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Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) W Gminie Skołyszyn reali-

zacją świadczenia wychowawczego zajmować się będzie:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie,  

tel. 13 44 910 26  

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z pomocy mogą sko-

rzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina wielodzietna będzie 

mogła otrzymać 500,00 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. 

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł ne%o na osobę wsparcie otrzyma 

rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnospraw-

nym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200,00 zł ne%o. 

Wnioski wraz z załącznikami o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego bę-

dzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 

2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Skołyszynie lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego – 

Pla'ormy Informacyjno – Usługowej CSIZS zamieszczonej na stronie 

www.empa*a.mpips.gov.pl., systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych – Pla'ormy Usług Elektronicznych – PUE oraz banków krajowych świadczą-

cych usługi drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 

miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek 

zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało 

od miesiąca złożenia wniosku. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świad-

czenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 

30 września 2017 r. 

W tym okresie rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustale-

nia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do 

świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie 

i uzyskaniu dochodu 

Więcej informacji można uzyskać na stro-

nie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej www.mpips.gov.pl  

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dni wypełnionych nadzieją,  

budzącej się do życia wiosny. Niech zmartwychwstanie Pańskie,  

które niesie odrodzenie duchowe napełni Was spokojem, wiarą i miłością,  

da siłę pokonywania wszelkich trudności i nadzieję by z ufnością patrzeć w przyszłość. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn            Wójt Gminy Skołyszyn 

Wiesław Hasiak                                       Zenon Szura 

 

Program Rodzina 500+ 

Aktualne informacje na: 

www.skolyszyn.pl 

www.bip.skolyszyn.pl 

www.gokicz.skolyszyn.pl 

Napisz e-mail do: 

Wójta – wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – s.pawlus@skolyszyn.pl 

Skarbnika- skarbnik@skolyszyn.pl 

Sekretarza- sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania - 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji- gok@skolyszyn.pl 
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Początek roku to dla gminy nie tylko okres sprawoz-

dawczy, ale z uwagi na ogłaszane pierwsze konkursy wnio-
sków z programów operacyjnych to także okres wytężonej 
pracy. Poniżej w telegraficznym skrócie zostały przedstawio-
ne najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w pierw-
szym kwartale 2016 roku. 

W styczniu br. do Urzędu Marszałkowskiego złożono 
siedem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnio-
ski na przebudowę 10 dróg gminnych (Nr 113706R Harklowa 
"Osiedle-cmentarz", Nr 113669R Przysieki "Granice", Nr 
113651R Święcany "Pogwizdoł", Nr 113678R Święcany 
"Granice”, Nr 113661R Skołyszyn "Przez wieś", Nr 113655R 
Jabłonica „Bąkówki”, Nr 113674R Harklowa „Kopalnia Ropi-
ta”, Nr 113662R Lisów—Bączal Górny „Dutkowice”, Nr 
113668R Pusta Wola – Przysieki „Zawodzie” oraz Nr 113695R 
Lipnica Górna "Liwocz") opracowano łącznie na kwotę blisko 
4 mln zł. Jak opublikował na swojej stronie internetowej 
Urząd Marszałkowski limit pomocy przeznaczonej na „drogi 
lokalne” w ogłoszonym konkursie wyniósł 88 805 000 zło-
tych. W wyznaczonym terminie do Departamentu Progra-
mów Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęło 267 wniosków 
o przyznanie pomocy na łączną kwotę 170 300 000 zł. Obec-
nie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych wnio-
sków. Mamy nadzieję, że mimo tak dużej „konkurencji” uda 
się pozyskać środki na przebudowę chociaż kilku dróg. 

Ustawowym obowiązkiem każdej gminy jest utworze-
nie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. 
PSZOK, gdzie mieszkańcy gminy mogliby pozostawić odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny w terminach in-
nych niż wyznaczone w ustalonym harmonogramie. 
W planowanym punkcie mogłyby być zbierane wyłącznie 
niektóre rodzaje i frakcje odpadów tj.: papier, tworzywa 
sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji,  
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospo-
darstw domowych, przeterminowane leki, zużyte baterie 
i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe. 
PSZOK nie przyjmował by śmieci mieszanych. W myśl obo-
wiązujących przepisów utworzenie punktu selektywnej zbiór-
ki odpadów, w których nie są zbierane odpady metalowe /
złom/ nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Gmina 
jednak zamierzała taką procedurę przeprowadzić, gdyż pla-
nowane było pozyskanie środków finansowych ze źródeł po-
zabudżetowych. Potencjalnymi stronami w postępowaniu 
lokalizacyjnym na działkach po byłym Kółku Rolniczym 
w Święcanach przekazanych gminie byliby wyłącznie właści-
ciele działek bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwe-
stycją. Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami 
Święcan w dniu 15 stycznia 2016 r. zainteresowani nie wyra-
zili zgody na dalsze postępowanie w tej sprawie. Stanowisko 
mieszkańców Święcan przedstawione zostało również Radzie 
Gminy. Stawia ono gminę w trudnej sytuacji, gdyż zmuszona 
jest do szukania nowej lokalizacji na terenie gminy lub utwo-
rzenia międzygminnego punku selektywnej zbiórki. 

W dniach 1 - 5 luty br. mieszkańcy gminy, których 
wnioski znajdowały się na liście rezerwowej podpisali kolejne 

30 umów na montaż zestawów solarnych. 12 marca br. minął 
termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców 
kolejnych zestawów solarnych na domach mieszkańców. Po 
rozstrzygnięciu przetargu przez Związek Gmin Dorzecza Wi-
słoki w Jaśle dowiemy się jaki będzie koszt montażu zestawu 
solarnego oraz ile instalacji zostanie wykonanych w każdej 
z gmin uczestniczących w projekcie. Mieszkańcy, których 
wnioski oczekują na liście rezerwowej i którzy zakwalifikują 
się do udziału w projekcie o terminie podpisania umów 
i warunkach uczestnictwa zostaną powiadomieni listownie. 

W dniu 29 lutego 2016 r. do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji wpłynął wniosek pt. „Wysoka 
jakość usług administracyjnych w Urzędzie Gminy Brzyska, 
Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec”. Realizacja projektu nie 
będzie generować kosztów po stronie urzędów gmin. Mam 
nadzieje, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i przy-
czyni się do podniesienia wiedzy urzędników, którzy będą 
brać udział w bezpłatnych szkoleniach i studiach podyplomo-
wych. Urzędy gmin wzbogacą się o specjalistyczne oprogra-
mowanie oraz sprzęt, które bez realizacji wniosku i pozyska-
nia środków jeszcze przez długi okres czasu pozostaną w sfe-
rze marzeń.  

W dniu 8 marca br. został złożony wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest. 

Dnia 15 marca Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle 
w imieniu gmin członkowskich złożył do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego wspólne wnioski na 
działania termomodernizacyjne budynków publicznej w ra-
mach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego. Jeśli uda się pozyskać dofinasowanie do końca 
2017 roku termomodernizacja obejmie wszystkie budynki  
oświatowe na terenie gminy. Całkowity koszt to ponad  
7 mln zł. 

Od 1 kwietnia wejdzie w życie program rządowy Ro-
dzina 500+. Nowe zadanie to także nowe wyzwanie. Zarzą-
dzeniem Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2016 r. wyznaczonym 
do realizacji zadań z zakresu wychowawczego został Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Do obsługi programu wyremon-
towano pomieszczenia na piętrze w budynku GOPS. Nowe 
zadanie wymagało też zatrudnienia pracowników. W odpo-
wiedzi na ogłoszony konkurs na wolne stanowiska urzędnicze 
(2 etaty) 35 osób złożyło aplikacje spełniające wymagania 
formalne. Kierownik GOPS zarządzeniem z dnia 8 marca br. 
powołał Komisję Rekrutacyjną, która po przeprowadzeniu 
rozmów kwalifikacyjnych wybrała osoby najlepiej przygoto-
wane do realizacji nowego zadania. 

Na zakończenie zachęcam wszystkich mieszkańców, 
do oddawania głosów na zgłoszone przez gminę inicjatywy tj. 
siłownię zewnętrzną w Święcanach oraz plac zabaw w Skoły-
szynie. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wspólnie  
osiągnąć sukces. Dowodem na to jest ubiegłoroczny konkurs 
w którym dzięki głosom internautów pozyskano środki 
w konkursie „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem” na 
zagospodarowanie polany w parku w Skołyszynie. Szczegóły 
dotyczące konkursów znajdą Państwo na stronie 11.  

INFORMACJE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN 
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25 stycznia 2016 r. Rada Gminy w Skołyszynie obradowała na 

XIII sesji. Tematem obrad było podjęcie uchwał: 

- uchwała Nr XIII/83/16 zmieniająca uchwałę nr X/59/15 Rady 
Gminy Skołyszyn z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień 
w tym podatku, 

- uchwała Nr XIII/84/16 w sprawie wyrażenia zgody na doko-
nanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Skołyszyn . 

XIV obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 25 marca 2016 r. 

zaowocowały w podjęte uchwały: 

- uchwała Nr XIV/85/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2016 r., 

- uchwała Nr XIV/86/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 – 2019, 

- uchwała Nr XIV/87/16 w sprawie wyrażenia zgody (nie wyra-
żenia zgody) na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
na fundusz sołecki, 

- uchwała Nr XIV/88/16 w sprawie zmian w Statucie Gminy 
Skołyszyn, 

- uchwała Nr XIV/89/16  w sprawie zmiany uchwały 
Nr V/32/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 20 kwietnia 2015 r. 
w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ, 

- uchwała Nr XIV/91/16 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXIX/186/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 14 listopada 
2013 r w sprawie określenia zasad wynajmu pomieszczeń 
w budynkach mienia komunalnego przekazanych w zarząd 
sołectwom, 

- uchwała Nr XIV/91/16 w sprawie uchwalenia Oceny Aktual-
ności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Skołyszyn oraz Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Skoły-
szyn, 

- uchwała Nr XIV/92/16 w sprawie przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody znaj-
dujących się na terenie gminy Skołyszyn, 

- uchwała Nr XIV/93/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2016 rok, 

- uchwała Nr XIV/94/16 w sprawie zatwierdzenia Planu Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na 2016 rok. 

- uchwała Nr XIV/95/16 w sprawie zmiany Regulaminu Organi-
zacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysie-
kach, 

- uchwała Nr XIV/96/16 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Skołyszyn. 

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej: www.bip.skolyszyn.pl 

Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN 

GMINA SKOŁYSZYN W LICZBACH 
 

Liczba mieszkańców gminy—stan na dzień 31.12.2015 r. 

MIEJSCOWOŚC 
LICZBA ZAMELDOWA-

NYCH NA POBYT STAŁY 

LICZB ZAMELDOWANYCH NA 

POBYT CZASOWY 
URODZENIA ZGONY 

Bączal Dolny 674 15 5 9 

Bączal Górny 588 8 1 9 

Harklowa 1 606 14 11 22 

Jabłonica 767 4 5 6 

Kunowa 439 6 2 6 

Lipnica Górna 461 3 7 5 

Lisów 903 6 14 13 

Przysieki 1 576 15 17 15 

Pusta Wola 275 0 5 2 

Siedliska Sławęcińskie 211 3 2 2 

Siepietnica 506 2 3 7 

Skołyszyn 2 060 24 15 16 

Sławęcin 361 6 1 0 

Święcany 2 213 17 11 23 

Ogółem 12 640 123 99 135 
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Z ŻYCIA SZKÓŁ ... 

Zespół Szkół Publicznych Święcany 

18.12.2015 r. już po raz dwudziesty pierwszy na scenie Jasielskiego Domu Kultury odbył się Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na 

Nutę Kantyczek”. Konkurs ten od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych wokalistów, którzy przyjeżdża-

ją do Jasła z województwa podkarpackiego oraz województw ościennych. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się łącznie 100 solistów i 30 zespołów, którzy prezentowali się w kategoriach przed-

szkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zmagania wokalne wykonawców oceniało jury w składzie:  Zofia Sto-

pińska - redaktor muzyczny Radia Rzeszów, Izabela Mytnik – wokalistka, trener wokalny oraz Jerzy Dynia – redaktor muzycz-

ny TV Rzeszów. 

Podczas konkursu ZSP w Święcanach reprezentował Zespół 

Wokalny „Chroma&ca”, przygotowany przez panią Ewę Ma-

ciejczyk-Gąsior. Zespół wykonał a’capella tradycyjną kolędę 

„Lulajże Jezuniu” w układzie trzygłosowym. Jury doceniło wy-

stęp chórzystów ze Święcan przyznając im II miejsce 

w kategorii zespoły młodzieżowe. 

W sobotę, 9 stycznia 2016. o godz. 16.00 w Jasielskim Domu 

Kultury odbył się XXI koncert finałowy Konkursu Kolęd 

i Pastorałek „Na nutę kantyczek”. W trakcie koncertu na sce-

nie JDK zaprezentowali się zwycięzcy grudniowego konkursu, 

a wśród nich zespół wokalny „Chroma&ca”, reprezentujący 

ZSP w Święcanach. 

Skład Zespołu: Sopran I: Cichoń Emilia, Dyda Anna, Mucha Zuzanna, Sychta Sylwia, Zając Gabriela,  

Sopran II: Depczyński Jakub, Kędzior Aleksandra, Musiał Marcelina, Pyzik Weronika, Rozmus Wiktoria  

Alt: Cichoń Martyna, Depczyńska Julia, Idzik Karolina, Zachacz Zuzanna, Zając Nikoleta. 

Zespół Szkół Publicznych  Skołyszyn 

W piątek, 18 grudnia 2015 r. w JDK w Jaśle odbyła się 21. edycja Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek”. Wzięło 

w nim udział 49 solistów i 17 zespołów z województwa podkarpackiego i województw sąsiednich. 

Z naszej szkoły w konkursie wystąpił zespół „Fermatki” z kl.4-6 

SP przygotowany przez Urszulę Czerwińską. Wykonał on na dwa 

głosy z akompaniamentem fletów i instrumentów perkusyjnych 

kolędę pt. „Jezusa narodzonego” i zdobył wyróżnienie. 

Uroczysty koncert finałowy odbył się 9 stycznia 2016r., podczas 

którego zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. 

Konkurs, którego głównym celem jest kultywowanie tradycji 

śpiewania kolęd i pastorałek, od lat cieszy się dużą popularno-

ścią. Łącznie w różnych kategoriach –przedszkola, szkoły podsta-

wowe, gimnazja i szkoły średnie – w tegorocznej edycji zapre-

zentowało się ponad 100 wokalistów i 30 zespołów wokalnych 

i wokalno-instrumentalnych. 

 Skład zespołu:  Kl VI: Alicja Mastej,  Martyna Podkul-

ska,  Marlena Koszyk, Sabrina Gorczyca, Marta Maciejowska,  

Kl V: Kamila Gargas, Patrycja Kula, Weronika Syzdek, Dorota Ślusarz, Zuzanna Witkoś, Julia Wójcikiewicz 

Kl IVa: Martyna Furman-Kuraś, Aleksandra Marszałek, Dominika Papciak, Julia Sendra, Anna Sokołowska. 

Szkoła Podstawowa Przysieki 

W okresie zimowym w Szkole Podstawowej w Przysiekach odbyło się wiele interesujących wydarzeń. Klasy I – III uczestniczyły 

w szkolnym konkursie języka angielskiego pt. „Bitwa na słowa”, zwyciężyła Natasza Litwa z klasy II. W Gminnym Przeglądzie 

Piosenki Religijnej Kolęd i Pastorałek w kategorii zespoły klasa I zajęła III miejsce, a w kategorii solistów Karolina Głowacka za-

jęła III miejsce, a Oskar Reczek otrzymał wyróżnienie. Dla klas IV-VI przygotowano Konkurs Biblijny pt. „Bądźcie miłosierni, .jak 

Ojciec Wasz jest miłosierny”. Na czołowych miejscach uplasowały się uczennice klasy VI: Karolina Głowacka i Karolina Lignar, 
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Dnia 6 stycznia 2016 r. tradycyjnie, jak co roku nasi uczniowie 

z klas I- III przedstawili jasełka w Kościele Parafialnym w Jabło-

nicy. Mali aktorzy byli trochę przejęci występem przed tak 

licznie zgromadzoną widownią. Pięknie śpiewali kolędy i pa-

storałki. Przedstawienie o narodzeniu Bożego Dzieciątka bar-

dzo podobało się publiczności, za co artyści otrzymali gromkie 

brawa. Po występie dzieci rozdawały pierniczki. 

20 stycznia uczniowie z naszej szkoły pojechali na kulig do 

Regietowa. Udało nam się to dzięki zebranym funduszom 

podczas występu w kościele dnia 6 stycznia. Widzowie okazali 

się bardzo hojni. Z zebranych funduszy zorganizowano zimo-

wy wyjazd. Uczniowie zwiedzili stadninę koni, a potem jechali 

saniami w pięknej zimowej scenerii. Gdy wrócili na miejsce czekało na nich rozpalone ognisko, przy którym piekli kiełbaski. 

Dzieci były bardzo zadowolone. Ich szczęśliwe i roześmiane buzie mówiły same za siebie. 

21 stycznia w szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z oddziału przedszkolnego przygo-

towały część artystyczną. Dziadkowie mogli zobaczyć, jak pięknie występują ich wnuczęta. Przedszkolaki śpiewały piosenki, 

tańczyły, recytowały wiersze, zaprezentowały też inscenizację. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

kolejne miejsca zajęli Julia Nabożny z kl. V i Dominik Gorczyca z kl. VI. W dniach 9-11 marca uczniowie uczestniczyli 

w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez księdza Arkadiusza Puzio. Wśród wydarzeń nie zabrakło także 

emocji sportowych. Uczennice klas V i VI zajęły II miejsce w Gminnym Turnieju Siatkówki. W lutym odbyła się środowiskowa 

zabawa Walentynkowa organizowana przez Radę Rodziców oraz Grono Pedagogiczne szkoły. 

Z ŻYCIA SZKÓŁ … cd. 

Szkoła Podstawowa Lisów 

Jak co roku dzieci z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem 

wychowawczyni mgr Iwony Gałuszki przygotowały z okazji 

Dnia Babci i Dziadka program artystyczny, który zaprezento-

wały na spotkaniu ze swoimi babciami i dziadkami 22 stycz-

nia 2016r. Przedszkolaki zachwyciły wszystkich śpiewem, 

tańcem i recytacją. Było pięknie! Niejednej babci i dziadkowi 

łza zakręciła się w oku. Na koniec dzieci wręczyły gościom 

upominki i wszyscy udali się na słodki poczęstunek.  

W sobotę, 30.01.2016r. dzięki współpracy pracowników 

szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego zorganizo-

wano Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej w Lisowie. Ucznio-

wie oraz przedszkolaki pod kierunkiem nauczycieli przygoto-

wali z tej okazji Jasełka, tańce, piosenki i skecze. Jak zwykle najwięcej radości oglądającym dostarczyli najmłodsi, którzy wy-

stąpili w skeczu i piosence rozbawiając do łez licznie zgromadzoną publiczność. Była też okazja posłuchać pięknych kolęd 

i pastorałek w wykonaniu zespołu Lisolla i obejrzeć niecodzienny taniec uczniów klasy III. Po zakończeniu występów wszyst-

kie dzieci mogły potańczyć na sali gimnastycznej, wziąć udział w licznych konkursach. Było malowanie twarz, poczęstunek 

dla dzieci i bufet dla gości. Przedstawiciele rady rodziców prowadzili sprzedaż cegiełek, z których dochód przeznaczony jest 

na wspieranie rozwoju szkoły. Jak co roku zabawa była wyśmienita, frekwencja wzorowa a wspomnienia bezcenne...  

31 stycznia 2016r. obchodzony był Światowy Dzień Chorego. Po spotkaniu w kościele parafialnym w Lisowie starsi i chorzy 

mieszkańcy naszej miejscowości udali się do budynku szkoły. Tam obejrzeli  przygotowany dla nich program artystyczny 

w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Lisowie. Na spotkanie z chorymi przybył również zespół wokalny Lisowianki, 

który zaprezentował zebranym piosenki i kolędy.  

Cieszymy się, że nasza szkoła może gościć w swoich murach mieszkańców naszej wsi w różnym wieku i być inicjatorem oraz 

współorganizatorem spotkań integrujących naszą społeczność lokalną. 

Szkoła Podstawowa Jabłonica 
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Z ŻYCIA SZKÓŁ … cd. 

Szkoła Podstawowa Harklowa 

Tradycją Szkoły Podstawowej w Harklowej są coroczne jasełka 

przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie 

inaczej było w tym roku. W święto Trzech Króli uczniowie na-

szej szkoły wystąpili ze świątecznym programem artystycznym 

w Kościele Parafialnym w Harklowej. Całość przedstawienia 

pokazująca scenki z życia dzieciątka, pasterzy, mędrców oraz 

aniołów przeplatana była kolędami i pastorałkami w wykona-

niu naszych młodych artystów. Ogromne zaangażowanie mło-

dych aktorów i nauczycieli opłaciło się, gdyż przedstawienie 

wywarło duże wrażenie wśród widzów. Dzieci miały możliwość 

uczestniczenia w tradycji, a także okazję zaprezentowania swo-

ich umiejętności artystycznych.  

Zespół Szkół Publicznych  Kunowa 

W dniu 5 lutego 2016 roku uczniowie ZSP w Kunowej uczestni-

czyli w warsztatach w Karpackiej Troi, których przewodnim te-

matem było pismo starożytnych Sumerów. W trakcie warszta-

tów uczniowie wytrwale ćwiczyli trudną technikę pisania na gli-

nianych tabliczkach, a następnie z ogromną satysfakcją prezen-

towali wytwory swej pracy. Po zakończeniu części warsztatowej 

gimnazjaliści zwiedzili również salę muzealną i skansen archeolo-

giczny zapoznając się z różnymi zabytkami charakterystycznymi 

dla kultury mierzanowickiej (grupa pleszowska), kultury Otomani

-Füzesabony, i kultury wczesnosłowiańskiej, których przedstawi-

ciele zamieszkiwali w przeszłości nasze tereny.  

Zenon Krawczyk 

Dzień 21 i 22 stycznia na stałe zapisał się w kalendarzu uroczystości Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym. Dzień Babci 

i Dzień Dziadka to wspaniała okazja, by uświadomić dzieciom, jak wiele w ich życiu znaczą dziadkowie, jak wiele miłości potra-

fią ofiarować. To właśnie oni otulają wnuki ciepłem i troską. Cierpliwie uczą najpierw samodzielności, potem wrażliwości 

i odpowiedzialności.  

Dzień Babci celebruje się nie tylko w domach, ale również w szkołach i innych instytucjach, dlatego w dniu 3 lutego 2016r. 

W naszym przedszkolu również odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziadkowie to bardzo ważne osoby w ży-

ciu dziecka, dlatego o tym szczególnym dniu pamiętały również nasze przedszkolaki. Wspólnie z wychowawcą Panią Małgorza-

tą Wachel przygotowały i zaprezentowały program artystyczny złożony z wierszy, piosenek i tańca (pod kierunkiem nauczycie-

la wychowania fizycznego Pani Anety Brzezickiej), 

a także wręczyły przybyłym gościom upominki. 

Dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, 

które włożyły wiele wysiłku i serca w to, aby jak 

najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Następnie 

dzieci wraz z Babciami i Dziadkami zostali zaproszeni 

na słodki poczęstunek przygotowany przez rodzi-

ców. Później odbyły się wspólne tańce oraz liczne 

konkursy. Imprezę zakończyło pamiątkowe zdjęcie.  

Gorące słowa podziękowania kierujemy do Rodzi-

ców, którzy okazali dużą pomoc w przygotowaniu 

i przeprowadzeniu imprezy.  

Zespół Szkół Publicznych  Bączal Dolny 
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...ale to nie wszystko, bo nowoczesna biblioteka to nie tylko 
wypożyczanie książek lub korzystanie z nich na miejscu, to 
miejsce spotkań! Biblioteka to zajęcia plastyczne, spotkania 
z lubianymi pisarzami i ciekawymi ludźmi, konkursy literackie, 
prezentacje nowości czytelniczych, głośne czytanie, przedsta-
wienia teatralne, lekcje biblioteczne i wiele innych form pracy 
z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Dzisiejszy pra-
cownik biblioteki to dynamiczny animator kultury. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Sko-
łyszynie  postarali się by w trzech bibliotekach (Biblioteka 
w Skołyszynie oraz Filie w Harklowej i Święcanach) było gwar-
no i wesoło przez cały 2015 rok. W tym czasie odbyło się 
5 spotkań autorskich, 13 imprez czytelniczych, 5 spotkań Dys-
kusyjnego Klubu Książki, 20 lekcji bibliotecznych, 4 konkursy, 
11 zajęć podczas których prowadzone były gry i zabawy, 103 
cotygodniowe zajęcia plastyczne w bibliotekach, 3 warsztaty 
komputerowe dla dorosłych oraz wiele innych przedsięwzięć. 
Łącznie w 183 spotkaniach promujących czytelnictwo 
i bibliotekę udział wzięło 2730 osób. 

W 2015 roku do trzech bibliotek zakupiono 975 nowych 
książek, 13 tytułów czasopism oraz 18 audiobooków. 
W 2015 roku przeprowadzono również gruntowną selekcję 
księgozbiorów, usunięto z półek książki zniszczone i nieaktual-
ne. Obecnie nasze zbiory to : 32 792 woluminów oraz 51 au-
diobooków. 

Trzy biblioteki odnotowały 16 017 odwiedzin w 2015 roku. 
Mieszkańcy przeczytali 22 613 książek (17 434 książek z wy-
pożyczalni  oraz 5179 z czytelni), 1742 czasopisma, a z pra-
cowni internetowej w 2015 roku skorzystało 1610 osób. 

Rok 2015 zapisał się w historii naszej biblioteki, jako rok 
szczególny. W lipcu 2015 roku w  Bibliotece w Skołyszynie 
(a od września w filiach w Harklowej i Święcanach) wprowa-
dzony został do obsługi użytkowników ogólnopolski system 
komputerowy MAK+. Praca w systemie pozwoliła na wpro-
wadzenie udogodnień dla czytelników w zakresie możliwości 
logowania się na swoim koncie, sprawdzania wypożyczonych 
zbiorów, elektroniczne zamawianie i rezerwowanie książek. 
System wysyła również e-maile przypominające o terminie 
zwrotu książek. Wszystkim czytelnikom GOKiCz wydawane są 
bezpłatnie karty. 

Aby funkcjonować jeszcze lepiej, Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie stara się o pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych. W 2015 roku przygotowano i zrealizowa-
no 7 projektów. Biblioteki udział wzięły w Programie Bibliote-

ki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, co 
umożliwiło zakup 242 nowych książek. Dzięki projektowi Aka-
demia Orange dla Bibliotek pokryto koszty Internetu 
w trzech bibliotekach. Dzięki udziałowi w konkursie granto-
wym organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego "Tablety w twojej bibliotece"- biblioteka 
w Skołyszynie wzbogaciła się o trzy tablety. W ramach Dys-
kusyjne Kluby Książki (projekt Instytutu Książki) zorganizo-
wane zostało spotkanie autorskie, odbyły się spotkania z mło-
dzieżą oraz szkolenia dla pracowników. W ramach realizowa-
nego projektu GO GO GO_PRO! zostały przeprowadzone 
warsztaty pokazowe z wykorzystaniem klocków Lego Mind-
storms z programowania dla młodzieży, a także spotkania 
informacyjno – doradcze dla dorosłych. Projekt realizowany 
przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej "Czytam so-
bie w bibliotece" umożliwił przeprowadzenie zajęć z dziećmi 
oraz nagranie filmu promocyjnego. Ponadto w 2015 roku 
Firma Microso* przekazała nieodpłatnie Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oprogramowanie 
do sprzętu komputerowego trzech bibliotek. 

Zapraszamy mieszkańców gminy na kolejny rok pełen wyda-
rzeń literackich, warsztatów, spotkań autorskich, konkursów 
i  innych atrakcyjnych niespodzianek do naszych trzech biblio-
tek!  

Bieżących informacji szukajcie na stronie: h+p://
gokicz.skolyszyn.pl/ oraz na facebooku: h+ps://
www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-
Czytelnictwa-w-Sko%C5%82yszynie-168246029918679/ 

NA PÓŁCE W BIBLIOTECE 

W 2015 roku mieszkańcy gminy Skołyszyn wypożyczyli 22 613 książek! 

Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych to czas gdy warto 
sięgnąć po książkę pt. „Świąteczne smaki cz. I Wielkanocne 
smaki”. Publikacja jest zbiorem przepisów kulinarnych spraw-
dzonych przez Panie z dwunastu Kół Gospodyń Wiejskich 
z obszaru Lokalnej Grupy Działania LIWOCZ m.in. KGW Lisów, 
KGW Przysieki, KGW Skołyszyn i KGW Święcany. 

Na kartach książki  zaprezentowane są przepisy na potrawy 

tradycyjne i współczesne gosz-
czące na świątecznych stołach. 
W publikacji znajdziemy foto-
grafie poszczególnych KGW 
wraz z ich smakowitymi dania-
mi oraz pięknymi dekoracjami 
świątecznego stołu. 

Warto przeczytać …. 
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Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek” organizowany 

przez Jasielski Dom Kultury jest adresowany do dzieci i mło-

dzieży z terenu województwa podkarpackiego oraz woje-

wództw sąsiednich. Jego celem jest ożywienie tradycji rodzin-

nego kolędowania, śpiewu zespołowego, poznawanie zna-

nych i zapomnianych polskich kolęd i pastorałek oraz prezen-

tacja efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli. 

W tegorocznej, 21.edycji konkursu wzięło udział ponad 100 

solistów i 30 zespołów w różnych grupach wiekowych 

(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie) 

z  województwa podkarpackiego a także województw sąsied-

nich. Ich występy oceniane były w trzech kategoriach: soliści, 

zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie repre-

zentowały solistki i zespół wokalny „Świetliki”- uczestnicy 

zajęć wokalnych i rytmiczno- wokalnych dla dzieci młodszych. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w konkursie dla 

przedszkoli Julia Liana zdobyła nagrodę. Julię do konkursu 

przygotowała pani Urszula Czerwińska, podczas zajęć rytmicz-

no-wokalnych prowadzonych w GOKICz. Wśród nagrodzonych 

i wyróżnionych solistek ze szkół średnich również znalazły się 

uczestniczki zajęć prowadzonych w GOKiCz. Paulina Bugajska 

zajęła II miejsce, a Monika Furmanek otrzymała wyróżnienie. 

Solistki do konkursu przygotowała pani Agnieszka Starzec. 

Uroczysty koncert finałowy odbył się 9 stycznia 2016 roku, 

podczas którego laureatki odebrały nagrody. 

W niedzielne popołudnie, siedemnastego stycznia br. do 

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie przy-

byli całymi rodzinami mieszkańcy Gminy Skołyszyn na Jasełka, 

wystawione przez dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kul-

tury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

Młodzi aktorzy oraz wokaliści uczęszczający na warsztaty 

w GOKiCz w Skołyszynie, stworzyli niepowtarzalny klimat hi-

storii narodzenia Jezusa. Piękne odtworzenie biblijnych wyda-

rzeń bardzo podobało się zebranym na sali, czego wyrazem 

były gromkie brawa. Nastrój podkreślili wokaliści z GOKiCz 

śpiewając najpiękniejsze pastorałki i kolędy. W czasie przed-

stawienia na scenie zaprezentował się również zespół tanecz-

ny „Świetliki”, który wykonał taniec Mikołajów. 

Dzieci i młodzież do występu przygotowały: Urszula Czerwiń-

ska, Agnieszka Starzec i Jadwiga Szarek. 

Koziołek Matołek to postać lubiana przez całe pokolenia.  

W czwartek, 21 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-

nictwa dzieci z II klasy SP w Skołyszynie wzięły udział w nie-

zwykłym spotkaniu. Spotkanie to zostało zorganizowane 

z okazji 120 rocznicy urodzin Mariana Walentynowicza 

- ilustratora książki ,,120 Przygód Koziołka Matołka”. 

Panie bibliotekarki: Maria Sychta i Teresa Sowińska 

zaprosiły dzieci w bajkową podróż ,,Od Skołyszyna do 

Pacanowa”. Przewodnikiem tej wyprawy był Koziołek 

Matołek. Zajęcia rozpoczęły się od głośnego czytania 

fragmentu książki Kornela Makuszyńskiego.  

Panie bibliotekarki dla przybyłych gości przygotowały 

liczne gry i zabawy zainspirowane przygodami najsłyn-

niejszej polskiej kozy. Dzieci chętnie rozwiązywały 

krzyżówkę, odgadywały rebusy, układały rozsypankę 

wyrazową. Do zadań specjalnych należało wyklejenie 

portretu Koziołka Matołka. Uczestnikom zajęć najwię-

cej radości sprawiła zabawa pt. ,,Raz, dwa, trzy Kozio-

łek Matołek patrzy”. Celem organizowanych przez 

bibliotekę spotkań jest zachęcenie dzieci do czytania książek 

i pokazanie, że biblioteka to przyjazne miejsce, w którym miło 

można spędzić wolny czas. 

INFORMATOR KULTURALNY 

18.12.2015 r. Sukcesy wokalistów z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie  w  XXI Konkursie  Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek” 

17.01.2016 r. Jasełka i wspólne kolędowanie 

21.01.2016 r. "Raz, dwa, trzy Koziołek Matołek patrzy" 
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Kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania oraz zacho-
wanie od zapomnienia polskich kolęd i pastorałek to główne 
cele organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie Przeglądu Piosenki Religijnej, Kolęd 

i Pastorałek. 

Tegoroczna – czternasta edycja odbyła się  27 stycznia 2016 

roku w sali widowiskowej GOKiCz. Podczas przeglądu na sce-
nie zaprezentowało się 50 solistów i 16 zespołów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów Gminy Skołyszyn. Łącznie w XIV 
Przeglądzie Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek udział wzię-
ło przeszło 210 osób. 

Jury w składzie: Monika Gorczyca – Byczek - Absolwentka 
Studium Muzyki Liturgicznej w Rze-
szowie, prowadząca scholę w Sła-
węcinie; Stanisław Mazurek - Spo-
łeczne Ognisko Muzyczne w Jaśle, 
Filia w Skołyszynie oraz Jadwiga 
Szarek - Instruktor muzyki GOKiCz 
w Skołyszynie oceniało umiejętno-
ści wokalne wykonawców, dykcję, 
interpretację, stopień trudności 
wykonywanych utworów oraz ogól-
ny wyraz artystyczny. 

Jury oceniało wykonawców 
w trzech grupach wiekowych 
i nagrodziło: 

Kl. 0-III 
Soliści 
m-ce I Natalia Zabawa – SP Skołyszyn, kl. III, Nauczyciel przy-
gotowujący: Jadwiga Stygar 

m-ce II Milena Żabska – SP Skołyszyn, kl. Ia, Nauczyciel przy-
gotowujący: Grażyna Lipińska 

m-ce III – Maja Zięba –SP Przysieki,  kl. I Nauczyciel przygoto-
wujący: Bernarde'a Filus 

Wyróżnienia: 
Bartosz Klęba – SP Harklowa kl. II, Nauczyciel przygotowują-
cy: Marzanna Mikrut 

Aleksandra Jaracz – SP Przysieki kl. I,  Nauczyciel przygotowu-
jący: Bernarde'a Filus 

Emilia Starzec – SP Skołyszyn kl. Ib,  Nauczyciel przygotowują-
cy: Jolanta Berkowicz 

Wiktor Krygowski – SP Skołyszyn kl. III, Nauczyciel przygoto-
wujący: Jadwiga Stygar 

Antonina Mazur – SP Skołyszyn, kl. Ia, Nauczyciel przygoto-
wujący: Grażyna Lipińska 

Laura Wojdyła – SP Lisów,  kl. II, Nauczyciel przygotowujący: 
Magdalena Zięba 

 Nagroda specjalna – Julia Liana – SP Skołyszyn kl. 0 Nauczy-
ciel przygotowujący: Urszula Czerwińska 

 Zespoły 

m-ce I „Wesołe nutki” – trio  - SP Harklowa, kl. III, Nauczyciel 
przygotowujący: Barbara Łacek 

m-ce II zespół „Wiolinki” – SP Skołyszyn, kl. Ib, Nauczyciel 
przygotowujący: Jolanta Berkowicz 

m-ce III Trio z kl. I - SP Przysieki, Nauczyciel przygotowujący: 
Bernade'a Filus 

 Wyróżnienie: 
Trio – Paulina Baran, Wiktoria Wróbel, Amelka Szafarz – SP 
Przysieki, kl. III, Nauczyciel  przygotowujący: Krystyna Majka 

 Kl. IV-VI 
Soliści 
 m-ce I Zuzanna Mucha - SP Święcany – kl. V, Nauczyciel przy-
gotowujący: Ewa Maciejczyk 

 m-ce II Alicja Mastej – SP Skołyszyn kl. VI, Nauczyciel przygo-
towujący: Urszula Czerwińska 

 m-ce III Karolina Głowacka – SP Przysie-
ki, kl. VI, Nauczyciel przygotowujący: 
Małgorzata Leśniak 

Wyróżnienia: 
Oskar Reczek – SP Przysieki, kl. V, Nau-
czyciel przygotowujący: Małgorzata 
Leśniak 

Oliwia Bylinowska – SP Jabłonica, kl. 
Nauczyciel przygotowujący: Henryk 
Juszczyk 

Aleksandra Marszałek – SP Skołyszyn, kl. 
IV, Nauczyciel przygotowujący: Urszula 
Czerwińska 

Julia Lazar – SP Przysieki, kl. V, Nauczy-
ciel przygotowujący: Małgorzata Leśniak 

 Zespoły 

m-ce I „Fermatki” – SP Skołyszyn - kl. IV-VI, Nauczyciel przy-
gotowujący: Urszula Czerwińska 

m-ce II  Zespół wokalno-instrumentalny „Melodia” SP Kuno-
wa, Nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat 

m-ce III Duet – Natalia Koś, Anna Zając -  SP Bączal Dolny, kl. 
V, Nauczyciel przygotowujący: Dorota Juszczyk 

 Gimnazjum 

Soliści 
m-ce I Marzena Sendecka – Kunowa, kl. III, Nauczyciel przy-
gotowujący: Ewa Gubernat 

m-ce II Gabriela Zając – Święcany, Nauczyciel przygotowują-
cy: Ewa Maciejczyk 

m-ce III Magdalena Korzeniowska –  Kunowa,  kl. III Nauczy-
ciel przygotowujący: Ewa Gubernat 

Wyróżnienie: 
Izabela Rewiś – Kunowa, kl. III, Nauczyciel przygotowujący: 
Ewa Gubernat 

 Zespoły 

m-ce I Chór „Chroma)ca” – Święcany, Nauczyciel przygoto-
wujący: Ewa Maciejczyk 

m-ce II Zespół „Skoliszclub” – Skołyszyn - Nauczyciel przygo-
towujący: Urszula Czerwińska 

m-ce III Chór – Kunowa –  Kunowa,  kl. I i III, Nauczyciel przy-
gotowujący: Ewa Gubernat 

INFORMATOR KULTURALNY cd. 

27.01.2016 r. XIV Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek 
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31 stycznia minęła 60 rocznica śmierci Alana Aleksandra Milne 

- autora przygód Kubusia Puchatka. Z tej okazji 2 lutego 2016 r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za-

gościły dzieci z klasy IVa SP w Skołyszynie. Uczniowie wzięli 

udział w zajęciach, których tematem przewodnim był znany 

i lubiany bohater książki Alana Aleksandra Milne - Kubuś Pu-

chatek. Zajęcia podzielone zostały na dwie części. Pierwszą 

część stanowiły ,,Zagadki z bibliotecznej szufladki", podczas 

których pani bibliotekarka Teresa Sowińska sprawdziła wiedzę 

dzieci o mieszkańcach Stumilowego Lasu. W drugiej części od-

były się warsztaty filcowania, w czasie których uczniowie za-

mienili się w ,,Filcowych Czarodziejów". Przy pomocy igły, nitki 

i arkuszu filcu wyczarowały one piękne kubusiowe breloczki. 

Wykonanie maskotki wymagało od dzieci dużego zaangażowa-

nia i cierpliwości. Wszyscy spisali się na medal. Po zakończeniu 

zajęć, wszyscy uczestnicy efekt swojej pracy zabrali do domu. 

Jedenastego lutego w godzinach popołudniowych w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się uro-

czyste otwarcie wystawy malarstwa Ewy Kosiby. 

Ewa Kosiba urodziła się na południu Polski, mieszka w Bieczu. 

Studiowała na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji  Aka-

demii Ekonomicznej w Krakowie – dzisiejszy Uniwersytet Eko-

nomiczny. Malarstwo to jej pasja. Prezentowała swoje prace 

na dwóch wystawach indywidualnych: w roku 2007 w Miej-

skiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu oraz w 2012 r. 

w galerii „Po schodach” w Tarnobrzegu, brała również udział 

w wystawie zbiorowej „Powtórzenie pełnej jasności” w Bieczu. 

Przybyłych na wernisaż miłośników sztuki powitała Kierownik 

GOKiCz w Skołyszynie - Marta Gąsiorowska. Oprawą muzyczną 

był występ  wokalistek z GOKiCz w Skołyszynie; Lucyny Antas 

i Marzeny Sendeckiej. Spotkanie było okazją do obejrzenia 

prezentowanej ekspozycji a także rozmowy z malarką. 

„Inspiruję się naturą, to ona tworzy najdoskonalsze obrazy, 

których fragmenty sta-

ram się utrwalić na płót-

nie. Oprócz tego ciekawą 

dla mnie formą są archi-

tektoniczno-

urbanizacyjne elementy 

przestrzeni miejskiej czy 

też wiejskiej, połączone 

z towarzyszącym odbior-

cy nastrojem, które tworzą niezapomniane obrazy. Stosuję 

technikę olejną, akrylową. Nurt malarski, który najbardziej do 

mnie przemawia to impresjonizm” – tak o swojej twórczości 

mówi autorka prezentowanych prac. 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

w dniu 19.02.2015 r. dzieci wcieliły się w rolę naukowców 

i przebadały ruch powietrza. Ponadto dowiedziały się czym 

jest powietrze i dlaczego jest dla nas takie ważne. Co oznacza-

ją usłyszane słowa w prognozie pogody - "ciśnienie będzie 

wynosić 1013 hPa i może być niekorzystne". Naukowiec z eki-

py Mądry Dzieciak wspólnie z dziećmi odkrył uroki i tajemnice 

naszego świata poprzez eksperymentowanie i mądrą zabawę. 

Podczas warsztatów młodzi odkrywcy stworzyli własną chmu-

rę, wytworzyli jeden ze składników powietrza, jakim jest tlen, 

uzyskali odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań i przekonali 

się, że nauka może być dobrą zabawą, a nie przykrym obo-

wiązkiem szkolnym. 

INFORMATOR KULTURALNY cd. 

31.01.2016 r. Filcowi Czarodzieje 

11.02.2016 r. Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Kosiby 

19.02.2016 r. Odkryto sekrety powietrza 

W dniach od 15 do 26 lutego kiedy to przypadały ferie zimo-

we w GOKiCz odbywały się różnorodne zajęcia. Codziennie 

o godz. 14.00 młodzi ludzie spotykali się by pośpiewać, potań-

czyć, pomalować, popracować przy filcowych wzorach. Wielką 

atrakcją były wyjazdy do kina w Rzeszowie ("Odlotowa przy-

goda", "Alvin i wiewiórki") oraz w Jaśle ("Misiek w Nowym 

Jorku"). Również zainteresowaniem cieszył się pokaz szalone-

go naukowca, czyli odkrywanie sekretów powietrza. W ra-

mach zajęć feryjnych dzieci odwiedziły "Castoramę" 

w  Rzeszowie, gdzie uczestniczyły w warsztatach z cyklu 

"Majsterkowo". Zadaniem dzieci było stworzenie własnego 

pamiętnika, który można było zabrać do domu, wraz 

z dyplomem i drobnym upominkiem. W czasie zajęć feryjnych 

odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z policjantem sierż. 

sztab. Arkadiuszem Przybyłowiczem. Tematem spotkania było 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Po ciekawym wykładzie 

młodzież zadawała pytania na temat odblasków, jazdy na ro-

werze i poruszania się pieszych po ulicach. Tak więc dzięki 

zajęciom w GOKiCz dzieci i młodzież z naszego regionu nie 

mogły narzekać na nudę. 

15-26.02.2016 r. Ferie w GOKiCz 
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Jak co roku podczas ferii zimowych filie biblioteczne w Harklo-

wej i Święcanach zadbały o to, aby najmłodsi mieszkańcy Na-

szej Gminy nie nudzili się w domu, lecz aktywnie spędzili ten 

czas, uczestnicząc w ciekawych zajęciach i zabawach. 

I tak, już od pierwszych dni zaczęliśmy kreatywnie wykonując 

oryginalne ozdoby z masy kisielowej i solnej, a także nie zabra-

kło inwencji twórczej na filcowy zwierzyniec. Młodzi uczestni-

cy zajęć wykazali sie wielką pomysłowością i zręcznością przy 

piaskowych malowankach i w trakcie zabaw z karbowanym 

papierem, z którego wyczarowali zabawne figurki, kwiatki, 

a nawet bajkowe stwory. 

Każdy dzień przynosił nowe wyzwania i  niespodzianki, a prze-

de wszystkim wspaniałą zabawę, jak lepienie bałwanków nie-

koniecznie ze śniegu. Jedną z wielu atrakcji był wyjazd do Śro-

dowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na zajęcia 

ceramiczno-plastyczne, gdzie przy serdecznej gościnności go-

spodarzy powstały prawdziwe arcydzieła. Dwa tygodnie zimo-

wego odpoczynku od nauki upłynęły pod znakiem doskonałej 

zabawy i dobrego humoru. Dzieci bardzo chętnie  brały udział 

w zajęciach i aktywnie korzystały z dostępnych gier planszo-

wych, puzzli, zabaw rekreacyjno-edukacyjnych. Dużym zainte-

resowaniem cieszył się stół do tenisa stołowego, a także pro-

jekcje filmów animowanych. 

Ferie się skończyły, ale Biblioteka wciąż jest otwarta i czeka na 

wszystkich, którzy zechcą się z nią zaprzyjaźnić. Do zobacze-

nia! 

INFORMATOR KULTURALNY cd. 

15-26.02.2016 r. Ferie w filach GOKiCz 

Gmina Skołyszyn została także zgłoszona do konkursu Po-

dwórko Nivea 2016. Podobnie jak w ubiegłym roku walczyć 

będziemy o plac zabaw w parku w Skołyszynie. Po rejestracji 

w serwisie www.nivea.pl/podworko2016 każdego dnia będzie 

można oddać jeden głos na wybraną lokalizację. Głosowanie 

odbywać będzie się w dwóch etapach: 

Od dnia 5 maja 2016 r. do dnia 2 czerwca 2016 r. do godziny 

23:59:59 odbędzie się pierwsza tura głosowania internautów 

mająca na celu wyłonienie dwudziestu zwycięskich lokalizacji. 

Od dnia 3 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. do go-

dziny 23:59:59 odbędzie się druga tura głosowania mająca na 

celu wyłonienie kolejnych 20 dwudziestu zwycięskich lokaliza-

cji.  

Pamiętając ubiegłoroczny konkurs wiemy, że aby wygrać mu-

simy się zmobilizować. A jest o co walczyć. Place zabaw będą-

ce nagrodami w Konkursie składać będą się m.in. z: mul$ ze-

stawu wspinaczka, zjeżdżalni z tunelem, piaskownicy z dasz-

kiem, huśtawki ważki, kiwaka dwuosobowego, skakanki, gry 

w klasy, huśtawki wahadłowej podwójnej, karuzeli z siedziska-

mi, huśtawki bocianie gniazdo, kosza do segregacji odpadów, 

ławki, stojaków rowerowych, nawierzchni piaskowej oraz ta-

blicy informacyjnej z regulaminem. 

Podwórko Nivea w parku w Skołyszynie 

Do konkursu „Nestle porusza Polskę” zgłoszono gminę Skoły-

szyn. Nagrodą w konkursie jest siłownia zewnętrzna składają-

ca się z dziewięciu urządzeń: poręcze i podciąg nóg, wioślarz, 

rower i jeździec, biegacz i orbitrek, twister i surfer oraz tablica 

z regulaminem siłowni zewnętrznej wraz z montażem o warto-

ści 14.299 zł.  

Nagroda może zostać wywalczona jedynie dzięki determinacji 

internautów, którzy w terminie od 5 kwietnia do 30 czerwca 

2016 r. mogą poprzez stronę www.nestleporusza.pl głoso-

wać na siłownię, która zostanie zlokalizowana na terenie Ze-

społu Szkół Publicznych w Święcanach. 

Po zakończeniu głosowania powstanie 16 list wojewódzkich. 

W każdym województwie zwycięży jedna gmina, która uzyska 

najwięcej głosów. Liczą się wszystkie głosy!  

Siłownia plenerowa w Święcanach 

WYZWANIE DLA INTERNAUTÓW 
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W dniu 29 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie przedstawi-

cieli władz z młodymi sportowcami. Warto więc przybliżyć 
sylwetki bohaterów spotkania. 
 

Wioleta Dąbrowska członkini Kadry Narodowej na co dzień 
mieszkanka Lisowa, której osiągnięcia w skoku w dal to m.in.: 
2014 rok:   
- I miejsce  na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wro-

cławiu 

2013 rok:   
-IV miejsce  na Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Junio-

rów Młodszych w Spale 

2012 rok:  
-I miejsce l na Mistrzostwach Polski Młodzików w Słubicach 

 

Aleksandra Socha mieszkanka Skołyszyna trenująca Karate. 
Pośród wszystkich osiągnieć Oli wymienić należy: 
2013 rok:   
-II miejsce w kumite na Mistrzostwach Świata (World Cham-

pionships) Kreta (Grecja) 
2014 rok: 
-I miejsce w kumite na Międzynarodowych Zawodach 

(Shinkyokushin Carpa*a Cap) 
-I miejsce w kumite na XVI Mistrzostwach Podkarpacia 

-I miejsce w kumite oraz II miejsce w kata na IV Turnieju Mię-
dzynarodowym o Puchar Solny 

-I miejsce w kumite na XI Pucharze Polski Młodzików i Junio-
rów 

2015 rok: 
-I miejsce w kumite na Mistrzostwach Makroregionu Połu-

dniowego 

-III miejsce w kumite na Mistrzostwach Polski Juniorów 

-I miejsce w kata oraz II miejsce w kumite na II Pucharze Pod-
karpacie 

-III miejsce w kumite na XII Pucharze Polski Młodzików i Junio-
rów 

 

Weronika Czajka mieszkanka Skołyszyna trenująca Karate. 
Weronika mimo młodego wieku pochwalić może się m.in.: 
2014 rok: 
-II miejsce w kumite na Międzynarodowych 

Zawodach (Shinkyokushin Carpa*a Cap) 
-I miejsce w kumite na Międzynarodowym 

Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i Mło-
dzieży „One World One Kyokushin” 

-II miejsce w kata na XVI Mistrzostwach 
Podkarpacia Kyokushin Dzieci i Młodzieży 

2015 rok: 
-II miejsce w kumite na Międzynarodowych 

Zawodach (Shinkyokushin Carpa*a Cap) 
-I miejsce w kumite na Mistrzostwach Ma-

kroregionu Południowego Karate Kyokus-
hin 

-II miejsce w kata na XVII Mistrzostwach 
Podkarpacia Karate Kyokushin Dzieci i Mło-
dzieży 

-I miejsce w kata oraz II miejsce w kumite 

na V Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin Dzieci 
i Młodzieży „One World One Kyokushin” 

-II miejsce w kumite semi na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych 

-II miejsce w kumite na Pucharze Podkarpacia Karate Kyoksu-
hin Dzieci i Młodzieży 

 

Bartosz Gorczyca Skołyszynianin trenujący biegi górskie mo-
że poszczycić się: 
2013 rok: 
-I miejsce - Visegrad Maraton - Podoliniec Rytro 

-I miejsce - Bieg 7 Dolin na dystansie 66km & Krynica-Zdrój 
-I miejsce - UltraMaraton Bieszczadzki – Wetlina 

2014 rok: 
-I miejsce - ICEBUG Winter Trail Run - Zimowy Bieg na Turbacz 

- Nowy Targ 

-I miejsce - Zimowy Ultramaraton Karkonoski - Karpacz 

-I miejsce - Rak'nRolling Górski Maraton Wielka Prehyba - 
Szczawnica 

-II miejsce - Mistrzostwa Polski Seniorów w Biegu Anglosaskim 
– Chyrowa 

2015 rok: 
-II miejsce - Mistrzostwa Polski w Długodystansowym Biegu 

Górskim - Szczawnica 

-I miejsce - Maraton Beskid-Niski - Gorlice - Wysowa-Zdrój  
-II miejsce -Mistrzostwa Polski w Wysokogórskich Biegach 

Skyrunning - Zakopane 

-II miejsce - Fes*wal Biegowy Gór Świętokrzyskich - Krajno 

-33 miejsce OPEN (11 Miejsce w kat. M18) - Mistrzostwa 
Świata w Długodystansowym Biegu Górskim - Zerma; 

-IV miejsce -Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich Stylem 
Anglosaskim - Międzygórze 

-I miejsce - Maraton Karkonoski - Szklarska Poręba 

-I miejsce - Bieg Ultra Granią Tatr (70 km) - Zakopane 

-III miejsce - Fes*wal Biegowy w Krynicy, Koral Maraton - Kry-
nica-Zdrój 

-I miejsce - UltraMaraton Bieszczadzki - Cisna (50 km) 
-I miejsce - Łemkowyna Ultra Trail 150km - Krynica-Zdrój - 

Komańcza 

SPORT 

Najlepsi z najlepszych 
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W sobotni poranek 13 lutego 2016 roku w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym rozpoczął się 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. Koor-

dynatorem turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego 

pani Marta Kwiecińska. Gościnnie sędziował pan Piotr Czerko-

wicz - nauczyciel wychowania fizycznego ZST w Jaśle.    

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym 

Katarzyna Czerkowicz powitała przybyłych gości i zawodni-

ków życząc ducha sportowej rywalizacji i niezapomnianych 

wrażeń. Imprezę uświetnili przybyli przedstawiciele Gminy 

Skołyszyn: pan Stanisław Pawluś - Zastępca Wójta Gminy Sko-

łyszyn, pan Wiesław Hasiak - Przewodniczący Rady Gminy 

Skołyszyn, pan Leszek Placek - Radny Gminy Skołyszyn 

(reprezentujący wieś Bączal Górny), pan Jan Hajduk - Radny 

Gminy Skołyszyn (reprezentujący wieś Bączal Dolny), pan 

Stanisław Wojdyła - Radny Gminy Skołyszyn (reprezentujący 

wieś Lipnica Górna), pan Krzysztof Sarnecki - sołtys wsi Bączal 

Dolny oraz pan Janusz Łyszczarz - przedstawiciel Rady Rodzi-

ców ZSP w Bączalu Dolnym, 

Inauguracji Turnieju dokonał Zastępca Wójta Gminy Skoły-

szyn pan Stanisław Pawluś życzeniami dobrej zabawy i świet-

nych wyników dał sygnał do rozpoczęcia rozgrywek. 

W drodze losowania, spośród 8 zgłoszonych drużyn, wyłonio-

no dwie grupy turniejowe: 

GRUPA A – sala gimnastyczna w Bączalu Dolnym 

PRZYJACIELE SZKOŁY 

ROCK SHOCK 

JABŁONICA 

JUNIORZY 

GRUPA B – sala gimnastyczna w Skołyszynie 

NO TO W PLECY 

HARKLOWA 

NAUCZYCIELE 

JABŁONICA / LIPNICA 
 

W każdej grupie rozegrano po 6 

meczy grając w systemie do 

dwóch wygranych setów, 

w przypadku remisu - #e-break 

do 15 punktów. Spotkania nie-

jednokrotnie dostarczały wielu 

ciekawych akcji oraz siatkarskich 

wymian. W grze można było 

zobaczyć zaangażowanie oraz 

poświęcenie o każdy punkt. Tur-

niej rozgrywany był na dobrym, 

wyrównanym poziomie, a po-

szczególne spotkania niejedno-

krotnie kończyły się niewielką 

przewagą punktów. Wszystkim 

uczestnikom turnieju należą się 

słowa uznania za udział w zawo-

dach, zaangażowanie, walkę do 

ostatniego punktu oraz za ducha 

fair–play w jakim rozgrywane 

były zawody. 

Spośród dwóch grup wyłoniono po dwie drużyny z każdej, 

które rozegrały mecze półfinałowe i finałowe. Najlepsi okazali 

się: 

· grupa A:  "Juniorzy" oraz "Rock Shock", 

· grupa B: "Harklowa" oraz "Nauczyciele". 

Wyniki półfinału: 

· Spotkanie "Juniorzy" - "Nauczyciele"  wygrała drużyna 

"Juniorzy" 

· Spotkanie "Harklowa" - " Rock Shock "  wygrała drużyna 

Harklowa 

Najlepszą drużyną okazali się "Juniorzy", którzy wygrali 

wszystkie swoje mecze. Podczas rozgrywek panował iście 

żywiołowy i kulturalny doping publiczności. Najwięcej emocji 

dostarczył wszystkim mecz finałowy - po prostu wygrali NAJ-

LEPSI! 

Na zakończenie bardzo udanej imprezy wręczono ufundowa-

ne przez Wójta Gminy Skołyszyn puchary, statuetki, medale 

oraz pamiątkowe dyplomy: 

I miejsce  - drużyna "Juniorzy" 

II miejsce  - drużyna "Harklowa" 

III miejsce - drużyna "Rock Shock" 

IV miejsce - drużyna  "Nauczyciele” 

V miejsce - drużyna „Jabłonicy” 

VI miejsce – drużyna „No to w plecy” 

VI miejsce – drużyna „Jabłonica/ Lipnica” 

VIII miejsce – drużyna „Przyjaciele szkoły” 

  

Uhonorowano również najlepszego: zawodnika – Pawluś To-

masz, atakującego – Pomarański Maciej, rozgrywającego – 

Wojnarowicz Krzysztof. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła 

pani Wioleta Kędzior -  jedyna kobieta, która brała udział 

w Turnieju. 

 
Na zdjęciu zwycięska drużyna: 

13.02.2016 r. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn 

SPORT 
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SPORT 

TERMINARZ ROZGRYWEK NA SEZON 2015/2016 – RUNDA WIOSENNA 

Klasa „O” seniorów /LKS SKOŁYSZYN/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa B-3 seniorów  / STANDART ŚWIĘCANY/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa „O” juniorów i trampkarzy   /LKS SKOŁYSZYN/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa A—3 juniorów i trampkarzy  /STANDART ŚWIĘCANY/ 

 

  DATA GODZ. DRUŻYNY 

VIII 10 kwietnia 2016 11:00 i 13:00 Huragan Zarzecze Standart Święcany 

IX 17 kwietnia 2016 11:00 i 13:00 Liwocz Brzyska Standart Święcany 

X 23 kwietnia 2016 11:00 i 13:00 Standart Święcany OKS Sobniów 

XI 30 kwietnia 2016 11:00 i 13:00 LKS Dębowiec Standart Święcany 

XII 7 maja 2016 11:00 i 13:00 Standart Święcany Orzeł Bieździedza 

XIII 14 maja 2016 11:00 i 13:00 Viktoria Kobylany Standart Święcany 

XIV 21 maja 2016 11:00 i 13:00 Standart Święcany Zamczysko Odrzykoń 

  DATA GODZ. DRUŻYNY 

XVI 26 marca 2016 12:00 LKS Skołyszyn Iskra Przysietnica 

XVII 3 kwietnia 2016 16:30 Gaudium Łężyny LKS Skołyszyn 

XVIII 10 kwietnia 2016 15:00 LKS Skołyszyn LKS Zarszyn 

XIX 17 kwietnia 2016 15:00 ULKS Grabówka LKS Skołyszyn 

XX 24 kwietnia 2016 15:00 LKS Skołyszyn Szarotka Uherce 

XXI 1 maja 2016 16:30 Górnik Strachocina LKS Skołyszyn 

XXII 3 maja 2016 15:00 LKS Skołyszyn Bieszczady Ustrzyki D. 

XXIII 8 maja 2016 16:30 Przełęcz Dukla LKS Skołyszyn 

XXIV 15 maja 2016 15:00 LKS Skołyszyn Orzeł Bieździedza 

XXV 22 maja 2016 15:00 Orzeł Faliszówka LKS Skołyszyn 

XXVI 26 maja 2016 15:00 LKS Skołyszyn Partyzant Targowiska 

XXVII 29 maja 2016 15:00 LKS Skołyszyn Czarni 1910 Jasło 

XXVIII 5 czerwca 20216 15:00 Kotwica Korczyna LKS Skołyszyn 

XXIX 12 czerwca 2016 15:00 LKS Skołyszyn Iwonka Iwonicz 

XXX 18 czerwca 2016 17:00 OKS Markiewicza LKS Skołyszyn 

 DATA GODZ. DRUŻYNY 

XIV 2 kwietnia 2016 11:00 i 13:00 LKS Skołyszyn Gaudium Łężyny 

XV 9 kwietnia 2016 11:00 i 13:00 Bieszczady Ustrzyki D. LKS Skołyszyn 

XVI 16 kwietnia 2016 11:00 i 13:00 LKS Skołyszyn LKS Lubatowa 

XVII 23 kwietnia 2016 11:00 i 13:00 Kotwica Korczyna LKS Skołyszyn 

XVIII 30 kwietnia 2016 11:00 i 13:00 LKS Skołyszyn Błękitni Jasienica R. 

XIX 2 maja 2016 15:00 i 17:00 Iskra Przysietnica LKS Skołyszyn 

XX 7 maja 2016 11:00 i 13:00 LKS Skołyszyn Na(a Jedlicze 

XXI 14 maja 2016 11:00 i 13:00 Start Rymanów LKS Skołyszyn 

XXII 21 maja 2016 11:00 i 13:00 LKS Skołyszyn Ostoja Kołaczyce 

XXIII 28 maja 2016 11:00 i 13:00 Przełom Besko LKS Skołyszyn 

XXIV 4 czerwca 20216 11:00 i 13:00 LKS Skołyszyn Brzezovia Brzozów 

XXV 11 czerwca 2016 11:00 i 13:00 Piastovia Miejsce P. LKS Skołyszyn 

XXVI 18 czerwca 2016 11:00 i 13:00 LKS Skołyszyn LKS Izdebki 

  DATA GODZ. DRUŻYNY 

XIV 3 kwietnia 2016 13:00 Standart Święcany Jasiołka Szebnie 

XV 10 kwietnia 2016 13:00 Standart Święcany Liwocz Brzyska 

XVI 17 kwietnia 2016 11:00 Na(a Chorkówka Standart Święcany 

XVII 24 kwietnia 2016 13:00 Standart Święcany Dragon N. Glinik 

XVIII 1 maja 2016 11:00 Nieplanka Niepla Standart Święcany 

XIX 3 maja 2016 13:00 Standart Święcany Victoria Kobylany 

XX 8 maja 2016 13:00 Wisłoka Błażkowa Standart Święcany 

XXI 15 maja 2016 13:00 Standart Święcany LKS Dębowiec 

XXII 22 maja 2016 13:00 Zorza Łęki Duk. Standart Święcany 

XXIII 29 maja 2016 13:00 Standart Święcany N. Dwór Makowiska 

XXIV 5 czerwca 2016 13:00 Hankówka-Brzyszczki Standart Święcany 

XXV 12 czerwca 2016 13:00 Standart Święcany Wisłoka Niegłowice 

XXVI 19 czerwca 20216 13:00 Zamczysko Odrzykoń Standart Święcany 
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Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski 
o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospo-
darstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: 
- rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie 

wynosi 900 tys. zł; 
- rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia 

może wynieść 500 tys. zł; 
- rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia 

może wynieść 500 tys. zł; 
- racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem inno-

wacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produk-
cji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości 
dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może 
przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji 
niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją bu-
dynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budo-
wą lub modernizacją magazynów paszowych w gospodar-
stwach - max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. 

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przy-
znawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych 
przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom do-
finansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko 
w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy 
wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. 

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały 
regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji 
inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura 
powiatowego ARiMR, należącego do takiego  OR. Dokumenty 
aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną oso-
bę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce poczto-
wej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek 
o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym  

ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób 
wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych 
osób są położone na obszarze więcej niż jednego wojewódz-
twa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest 
położona największa część tych gospodarstw. 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodar-
stwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale 
od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stano-
wią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyzna-
nie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospo-
darstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna nale-
żących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. 
euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek 
o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich 
osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro. 

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie 
punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała 
o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane 
m.in. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których wspar-
cie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jako-
ści, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą bę-
dzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego. 
W przypadku obszaru związanego z racjonalizacją technologii 
produkcji na kolejność przysługiwania pomocy wpływ będą 
miały również punkty otrzymane w oparciu o określone 
w rozporządzaniu wykonawczym kryteria wojewódzkie. 
W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków 
zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. 
W sumie będzie ich 22. Dla każdego z obszarów związanych 
z rozwojem produkcji zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, 
rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mię-
snego) zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla woje-
wództwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych woje-
wództw łącznie), a dla obszaru związanego z racjonalizacją 
technologii produkcji zostanie opublikowanych 16 list woje-
wódzkich. 

WARTO WIEDZIEĆ 

ARiMR przyjmuje wnioski w ramach działania "Modernizacji gospodarstw rolnych” 

  DATA GODZ. DRUŻYNY 

X 15 kwietnia 2016 16:30 
WKS Wojaszówka LKS Skołyszyn 

Przełęcz Dukla Standart Święcany 

XI 22 kwietnia 2016 16:30 
Na8a Jedlicze LKS Skołyszyn 

Standart Święcany LKS Głowienka 

XII 29 kwietnia 2016 16:30 
LKS Skołyszyn OKS Sobniów 

OKS Guzikówka Standart Święcany 

XIII 6 maja 2016 16:30 Standart Święcany LKS Skołyszyn 

XIV 13 maja 2016 16:30 
LKS Skołyszyn - 

Na8a Jedlicze Standart Święcany 

XV 20 maja 2016 16:30 
Wisłok Krościenko W. LKS Skołyszyn 

Standart Święcany OKS Sobniów 

XVI 27 maja 2016 16:30 
LKS Skołyszyn Przełęcz Dukla 

WKS Wojaszówka Standart Święcany 

XVII 3 czerwca 2016 16:30 
LKS Głowienka LKS Skołyszyn 

- Standart Święcany 

XVIII 10 czerwca 2016 16:30 
LKS Skołyszyn OKS Guzikówka 

Standart Święcany Wisłok Krościenko W. 

Klasa Młodzik gr. 4    /LKS SKOŁYSZYN i STANDART ŚWIĘCANY/ 
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Od dnia 12 stycznia 2016 r. rozpoczęły działanie punkty nie-
odpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jasielskiego 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie mieści 

się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 

Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn, 

Harmonogram pracy punktu: 
Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wol-

nych od pracy w godzinach od 14:00-18:00 

W puncie pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa 

Fundacja Centrum Pomocy Prawnej „Prawnikon” w Rzeszo-

wie poprzez adwokata, i osoby o których mowa w art. 11 ust. 

3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji praw-

nej. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym 

stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub 

o spoczywających na niej obowiązkach lub 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 

problemu prawnego, lub 

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w spra-

wach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism pro-

cesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 

lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-

administracyjnym, lub 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów są-

dowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postę-

powaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowe-

go w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; 

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, 

zwanej dalej "osobą uprawnioną": 

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie 

się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przy-

znane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie usta-

wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okre-

sie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego 

świadczenia – osoba uprawniona wykazuje przez przedłoże-

nie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia 

z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świad-

czenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

(Dz. U. poz. 1863) – osoba uprawniona wykazuje przez 

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

lub 

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie 

z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 

693) – osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie za-

świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub 

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legityma-

cję weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza grani-

cami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) – osoba uprawnio-

na wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji wetera-

na albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach 

działań poza granicami państwa, lub 

5) która nie ukończyła 26 lat – osoba uprawniona wykazuje 

przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

lub 

6) która ukończyła 65 lat – osoba uprawniona  wykazuje przez 

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub 

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy 

naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji 

zagrożenia lub poniosła straty - osoba uprawniona wykazu-

je przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej 

jedna z tych okoliczności 
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OGŁOSZENIA 

Nieodpłatna pomoc prawna 

Wypełnianie wniosków obszarowych 

W dniach 15 marca – 16 maja 2016 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie Powiatowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego w GOKiCz w Skołyszynie świadczone będzie kompleksowe doradztwo i odpłatne wypełnianie wniosków 

obszarowych. 


