu Gminy Skołyszyn, która wzboga-
ciła się o nowy sprzęt. Zakup pompy elek-
trycznej zanurzeniowej Nautilus 4/1 ECO 
firmy Rosenbauer został zrealizowany 
w całości dzięki otrzymanej dotacji od Na-
rodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, 
Priorytet 5 Wsparcie Doraźne - Edycja 
2020 w kwocie 7 810,50 zł.

Jednostka OSP Sławęcin- 
Siedliska z dotacją 

Nowe hełmy dla OSP Skołyszyn
W ostatnim czasie OSP 

KSRG Skołyszyn została dopo-
sażona dziesięcioma hełmami 
strażackimi. Sprzęt został za-
kupiony z Programu Priory-
tetowego Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej: "Ogól-
nopolskiego programu finan-
sowania służb ratowniczych. 
Część 2 - Dofinansowanie za-
kupu sprzętu i wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych”.
Wartość tego zadania wynio-
sła 16 830,00 zł. Środki wła-
sne jednostki to 1830,00 zł, 

a wsparcie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wyniosło 
15 000,00 zł.

Za te kwotę udało się kupić 
dziesięć sztuk hełmów strażac-
kich firmy Rosenbauer model 
Heros Titan w kolorze jaskra-
wym żółtym, który ze wszyst-
kich dostępnych jest najlepiej 
widoczny w słabym świetle. 
Dodatkowo hełmy wzbogaco-
no o naklejki odblaskowe, le-
dowe latarki nahełmowe oraz 
przyłbice transparentne.
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Przed 11 listopada chryzantemy  
ozdobiły miejsca pamięci 

Chryzantemy odkupione przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, w ramach akcji pomo-
cy przedsiębiorcom poszkodowanym 
w wyniku zakazu handlu w okresie 
Wszystkich Świętych z powodu panu-
jącej pandemii, trafiły także do Gminy 
Skołyszyn. Pracownicy UG Skołyszyn 
ustawili je na cmentarzach wojennych 
i w miejscach pamięci narodowej.

Chryzantemy wyhodowane przez 
rolników z terenu naszej gminy po-
zyskane zostały od Agencji Rozwoju 
i Modernizacji Rolnictwa przez Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Skołyszyna. 

Modernizacja Remizy OSP KSRG Pusta Wola
W budynku Remizy OSP 

w Pustej Woli zostały zamon-
towane dwie nowe bramy ga-
rażowe o wymiarach 330x250 
(otwierana automatycznie, 
z furtką) oraz 300x330 (otwie-
rana ręcznie, pełna). Koszt 
realizacji inwestycji wyniósł 
21 145,00 złotych. Wykonaw-
ca: FHU „Okienko” Sławomir 
Gryga. Ponadto w ostatnim 
kwartale w Remizie Strażac-
kiej wykonana została po-

sadzka przemysłowa z betonu 
b30 – 7m3, zbrojona siatką 
fi6mm oraz zatarta na gład-
ko z posypką utwardzającą. 
W ramach prac wykonano 
także izolacje przeciwwod-
ną, zamontowano gniazdo 
230V w kanale garażowym 
i wyłożono je płytkami. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 13 
776,00 złotych. Wykonawca 
UNI-LEVEL Posadzki Przemy-
słowe Piotr Gąsior. 

OSP Bączal Dolny wzbogaciła się o nowy sprzęt
Zakupiono przecinar-

kę tarczowaą Stihl TS 420, 
opryskiwacz spalinowy 
plecakowy STIHL SR 430, 
pilarkę łańcuchową STIHL 
MS 251, latarkę kątowa 
Streamlight SURVIVOR 
LED, bosak dielektryczny 
oraz nożyce do cięcia prę-
tów. Zakup był możliwy 
dzięki dofinansowaniu ja-
kie nasza jednostka otrzy-
mała z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie oraz własnym 
środkom finansowym, a 
całe przedsięwzięcie kosz-
towało blisko 12 000 zł.
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INFORMATOR KULTURALNY
Spotkania z pisarzami

Jesienią Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Skoły-
szynie zorganizował cykl spotkań 
autorskich ze znanymi pisarzami 
dla dzieci i młodzieży w ramach 
projektu "CZAS NA O!CZYTANIE" 
(projekt dofinansowany ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego).

29 września 2020 uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Harklo-
wej spotkali się z energiczną i 
niezwykle życzliwą autorką felie-
tonów, opowiadań oraz powieści 
dla dzieci i młodzieży - Ewą Nowak 
Ewa Nowak — polska pisarka, 
pedagog terapeuta, publicyst-
ka. Współpracowała z pismami 
„Cogito”, „Victor Gimnazjalista”, 
„Victor Junior”, „Trzynastka”, 
„Sens”. W 2002 roku ukazała się 
jej pierwsza powieść – Wszyst-
ko, tylko nie mięta. Obecnie na 
rynku dostępnych jest już ponad 
czterdzieści tytułów.

4 listopada 2020 r. Joanna 
Jagiełło spotkała się z młodszymi 
uczniami Szkoły Podstawowej 
w Bączalu Dolnym. Podczas spo-
tkania pani Joanna, oczarowała 
uczestników pozytywną energią 
i swoją determinacją w dążeniu 
do spełniania marzeń. Barwne 

opowieści autorki o książkach 
i ich bohaterach, sprawiły że 
dzieci z dużym zainteresowa-
niem słuchały, żywo reagowały 
na pytania i oczywiście obiecały 
sięgnąć po książki pisarki.
Joanna Jagiełło - autorka po-
wieści dla młodzieży, dorosłych i 
dzieci, a także wierszy i opowia-
dań. Jej debiutancka powieść 
dla młodzieży „Kawa z karda-
monem” została nominowana 
do nagrody polskiej sekcji IBBY 
Książka Roku 2011.

26 listopada 2020 roku, w 
165. rocznicę śmierci Adama Mic-
kiewicza Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Czytelnictwa w Skołyszynie 
zorganizował spotkanie autorskie 
z Jakubem Skworzem, dzienni-
karzem oraz pisarzem książek dla 
dzieci i młodzieży. W spotkaniu 
online  uczestniczyli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Przy-
siekach. Tematem spotkania były 
losy Adasia – głównego bohatera 
książki „Adaś Mickiewicz- łobuz i 
mistrz”. W trakcie spotkania Ja-
kub Skworz obrazując drogę Ada-
ma Mickiewicza do poetyckich 
wyżyn uzmysłowił uczestnikom  
wielką siłę marzeń i pasji, za któ-
rymi należy podążać.

 Necessary Air
Zaplanowany w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnic-
twa w Skołyszynie koncert 
zespołu Necessary Air pro-
mujących debiutancki album 
"Wśród swoich łez" przez obo-
strzenia związane z pandemią 
kilkakrotnie był przekładany. 
Rockmani ze Skołyszyna po-
stanowili zatem wystąpić na 
żywo przed kamerą, a nagra-
niem podzielili się w interne-
cie. Premiera koncertu odby-
ła się 30 października 2020 
roku. Serdecznie zachęcamy 
do obejrzenia go na kanale 
YouTube.

 O początki kariery muzycz-
nej i rozwój pasji do muzyki 
zapytaliśmy założyciela grupy 
Necessary Air – Konrada Stró-
żyka, studenta Uniwersytetu 

Rzeszowskiego.
Konrad Stróżyk: Swoją 

przygodę muzyczną zacząłem 
już jako trzy- lub czterolatek 
grając najpierw na perkusji, 
potem na gitarze elektrycznej, 
gitarze basowej i klawiszach. 
Następnie do tego doszedł 

wokal. Jednak za faktyczną 
datę rozpoczęcia mojej dzia-
łalności muzycznej uznaję rok 
2009, kiedy zdobyłem pierw-
szą nagrodę w Gminnym Prze-
glądzie Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej. Następne lata 
to kolejne konkursy (Anto-

niański Dar Serca, Love Me 
Tender), występy, koncerty 
oraz współpraca z różnymi ze-
społami. W latach 2012-2017 
uczyłem się w Prywatnym 
Ognisku Muzycznym gry na 
pianinie oraz gitarze. Grałem 
też tam w zespole młodzieżo-
wym. W 2017 roku dołączy-
łem do zespołu Yulka Band, z 
którego jednak zrezygnowa-
łem na rzecz zespołu High 5. 
W tym samym roku założyłem 
swój zespół o nazwie Necessa-
ry Air (z którym w 2018 roku 
nagrałem i wydałem demo, 
natomiast końcem 2019 roku 
pierwszy album „Wśród Swo-
ich Łez”). 13 grudnia 2020 
roku wydałem swój pierwszy 
solowy utwór “Pomysły” .
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 "Moja rodzina jak z bajki"
6 listopada  odbyło się 

rozstrzygniecie rodzinne-
go konkursu plastycznego 
"Moja rodzina jak z bajki".

Konkurs zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie 
w ramach projektu "Czas na 
o!czytanie" (Projekt dofinan-
sowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego)

Celem konkursu była po-
pularyzacja literatury dzie-
cięcej,  wzmocnienie więzi 
rodzinnych, stworzenie oka-
zji do wspólnego, twórczego 
działania oraz kształtowanie 
u młodego czytelnika wraż-
liwości na piękno i estetykę 
książki.

 

LAUREACI RODZINNEGO KON-
KURSU PLASTYCZNEGO

 „MOJA RODZINA JAK Z BAJKI"

I miejsce /ex aequo/ :
• Anna Sanocka ,  Krzysztof 

Sanocki , Ewa Sanocka, 
Janusz Sanocki

• Nadia Serwa, Agata Ser-
wa

 
II miejsce /ex aequo/:
• Nikola Czyż, Sylwia Dybaś- 

Czyż
• Aleksandra Baczyńska, 

Dominika Baczyńska, 
Elżbieta Baczyńska, Woj-
ciech Baczyński

 
III miejsce /ex aequo/:
• Remigiusz Dubiel, Justyna 

Dubiel, Piotr Dubiel

• Olga Rutana, Tomasz Ru-
tana 

• Zuzanna Lach, Anna Lach
 Wyróżnienia /ex aequo/: 

• Nikola Halerz, Milena 
Halerz, Dominik Halerz, 
Justyna Kędzior- Halerz, 
Mariusz Halerz

• Amelia Węglarz, Zuzanna 
Czochara, Adriana Czo-
chara

• Aleksandra Czekańska, 
Iwona Czekańska          

• Mateusz Stój, Marcelina 
Stój, Monika Stój

• Oliwa Raś, Karolina Sol-
ska                        

• Zofia Wąsacz, Bartosz 
Wąsacz, Magdalena Wą-
sacz

• Klaudia Piotrowska, Ka-

tarzyna Piotrowska
• Martyna Bochenek, Mał-

gorzata Bochenek

• Zuzanna Danisz, Emilia 
Danisz, Anna Danisz

• Natasza Zubel, Agnieszka 
Zubel

• Joanna Kołodziej, Kamil 
Kołodziej, Dorota Koło-
dziej

• Krzysztof Muzyka, Izabe-
la Gorczyca- Muzyka

• Nikola Hans, Jolanta 
Hans

• Katarzyna Gajoska , Ewe-
lina Gajoska

• Gabriela Kurowska, Emi-
lia Kurowska, Joanna Ku-
rowska

Pastorałka z Gminy Skołyszyn
Uczniowie Stanisława Mazutka ze Społecznego Ogniska Mu-

zycznego (działającego w GOKiCz w Skołyszynie) oraz zespół Li-
sowianki z Lisowa nagrali na święta piękną pastorałkę "GWIADA 

NA NIEBIE". Muzykę do utworu skomponował Stanisław Mazu-
rek, słowa napisał Edward Lecheta. Teledysk do pastorałki moż-
na obejrzeć na YouTube oraz facebooku GOKiCz.
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Koncert papieski
Po blisko 400 latach na 

Stolicę Apostolską wybrany 
został papież spoza Włoch.  
16 października o godzinie 
18:18 znad komina nad Kapli-
cą Sykstyńską wzniósł się biały 
dym, obwieszczający wybór 
nowego papieża.

Przed 19:00 kardynał Peric-
le Felici wygłosił na balkonie 
Bazyliki św. Piotra zwyczajo-
wą formułę w języku łaciń-
skim: Annuntio vobis gaudium 
magnum! Habemus Papam! 
Eminentissimum ac Reveren-
dissimum Dominum, Carolum 
Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalem Wojtyla! Qui sibi 
nomen imposuit Ioannis Pauli 

Secundi! (Zwiastuję Wam ra-
dość wielką! Mamy Papieża! 
Najczcigodniejszego i Najprze-
wielebniejszego Pana, Karola, 
Świętego Rzymskiego Kościoła 
kardynała Wojtyłę, który przy-
jął imię Jan Paweł II).

Tak rozpoczął się nowy 
rozdział w historii. Pontyfikat 
Jana Pawła II był trzecim pod 
względem długości w historii – 
trwał 26 lat i 5 miesięcy.

16 października 2020 roku, 
z okazji rocznicy wyboru Karo-
la Wojtyły na papieża Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnic-
twa zorganizował wyjątkowy 
koncert w Kościele Parafial-
nym p.w. św. Józefa i św. Pio-

tra i Pawła w Skołyszynie. 
Ukochane pieśni Jana Pawła II 
wykonali Mirosław Witkowski 
z zespołem, chór MISJONIS 
oraz młodzież z Harklowej 
i Skołyszyna. 

Koncert poprzedził cykl 
warsztatów wokalnych z Mi-
rosławem Witkowskim w ra-
mach projektu "Mozart kontra 
Sinatra-Aktywizacja Integracja 
przez Sztukę"

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  
"Plakat promujący PSZOK w Skołyszynie"

Celem konkursu "PLAKAT 
PROMUJĄCY PUNKT SELEK-
TYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W SKOŁY-
SZYNIE", ogłoszonego przez 
Gminę Skołyszyn i Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnic-
twa w Skołyszynie w ramach 
kampanii edukacyjnej projek-
tu „Budowa Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Skołyszynie” 
(realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-

2020), było  zainteresowanie 
dzieci i młodzieży problematy-
ką ekologii, kształtowanie po-
staw proekologicznych, uświa-
domienie znaczenia segregacji 
odpadów, kształtowanie po-
czucia odpowiedzialności za 
stan środowiska oraz  rozwi-
janie fantazji i wyobraźni oraz 
talentów plastycznych,

 Na konkurs wpłynęły 22 
prace, wykonane różnymi 
technikami przez uczniów 
szkół podstawowych z Bączala 
Dolnego, Jabłonicy, Harklo-
wej, Kunowej Przysiek, Skoły-

szyna i Święcan.
Jury w składzie: Paweł 

Gutkowski – Zastępca Wójta 
Gminy Skołyszyn, Marta Gą-
siorowska – Dyrektor GOKiCz 
w Skołyszynie,  Władysława 
Kołodziej – Instruktor plastyki 
GOKiCz w Skołyszynie ocenia-
jąc oryginalność, pomysło-
wość, samodzielność i este-
tykę wykonania, nagrodziło 
i wyróżniło uczniów:
Miejsce I - Amelia Wszołek – 
SP Przysieki – kl. I
Miejsce  II - Antonina Mazur – 
SP Skołyszyn, kl. VI

Miejsce  III - Jakub Lechowski 
– SP Przysieki, kl. III
Wyróżnienia:
Nicola Czyż – SP Przysieki, kl. II
Lena Lach – SP Przysieki, kl. III
Krzysztof Muzyka – SP Przy-
sieki, kl. III
Aleksander Mroczek – SP 
Przysieki, kl. II
Natalia Stój – SP Przysieki, kl. I
Marlena Sobota – SP Jabłoni-
ca, kl. VI
Karolina Klęba – SP Harklowa, 
13 l.
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Mikołajki z Mikołajkiem
Literackie zagadki, tańce i zabawy, 

głośne czytanie oraz słodkości od Miko-
łaja to tylko wybrane atrakcje spotkania 
edukacyjnego „Mikołajki z Mikołajkiem”, 
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie dla 
uczniów z klas "0" ze Szkoły Podstawowej 
w Skołyszynie.

Spotkanie było okazją do popularyza-

cja serii książek o Mikołajku R. Goscinne-
go i J. J. Sempé. Fragment książki "Nie-
znane przygody Mikołajka" przeczytała 
dzieciom Marta Gąsiorowska (dyrektor 
GOKiCz w Skołyszynie). Dalsze zabawy dla 
dzieci poprowadziła Lady Fama z Dębicy.

Spotkania „Mikołajki z Mikołajkiem” 
z inicjatywy Fundacji ABC XXI „Cała Polska 
czyta dzieciom” organizowane są corocz-

nie w całej Polsce przez różne instytucje 
kultury, szkoły i przedszkola.

Spotkanie zorganizowane zostało 8 
grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej 
w Skołyszynie, w ramach projektu "CZAS 
NA O!CZYTANIE " (projekt dofinansowany 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego).

Urodziny Kubusia Puchatka
Ile lat ma Kubuś Puchatek? Kto jest au-

torem jego przygód? Na te i inne pytania 
dzieci w Harklowej znalazły odpowiedzi 
w trakcie zabawy z wykorzystaniem gry 
planszowej, w trakcie której musiały roz-
wiązywać zagadki, udzielać poprawnych 
odpowiedzi i opowiadać własne historyjki 
o Puchatku.

Dodatkowo dla chętnych dzieci odbyły 
się zajęcia plastyczne w bibliotece. Dzieci 
wykonały na nich papierowe torby ekolo-
giczne z wizerunkami przyjaciół Kubusia 
Puchatka.

 Spotkania organizowano w ramach 
projektu "CZAS NA O!CZYTANIE " (Projekt 
dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego).



23

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

WARTO WIEDZIEĆ

Nowy rozkład jazdy PKP
Polskie Koleje Państwowe wprowadziły od 13 grudnia nowy 

rozkład jazdy pociągów. Mieszkańcy m.in. Gminy Skołyszyn będą 
mogli skorzystać z oferty PKP IC. 

 
Codzienne kursy do Krakowa i z powrotem:

Zagórz odjazd 5:00 – Sanok 05:11 – Krosno 06:09 – Jedlicze 
06:18 – Jasło 06:36 – Biecz 07:02 – Gorlice Zagórzany 07:12 – 
Tarnów 08:25 – Kraków Główny 09:30.

Kraków Główny odjazd 9:44 – Tarnów 10:51 – Gorlice Zagórza-
ny 12:02 – Biecz 12:12 –  Jasło 12:38 – Jedlicze 12:55 – Krosno 
13:04 – Sanok 14:02 – Zagórz 14:13.

Zagórz odjazd 14:41 –  Sanok 14:52 –  Krosno 15:50 –  Jedlicze 
15:59 – Jasło 16:17 – Biecz 16:43 – Gorlice Zagórzany 16:53 – 
Tarnów 18:04 – Kraków Główny 19:01.

Kraków Główny odjazd 19:22 – Tarnów 20:27 – Gorlice Zagórza-
ny 21:39 – Biecz 21:49 – Jasło 22:14 – Jedlicze – 22:31 – Krosno 
22:41 – Sanok 23:43 – Zagórz 23:54.

Odpady 
budowlane

Sołectwo styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień kwiecień grudzień lipiec

Przysieki
Bączal Górny
Baczal Dolny
Lipnica Górna
Jabłonica

Skołyszyn
Święcany
Siepietnica
Lisów

Harklowa
Pusta Wola
Kunowa
Sławęcin
Siedliska Sław

7,21 5,19 2,16,30

14,28 11,25 8,22 6,20 3 ,17

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Skołyszyn w 2021 r.

Odpady zmieszane i segregowane

13,27 10,24 10,24

14,28 11,25

14,28 11,25 8,22 6,20       

13,27 10,24 10,24 7,21 5,19 2,16,30

13,27 10,24 10,24 7,21 5,19 2,16,30 1,15,29

6,20       3 ,17 1,15,298,22

Odpady 
wielkogabarytowe 

13 131,15, 293,17 15

19 14 23

19 15 23
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Eko – ozdoba świąteczna
17 grudnia 2020 roku w 

Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszy-
nie odbyło się rozstrzygniecie 
rodzinnego konkursu plastycz-
nego „EKO – OZDOBA ŚWIĄ-
TECZNA”.
Celem konkursu „EKO – 
OZDOBA ŚWIĄTECZNA”, ogło-
szonego przez Gminę Skoły-
szyn i Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie 
w ramach kampanii edukacyj-
nej projektu „Budowa Gmin-
nego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Skołyszynie” (realizo-
wanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020), było 
kształtowanie postaw proeko-
logicznych, uświadomienie 
znaczenia segregacji odpa-
dów, kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za stan śro-
dowiska oraz  rozwijanie fan-
tazji i wyobraźni oraz talentów 
plastycznych,
 Na konkurs wpłynęły 33 pra-
ce, wykonane różnymi tech-
nikami przez  rodziny z terenu 
gminy Skołyszyn
Jury w składzie: Paweł Gut-
kowski – Zastępca Wójta 
Gminy Skołyszyn, Marta Gą-
siorowska – Dyrektor GOKiCz 
w Skołyszynie, Małgorzata 
Kwiatkowska - Inspektor do 
spraw pozyskiwania środków 
pozabudżetowych z UG Skoły-
szyn oraz  Władysława Koło-
dziej – Instruktor plastyki GO-
KiCz w Skołyszynie oceniając 
oryginalność, pomysłowość 
na wtórne wykorzystanie 
odpadów jako tworzywa ar-
tystycznego i estetykę wyko-
nania, nagrodziło i wyróżniło 
rodziny:

I miejsce: Emilia Gotfryd, 
Mikołaj Gotfryd, Szymon 
Gotfryd, Iwona Gotfryd, Piotr 
Gotfryd
II miejsce: Katarzyna Gaj-
oska, Filip Gajoski, Ewelina 
Gajoska, Marcin Gajoski
III miejsce: Oliwia Gunia , 
Anna Gunia,  Grzegorz Gunia

Wyróżnienia /ex aequo/: 
• Jagoda Acela, Joanna 

Acela
• Aleksandra Baczyńska, 

Dominika Baczyńska
• Nikola Czyż, Sylwia 

Dybaś - Czyż
• Nikola Hans, Jolanta 

Hans
• Julia Wypasek, Katarzy-

na Wypasek 
• Magdalena Kosiba,  Re-

nata Kosiba 

• Karolina Wszołek, Wero-
nika Wszołek 

• Roksana Jagoda, Oskar 
Jagoda, Alicja Jagoda

• Gabriela Knop, Agniesz-
ka Knop

• Marlena Sobota, Kata-
rzyna Sobota

• Adrian Duran, Grażyna 
Jasiewicz-Duran

• Amelia Wszołek, Halina 
Wszołek

• Oliwier Nabożny, Szy-
mon Nabożny, Justyna 
Nabożny

• Milena Maczuga Amelia 
Maczuga Mariusz Ma-
czuga

• Karolina Sepioł Amelia 
Sepioł

• Marcin Kwilosz, Kwilosz
• Zofia Ryba, Zuzanna 

Ryba, Elżbieta Ryba


