
1 

Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 4(43)2015 

 

BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

 N r  4 ( 4 3 ) 2 0 1 5  ( p a ź d z i e r n i k ,  l i s t o p a d ,  g r u d z i e ń )  

 

Z prac Rady Gminy Skoły-
szyn w 2015 roku 

2 

Inwestycje w 2015 roku 3 

Projekt budżetu na 2016 rok 5 

Za zasługi dla  Obronności 
Kraju  

6 

Z życia szkół... 7 

Z życia stowarzyszeń... 8 

Informator kulturalny 11 

Sport 14 

Ogłoszenia 15 

Wyniki wyborów parlamen-
tarnych 

16 

W numerze 

12 grudnia 2015 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie odbyło się spo-
tkanie „Przy wigilijnym stole” delegacji Kół Gospodyń Wiejskich z Harklowej, Lisowa, Przy-
siek, Sławęcina, Siepietnicy, Święcan i Skołyszyna.  
Spotkanie zaszczycili goście m.in. Radni Rady Powiatu Dorota Woźniak i Bogusław Kręcisz, 
Wójt Gminy Zenon Szura, Zastępca Wójta Gminy Stanisław Pawluś, Skarbnik Gminy Jacek 
Kędzior, Przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet Irena Soboń, Prezes Związku Kółek i 
Organizacji Rolniczych Roman Piłat, radny Rady Gminy Roman Klisiewicz, Proboszcz Parafii 
Skołyszyn ks. Tadeusz Wawryszko, Prezes ZOP ZOSP RP Stanisław Święch, Wiceprezes OSP 
Skołyszyn Mieczysław Warchoł, Naczelnik OSP Marek Labut, Dyrektor GOKiCz Marta Gą-
siorowska.  
Spotkanie przy wigilijnym stole uświetniły występy młodzieży szkolnej pod kierownictwem 
Urszuli Czerwińskiej i Agnieszki Starzec. Zaproszeni goście skierowali do zebranych życze-
nia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy gminnej 
wigilii tradycyjnie połamali się opłatkiem. Jak tradycja każe nie zabrakło śpiewu kolęd i 12 
potraw, które przygotowały członkinie KGW z Harklowej, Lisowa, Przysiek, Siepietnicy, 
Skołyszyna, Sławęcina i Święcan.   

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć,  
aby tegoroczne Święta przyniosły wiele pięknych chwil w gronie Rodziny oraz 

Bliskich, wypełnionych atmosferą miłości i wzajemnej życzliwości.  
Niech tajemnica Narodzenia Pana wzbogaci łaską, napełni pokojem  i radością, 

a blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni nadchodzącego  
Nowego 2016 Roku 

Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn            Wójt Gminy Skołyszyn 

Wiesław Hasiak                                       Zenon Szura 

Spotkanie przy wigilijnym stole 

 

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   

Aktualne informacje na: 

www.skolyszyn.pl 

www.gokicz.skolyszyn.pl 

mailto:krzysztof.zieba@skolyszyn.pl
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Do dnia 24.12.2015 r. Rada Gminy Skołyszyn w br. zbierała 

się 8 razy. Podczas posiedzeń podjęła łącznie 49 uchwał: 

- uchwała V/24/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie zmian budżetu 

gminy na 2015 r.; 

- uchwała IV/25/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie nie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołec-

ki; 

- uchwała IV/26/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie zasad wynajmo-

wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Skołyszyn; 

- uchwała IV/27/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na 

rok 2015; 

- uchwała IV/28/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie uchylenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; 

- uchwała IV/29/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie określenia kryte-

riów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępo-

wania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdze-

nia tych kryteriów; 

- uchwała V/30/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie zmian budżetu 

gminy na 2015 rok; 

- uchwała V/31/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie inkasa podatku 

od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia 

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso; 

- uchwała V/32/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Skołyszynie; 

- uchwała V/33/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wy-

znaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inka-

so; 

- uchwała V/34/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie przyjęcia Progra-

mu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2015 rok; 

- uchwała V/35/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie ustalenia szcze-

gółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat jak również trybu ich pobierania, a także zakresu świadczonych 

usług; 

- uchwała V/36/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skar-

gi na bezczynność Wójta Gminy Skołyszyn; 

- uchwała V/37/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skar-

gi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu 

Dolnym; 

- uchwała VI/38/2015 z dnia 12.05.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 

XXXIII/224/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie siedzib obwodowych 

komisji wyborczych i uchwałę Nr XXXVI/227/14 z dnia 22 sierpnia 

2014 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

- uchwała VI/39/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu 

gminy na 2015 r.; 

- uchwała VII/40/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmian budżetu 

gminy na 2015 r.; 

- uchwała VII/41/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2014 r.; 

- uchwała VII/42/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie udzielenia abso-

lutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z wykonania budżetu za 2014 r.; 

- uchwała VII/43/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za rok 2014 r.; 

- uchwała VII/44/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Skołyszynie; 

- uchwała VII/45/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; 

- uchwała VII/46/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie uchwalenia 

zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki; 

- uchwała VII/47/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Zinte-

growanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego 

obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020; 

- uchwała VIII/48/2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie zmian budżetu 

gminy na 2015 rok; 

- uchwała VIII/49/2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie udzielenia po-

mocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania wła-

snego Powiatu; 

- uchwała VIII/50/2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie powołania ze-

społu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników; 

- uchwała VIII/51/2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie ustalenia wyso-

kości stawek czynszowych za najem lokali użytkowych będących wła-

snością Gminy Skołyszyn; 

- uchwała VIII/52/2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-

stawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzo-

nych przez Gminę Skołyszyn; 

- uchwała VIII/53/2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym; 

- uchwała VIII/54/2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoły-

szynie; 

- uchwała VIII/55/2015 z dnia 26.08.2015 r. w sprawie przyjęcia apelu 

do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapi-

sów projektu Prawo wodne; 

- uchwała IX/56/2015 z dnia 23.09.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 

VIII/49/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację 

zadania własnego Powiatu; 

- uchwała X/57/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu 

gminy na 2015 r.; 

- uchwała X/58/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie określenia wyso-

kości stawek podatku od nieruchomości, terminów płatności sposobu 

jego poboru oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Skołyszyn 

- uchwała X/59/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie określenia wyso-

kości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień  

w tym podatku; 

- uchwała X/60/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji 

na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji 

na podatek leśny oraz wzoru informacji o gruntach, informacji  

o lasach; 

- uchwała X/61/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Skołyszyn; 

- uchwała X/62/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie przyjęcia regula-

minu wyboru ławników do sądów powszechnych; 

- uchwała X/63/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wyboru ławników 

na kadencję od 2016-2019 roku; 

- uchwała X/64/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Skołyszyn; 

- uchwała X/65/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia zmian 

w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki; 

- uchwała X/66/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wysokości ekwi-

walentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży 

pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarni-

czym; 

- uchwała X/67/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie rocznego progra-

mu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2016; 

- uchwała X/68/2015 z dnia 29.10.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 

VIII/49/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 sierpnia 2015 r., zmienio-

nej uchwałą Nr IX/56/15 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 września 

2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasiel-

skiego na realizację zadania własnego Powiatu; 

Z PRAC RADY GMINY W 2015 ROKU 
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 SPRAWDŹ, CO ZROBIONO W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI 

Bączal 

Górny 

 Zabezpieczenie osuwiska  
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Publicznych,  Domu Ludowego i Remizy OSP 
 Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową oświetlania drogowego 
 Remont odcinków drogi gminnej Nr 113660R Bączal Górny-Jesionka 

Bączal 

Dolny 

 Budowa  linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej 
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Domu Ludowego i Remizy OSP 
 Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa  oświetlenia drogowego na terenie 

miejscowości Bączal Dolny– Opacie” ( 7 lamp) 
 Przebudowa drogi gminnej „Brzeziny” 
 Wykonanie ogrodzenia wokół  Domu Ludowego 

Harklowa  „Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej i grzewczej dla potrzeb instalacji solarnej ciepłej wody 
użytkowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej”  

 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia, Domu Ludowego i Remizy 
OSP 

 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Gancarzówka oraz koło cmentarza  
 Przebudowa drogi gminnej „Piętówka” 
 Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu remizy oraz remont ścian wewnętrznych garaży Remi-

zy OSP 
 Montaż paneli solarnych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia 

Jabłonica  Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej, Domu Ludowego i Remizy OSP 
 Przystąpienie do prac projektowych związanych z budową oświetlania drogowego (27 lamp) 
 Przebudowa odcinków dróg gminnych „Bania” i „Góry” 
 Montaż pieca grzewczego na sali głównej oraz nowej kuchenki elektryczno-gazowej z piekarnikiem w kuchni DL 

Kunowa  II etap budowy wiejskiego Domu Kultury (fundamenty) 
 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Publicznych  

Lisów  Przebudowa drogi gminnej 
 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na  dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Święcany 

–Lisów 
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej, Domu Ludowego i Remizy OSP 
 Przystąpienie do prac projektowych związanych z budową oświetlania ulicznego (11 lamp) 

Lipnica 

Górna 

 Wymiana 4 szt. okien w budynku Domu Ludowego 
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Domu Ludowego i Remizy OSP 
 Przystąpienie do prac projektowych związanych z budową oświetlania drogowego 

Przysieki  Dokończenie II etapu prac związanych ze skanalizowaniem miejscowości 
 Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej i grzewczej dla potrzeb instalacji solarnej ciepłej wody 

użytkowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach ”  
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej, Domu Ludowego i Remizy OSP 
 Zakup  wyposażenia Domu Ludowego (stoły kuchenne, regał, zmywarka z funkcją wyparzania) 
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Pod dębami”  
 Montaż paneli solarnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy 

Z PRAC RADY GMINY W 2015 ROKU cd. 
-  uchwała XI/69/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian budżetu 

gminy na 2015 rok; 

- uchwała XI/70/2015 z dnia 26.11.2015 r. zmieniająca uchwałę 

X/58/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie  stawek podatku od nieru-

chomości, terminów płatności, sposobów jego poboru oraz zwolnień 

w tym podatku na terenie Gminy Skołyszyn; 

- uchwała X/I71/2015 z dnia 26.11.2015 r.  zmieniająca uchwałę 

X/60/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek 

od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek 

leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach,  o gruntach, informa-

cji o lasach; 

- uchwała XI/72/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie   obniżenia śred-

niej ceny skupu żyta dla  obliczenia podatku rolnego; 

- uchwała XI/73/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie upoważnienia 

Wójta Gminy Skołyszyn do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie 

podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalo-

ną w budżecie na 2015 r. ; 

W dniu 29 grudnia planowane jest ostatnie w 2015 roku posie-

dzenie Rady Gminy w porządku którego zaplanowano podjęcie 

uchwał: 

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.; 

- w sprawie dopłaty do 1m3 wody i do 1m3  ścieków w 2016 r.; 

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skołyszyn na 2016 r. 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016 – 2019; 

- w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Skoły-

szyn, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego; 

- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych w Gminie Skołyszyn na 2016 r.; 

- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Skołyszyn na 2016. 

- w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

 

http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=podg&grupa=55&idpodg=554
http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=podg&grupa=55&idpodg=554
http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=podg&grupa=55&idpodg=554
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 Pusta Wola  Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Domu Ludowego i Remizy OSP 
 Wymiana drzwi zewnętrznych (garażowych) w  Domu Ludowym 
 Remont kapitalny pomieszczeń socjalnych (gipsowanie, położenie płytek) oraz sali (gipsowanie, malowa-

nie) 
 Zakup mebli kuchennych 

Siedliska Sław.  Budowa  linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej 
 Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania: "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudo-

wą drogi gminnej  
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku  Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej 

Sławęcin  Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Domu Ludowego i Remizy OSP 
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze koło Pana Lechowicza 
 Naprawa parkingu obok cmentarza 

Siepietnica  Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Domu Ludowego i Remizy OSP 
 Wyczyszczenie chodnika wzdłuż drogi krajowej 

Skołyszyn   Zakup 80 szt. krzesełek z polipropylenu z przeznaczeniem na stadion sportowy 
 Zagospodarowanie fragmentu parku w  Skołyszynie obok Ośrodka Zdrowia dla  celów rekreacyjnych m.in. 

powstanie  „siłowni pod chmurką” 
 „Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej i grzewczej dla potrzeb instalacji solarnej 

ciepłej wody użytkowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie”  
 Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z remontem nawierzchni parkingu przy budynku Ośrodka Zdro-

wia  
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Publicznych, Urzędu Gminy oraz Ośrodka 

Zdrowia 
 Dostawa  przenośnej motopompy pożarniczej oraz samochodu specjalnego (rok produkcji 1990) dla OSP 
 Montaż paneli solarnych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia 
 Wykonanie chodnika na stadionie i malowanie zadaszenia trybuny 

Święcany  Przebudowa drogi gminnej Nr 113680R Rędziny  
 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
 Zakup nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego i ekologicznego 

dla OSP 
 „Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej i grzewczej dla potrzeb instalacji solarnej 

ciepłej wody użytkowej w budynku Ośrodka Zdrowa w Święcanach”   
 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Publicznych, Domu Kultury, Ośrodka Zdro-

wia i Remizy OSP 
 Przystąpienie do prac projektowych związanych z budową oświetlania ulicznego (6 lamp) 
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbu-

dowa budynku byłego Kółka Rolniczego na cele Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komu-
nalnych 

 Montaż nowej kuchenki elektryczno-gazowej z piekarnikiem w kuchni Domu Ludowego 
 Montaż paneli solarnych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia 

INWESTYCJE:                  Siłownia "pod chmurką" w Skołyszynie 

Zapraszamy chętnych do korzystania z nowego obiektu rekreacyj-
no-sportowego znajdującego się na terenie parku w Skołyszynie. Wśród 
dostępnych urządzeń "siłowni pod chmurką" znajdują się: 
- Obritek - urządzenie służące do wzmacnia siły mięśni nóg, tułowia 
i ramion, poprawiające koordynację ruchową, układ krążeniowy 
i oddechowy; 
- Drabinka/podciąg nóg - urządzenie służące do wzmacnia siły mięśni 
brzucha, ramion i pleców, poprawiające koordynację ruchową, służące 
do redukcji tkanki tłuszczowej; 
- Ławka prosta podwójna - urządzenie służące do wzmacnia siły mięśnia 
prostego brzucha, poprawiające układ krążeniowy i oddechowy; 
- Wioślarz - urządzenie służące do wzmacnia siły mięśni pleców, barków 
i ramion, poprawiające układ krążeniowy i oddechowy; 
- Poręcz równoległa – urządzenie służące do wzmacnia siły mięśni brzu-
cha, ramion i klatki piersiowej, poprawiające koordynację ruchową, układ 
krążeniowy i oddechowy. 

http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=podg&grupa=55&idpodg=553
http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=podg&grupa=55&idpodg=553
http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=podg&grupa=55&idpodg=554
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PROJEKT BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA ROK 2016 

 
 

 

 

 

Lp. Dział Klasyfikacji budżetowej Kwota w zł 
1. Rolnictwo i łowiectwo 500 

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 23 131 

3. Gospodarka mieszkaniowa (m.in. wpływy ze sprzedaży składników majątku oraz za najem lokali i dzierża-
wę gruntów) 

196 255 

4. Administracja publiczna (m.in. dotacje celowe) 80 565 

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 562 

6. Obrona narodowa 2 000 

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skar-
bowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych  i prawnych) 

8 879 001 

8. Różne rozliczenia – subwencje (m.in. część oświatowa subwencji ogólnej - 10 847 439) 16 691 549 

9. Oświata i wychowanie (m.in. wpływy z czynszów i opłaty stałej w przedszkolu, dotacje celowe) 414 750 

10. Pomoc społeczna (m.in. dotacje celowe) 6 439 681 

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. refundacja wydatków poniesionych na montaż in-
stalacji solarnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

3 003 447 

RAZEM DOCHODY 35 733 441 

Lp. Dział Klasyfikacji budżetowej Kwota w zł 

1. Rolnictwo i łowiectwo (m.in. opracowanie dokumentacji pod planowane inwestycje wodno-
kanalizacyjne) 

311 830 

2. Leśnictwo 5 500 

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (m.in. dopłata do kosztów wytwarzania 
wody) 

25 229 

4. Transport i łączność (m.in. zimowe utrzymanie dróg, dotacja dla powiatu, wykonanie nawierzchni bitu-
micznych, dofinansowanie remontu dróg powodziowych, bieżące utrzymanie dróg, remont przystan-
ków) 

1 399 177 

5. Gospodarka mieszkaniowa  (m.in. utrzymanie budynków mienia komunalnego, ośrodków zdrowia) 331 836 

6. Działalność usługowa (m.in. opracowanie zmian w PZP, remonty i bieżące utrzymanie miejsc Pamięci 
Narodowej) 

47 200 

7. Administracja publiczna (m.in. wydatki na funkcjonowanie urzędu i rady gminy, utrzymanie pracowni-
ków administracji rządowej, składki członkowskie do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Lokalnej Grupy 
Działania „LIWOCZ”, wydatki na promocję gminy) 

3 189 711 

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 562 

9. Obrona narodowa 2 000 

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (m.in. utrzymanie OSP, obrona cywilna, zarządza-
nie kryzysowe) 

331 836 

11. Obsługa długu publicznego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) 150 000 

12. Różne rozliczenia (rezerwa ogólna, inwestycyjna i celowa) 1 015 510 

WYDATKI 

DOCHODY 
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13. Oświata i wychowanie w tym: 
- Szkoły podstawowe         - 7 550 868 
- Oddziały przedszkolne    -     676 241 
- Przedszkola                       -     571 344 
- Gimnazja                           -  3 627 455 
- Dowożenie uczniów        -      319 491 
- GZOEAS                             -      370 607 
- Dokształcanie nauczycieli           -     65 200 
- Stołówki szkolne i przedszkolne  - 768 680 
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
   nauki i metod pracy                    -   681 136 

  
  
  
  

14 631 022 

14. Ochrona zdrowia (m.in. zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi) 120 000 

15. Pomoc społeczna (m.in. wydatki na utrzymanie ŚDS i GOPS, pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy 
społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, zakup usług opiekuńczych) 

7 853 690 

16. Edukacyjna opieka wychowawcza (m.in. utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc dla uczniów) 360 215 

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. wydatki związane z gospodarką odpadami komunal-
nymi, budową i utrzymaniem lamp oświetlenia ulicznego, dopłata do ścieków, wydatki związane z opra-
cowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. termomodernizacji szkół, domów ludowych, 
urzędu gminy, budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki związane z instalacją 
systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz prywatnych, wydatki związane z wyłapy-
waniem i utrzymywaniem w schroniskach bezdomnych zwierząt) 

  
  
  
  

3 561 353 

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. wydatki na utrzymanie GOKiCz, bibliotek i domów ludo-
wych. 

528 612 

19. Kultura fizyczna i sport (m.in. utrzymanie obiektów sportowych, klubów sportowych) 189 678 

RAZEM WYDATKI 34 056 961 

Spłaty rat kredytów i pożyczek 1 676 480 

Planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2016 r. wyniesie 709 637 
tj. 1,99 %  

dochodów 

"Za Zasługi dla Obronności Kraju" 
 

16 grudnia 2015 roku w Urzędzie Gminy w Skołyszynie miała miejsce uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za Za-
sługi dla Obronności Kraju” nadanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których trzech i więcej dzieci wzorowo 
pełniło służbę wojskową. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Jaśle - Zastępca Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień mjr Krzysztof Kowal, 
kpt Bogusław Antas, oraz zaproszeni goście – 
Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, podinspek-
tor ds. zarządzania kryzysowego i zadań obron-
nych Stanisław Święch.   

Decyzję Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 30.10.2015r. o nadaniu Srebrnych medali 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla Państwa 
Zofii i Władysława Papciaków z Harklowej od-
czytał kpt. Bogusław Antas. W imieniu Ministra 
Obrony Narodowej medale wręczył Zastępca 
Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr 
Krzysztof Kowal w asyście Wójta Gminy Skoły-
szyn Zenona Szury, którzy złożyli wyróżnionym 
serdeczne gratulacje oraz słowa uznania i po-
dziękowania za pracę włożoną w wychowanie 
i kształtowanie postawy patriotycznej synów. 
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Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach od dnia  
 1 września 2015 r. przystąpiło do realizacji projektu programu Era-
smus+ w ramach akcji KA219 Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strate-
giczne Szkół. Na jego realizację szkoła pozyskała kwotę ponad 48 
tysięcy euro. Wraz ze szkołami partnerskimi z Francji, Holandii, Hisz-
panii, Rumunii, Turcji, Słowenii i kraju koordynującego projekt – 
Anglii przez kolejne trzy lata będziemy edukować uczniów w zakresie 
szeroko pojętej ekonomii biznesowej. Celem projektu jest przepro-
wadzenie młodzieży 
przez wszystkie etapy 
prowadzenia własnego 
biznesu na europejskim 
rynku biznesowym. Pro-
jekt łączy elementy nauki 
języka obcego (angiel-
skiego) używanego 
w dziedzinach ekono-
micznych, nauki przed-
miotów i pojęć ekono-
micznych oraz ich prak-
tyczne zastosowanie. 
Uczniowie pod okiem 
nauczycieli będą wirtual-
nie zakładać własny biz-
nes i przeprowadzać 
wszystkie czynności z nim 
związane – począwszy od badań rynku, pisania biznesplanu i zareje-
strowania firmy, poprzez tworzenie produktu, jego marketing 
i sprzedaż, do radzenia sobie w sytuacjach ryzyka. Elementy te będą 
realizowane w trakcie wizyt roboczych w krajach partnerskich  
 i w czasie pracy bieżącej w każdej szkole partnerskiej oraz we 
współpracy z rzeczywistymi firmami i instytucjami działającymi na 
rynku lokalnym. Zadaniem realizowanym w czasie wizyty partnerów 
w naszej szkole będzie temat: Sprzedaż produktu lub usługi. Uczest-
nicy projektu zdobędą nowe umiejętności i wiedzę, których nie uzy-
skaliby w tradycyjnym procesie nauczania. Na ich potwierdzenie 
otrzymają właściwe certyfikaty Europass. Możliwość realizacji pro-
jektu w dużej międzynarodowej grupie będzie dodatkowym atutem, 
a w przyszłości pozwoli tym młodym ludziom wkraczającym na rynek 
pracy czuć się na nim pewnie i realizować własne przedsięwzięcia, 

być może wraz ze swoimi zagranicznymi przyjaciółmi. 
W ostatnich dniach listopada w szkole partnerskiej IES Playa 

San Juan w Alicante (Hiszpania) odbyło się pierwsze międzynarodo-
we spotkanie koordynatorów i dyrektorów szkół partnerskich.  
Celem spotkania było precyzyjne zaplanowanie działań w projekcie, 
ustalenie zakresu zadań realizowanych przez poszczególne szkoły 
i uzgodnienie zasad wzajemnej współpracy, które zostały zawarte 
w wielostronnej umowie o współpracy w projekcie. Umowa została 

podpisana przez dy-
rektorów wszystkich 
szkół partnerskich 
i jest kontynuacją 
dobrej praktyki oraz 
doświadczeń zdoby-
tych podczas realizacji 
poprzedniego projek-
tu realizowanego 
w ramach programu 
Comenius, w którym 
uczestniczyły cztery 
spośród obecnych 
ośmiu szkół, w tym 
Gimnazjum w Święca-
nach. Zdobyte w ten 
sposób doświadcze-
nie jest gwarancją 

dobrej współpracy i sukcesu całego projektu. 
Podczas roboczego spotkania w Hiszpanii, szkoła z Londynu 

koordynująca projekt zorganizowała dla szkolnych koordynatorów 
i dyrektorów zajęcia warsztatowe, na których w międzynarodowych 
grupach i w przyspieszonym tempie musieli przeprowadzić działania 
podobne do tych, które będą realizowane w pracy z uczniami. Juro-
rami na tych zajęciach byli uczniowie hiszpańskiej szkoły, którzy 
przedstawili swoje opinie o zaprojektowanych przez poszczególne 
zespoły projektach biznesowych. 

Obecnie szkolny zespół projektowy przystępuje do działań 
związanych z przygotowaniem uczniów do udziału w pierwszym 
roboczym spotkaniu międzynarodowym, które zaplanowano w mar-
cu 2016 r. w holenderskiej szkole Pallas Athene College w Ede. 
Opracowanie: Artur Gruszka – szkolny koordynator projektu 

Z ŻYCIA SZKÓŁ ... 
Erasmus+ w Święcanach 

Koncert Orkiestry Dętej Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle w Zespole Szkół 

Publicznych w Święcanach 

27 listopada 2015 w ZSP w Święcanach miało miejsce nieco-
dzienne wydarzenie. Tego dnia grono pedagogiczne oraz uczniowie 
naszej szkoły wysłuchali koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej  Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Jaśle pod kierownictwem Tadeusza Wróbla. 
Wraz z młodymi instrumentalistami wystąpiły uczennice z klasy śpie-
wu Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle. W magiczny świat 
muzyki zebranych słuchaczy wprowadzał konferansjer, nauczyciel 
Prywatnej Szkoły Muzycznej, pan Marek Rolek. 
Idea organizacji koncertu zrodziła się z inicjatywy przewodniczącej SU 
Wiktorii Rozmus oraz Julii Depczyńskiej, które na co dzień grają partię 
fletu poprzecznego w orkiestrze, zaś sprawami organizacyjnymi zajęła 
się opiekunka SU, pani Ewa Maciejczyk-Gąsior. 

W dniu koncertu w szkole panowała niezwykła atmosfera. 
Tuż przed godziną 10 próg naszego przybytku wiedzy przekroczyli 
młodzi muzycy wraz z opiekunami. Ich tajemnicze „walizki” wzbudza-
ły zainteresowanie zarówno wśród najmłodszych jak i starszych 
uczniów. Kilka chwil później z sali gimnastycznej dobiegać zaczęły 
donośne dźwięki instrumentów dętych blaszanych oraz posiadających 
znacznie łagodniejszą barwę instrumentów dętych drewnianych. 

Po krótkiej próbie nadszedł długo oczekiwany moment … 
O godzinie 11 cała społeczność szkolna wypełniła salę gimna-

styczną a orkiestra swym pięknym brzmieniem powitała zebranych 
słuchaczy. W trakcie koncertu wysłuchaliśmy oryginalnych kompozy-
cji z repertuaru orkiestr dętych, opracowań muzyki rozrywkowej 
m.in..: „We are the world”, „Heal the world” Michela Jacksona, „The 
power of love”, „Sway” czy składanki utworów zespołu Abba.  
Nie zabrakło też aranżacji muzyki filmowej, znanej zarówno młodszej, 
jak i starszej publiczności. Kolejne wykonania przeplatane były sporą 
dawką ciekawych informacji dotyczących rodziny instrumentów  
dętych, serwowanych w niezwykle przystępny sposób przez konfe-
ransjera. Na finał zabrzmiał brawurowo wykonany utwór 
pt.”Concerto D’amore”, w którym muzycy zaprezentowali wspaniały 
kunszt wykonawczy. Zgromadzona publiczność nagrodziła muzyków 
owacją na stojąco. 
W imieniu społeczności szkolnej, za piękny koncert, który dostarczył 
wszystkim niezapomnianych wrażeń, podziękowania z życzeniami 
dalszych sukcesów złożył dyrektor szkoły pan Bogusław Kręcisz. 
Oprac. Ewa Maciejczyk-Gąsior 
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Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ... 

„Świętom Bożego Narodzenia i nadchodzącemu Nowemu 
Rokowi towarzyszą zawsze radosne przeżycia, są to najbar-
dziej oczekiwane chwile. W grudniowe dni i wieczory snuje-
my refleksje nad tym, co minęło i planujemy przyszłość.  
Łamiemy się opłatkiem, śpiewamy piękne, polskie kolędy, 
zastanawiając się nad wiarą prostych pasterzy, którzy bez 
wahania uwierzyli, że w betlejemskiej stajni narodził się 
Bóg.  Jan Paweł II w liście z okazji 25 rocznicy pierwszej piel-
grzymki do Polski napisał: "Potrzeba nieustannej odnowy 
umysłów i serc, trzeba, by przepełniała je miłość i sprawiedli-
wość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska 
o dobro wspól-
ne, szczególnie 
o to dobro, jakim 
jest wolna Ojczy-
zna". Myślę, że 
obecny czas 
przełomu 2015 
i 2016 roku jest 
najlepszą okazją 
do przemyśleń, 
do odnowy umy-
słów i serc, do 
rozważań 
o wspólnym do-
bru, jakim jest 
nasza Mała Oj-
czyzna – Powiat 
Jasielski, po-
szczególne gmi-
ny i Wielka Oj-
czyzna - Pol-
ska.  W naszym powiecie jest piękna tradycja spotkań opłat-
kowych, w trakcie których jest okazja, by podsumować mi-
niony rok, opowiedzieć o tym, co zrobiliśmy, przedstawić 
także plany na kolejny rok” – tymi słowami powitał przyby-
łych gości Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch na 
uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP, które odbyło się w Skołyszynie. W posiedzeniu 
udział wzięli m.in.: Senator RP Alicja Zając, Starosta Jasielski 
Mariusz Sepioł, Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Wójt 
Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski, Wójt Gminy Jasło 
Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz 
Bara, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, Sekretarz Gminy 
Brzyska Grzegorz Mikoś, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. 
Wiesław Latoszek wraz z kadrą oficerską KP PSP w Jaśle, Ka-
pelan Powiatowy Strażaków ks. Tadeusz Wawryszko, były 
długoletni Prezes JKMiRD Józef Biernacki oraz Kierownik Pla-
cówki Terenowej KRUS w Jaśle Jan Konieczny. Prezes ZOP 
ZOSP RP w Jaśle w swym wystąpieniu przedstawił realizację 
zadań oddziału powiatowego w mijającym roku, które były 
możliwe do zrealizowania dzięki wielkiemu zaangażowaniu, 
ofiarności, uporowi i determinacji członków OSP, przy wydat-
nej pomocy władz samorządowych, Związku OSP RP  i PSP. 
Złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali 
jednostki OSP i Oddział Powiatowy Związku. Wręczył przyzna-

ne Srebrne Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przedstawi-
cielom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle 
Panu Janowi Koniecznemu i Krzysztofowi Bartosiakowi za 
wieloletnią współpracę przy organizacji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Zwracając się do przybyłych Prezesów i Komendantów Gmin-
nych Związku powiedział „proszę o przekazanie podziękowań 
wszystkim Prezesom i Naczelnikom OSP oraz członkom jed-
nostek za całoroczną bezinteresowną pracę w myśl naszego 
zawołania „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Słowa po-
dziękowania przekażcie Waszym najbliższym, żonom, dzie-

ciom za wspie-
ranie Waszej 
społecznej służ-
by”. Na zakoń-
czenie przedsta-
wił w zarysie 
plan przedsię-
wzięć na rok 
2016, który jest 
również rokiem 
rozpoczynającej 
się kampanii 
sprawozdawczo
-wyborczej 
w jednostkach 
OSP i Związku. 
Zwracając się 
do zebranych 
stwierdził 
„Wszystkie te 
przedsięwzięcia 

możemy zrealizować przy  dobrej woli nas wszystkich,  
a w szczególności liczymy na wsparcie władz samorządowych 
i ludzi dobrej woli, na  których nigdy się nie zawiedliliśmy. 
Mam nadzieję, że będzie można liczyć na waszą przyjaźń 
w przyszłym roku a może i w następnej kadencji. Kończąc 
pragnę Państwu złożyć serdeczne życzenia, przede wszystkim 
pokoju w sercach - takiego, jaki przyniosło na świat Dziecię 
Boże. Niech wśród nas będzie jeszcze więcej miłości, niech 
umacnia nas klimat nadziei. Niech pokój płynący z głębi serca 
pozwoli budować nowe płaszczyzny porozumienia i współ-
pracy.” 
Uroczyste posiedzenie ZOP ZOSP RP uświetnił występ zespołu 
„TANGLED” z GOKiCz oraz uczennic Zespołu Szkół Publicznych 
ze Skołyszyna pod kierownictwem Agnieszki Starzec, który 
zaprezentował montaż słowno muzyczny poświęcony zbliża-
jącym się Świętom Bożego Narodzenia. Przy śpiewie kolęd 
uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem składając sobie 
życzenia oraz skosztowali wigilijnych potraw przygotowanych 
przez restaurację "Różana". 
W trakcie spotkania czynna była również wystawa najlep-
szych prac plastycznych wyłonionych w eliminacjach powia-
towych ogólnopolskiego konkursu plastycznego Zapobiegaj-
my pożarom”, którą przygotowała Pani Władysława Kołodziej 
z GOKiCz. 

Spotkanie opłatkowe ZOP ZOSP RP 
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OSP Święcany ma nowy samochód 

W dniu 30.11.2015 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej Święcany wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo 
- gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego i ekologicznego na 
podwoziu Mercedes – Benz Atego. Koszt zakupu nowego samo-
chodu wyniósł  679 860 zł. Zakup ten był możliwy dzięki pozyska-
niu przez jednostkę OSP w Święcanach środków zewnętrznych z 
kilku źródeł: od Komendanta Głównego PSP - 260 tys. zł, z Zarzą-
du Głównego ZOSP RP  150 tys. zł, z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 140 tys. 
zł. Pozostałą kwotę w wysokości 129 860 zł dołożyła gmina. Do-
stawcą samochodu jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Korwinowie nieopodal Częstochowy.  

Organizatorem konkursu był Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarzą-
dy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organi-
zacji. Celem konkursu było zainteresowanie jak najszerszej rzeszy 
dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych problematyką 
ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych oraz 
pracą strażaków ratowników. Tematem wiodącym prac był udział 
jednostek straży pożarnych w działaniach ratowniczych, szkole-
niach, zawodach oraz inną działalnością na rzecz miejscowych 
środowisk. Dziewiątego grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury i 
Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się  eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
„Zapobiegajmy pożarom”.   

Na konkurs wpłynęły 54 prace ze szkół podstawowych 
i gimnazjum Gminy Skołyszyn. Komisja konkursowa nagrodziła 
i wyróżniła prace uczniów  w czterech grupach  wiekowych : 
 I grupa wiekowa – przedszkola 
M-ce I Szymon Wojdyła – Przedszkole Lisów 
M-ce II Karolina Wszołek –  Przedszkole Lisów 
M-ce III Joanna Krupa – Przedszkole Lisów 
 II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III 
M-ce I Karolina Klęba – kl. II SP Harklowa 
M-ce II Mateusz Myrda – kl. III SP Bączal Dolny 
M-ce III Damian Lichota – kl. II SP Harklowa 
Wyróżnienia: 
1. Karolina Sepioł – kl. II SP Harklowa 
2. Julia Jarek – kl. III SP Przysieki 
 III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IV-VI 
M-ce I Oliwia Urbanik – kl. V SP Święcany 
M-ce II Zuzanna Przybyło – kl. IV SP Harklowa 
M-ce III Bartosz Lipka – kl. IV SP Jabłonica 

Wyróżnienia: 
1. Zuzanna Mucha – kl. V SP Święcany 
2. Kamil Sroka – kl. V SP Harklowa 
3. Emilia Kmiotek – kl. VI SP Harklowa 
 IV grupa wiekowa – gimnazjum 
M-ce I Magdalena Reczek – kl. III Skołyszyn 
M-ce II Zuzanna Reczek – kl. III Skołyszyn 
M-ce III Igor Bigos – kl. III Skołyszyn 
Wyróżnienia: 
1. Kamila Piątek – kl. II Kunowa 
2. Klaudia Wal – kl. III Kunowa 
 Nagrodzone i wyróżnione prace w/w uczniów zakwalifikowały 
się do etapu powiatowego. 

"Zapobiegajmy pożarom" eliminacje gminne 

"Zapobiegajmy pożarom" eliminacje powiatowe 

W dniu 9 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie dokonano oceny 84 prac plastycz-
nych nadesłanych na konkurs „Zapobiegajmy pożarom”. Organi-
zatorem eliminacji powiatowych ogólnopolskiego konkursu pla-
stycznego był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w 
Jaśle przy współpracy samorządów gminnych i Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Celem konkursu jest zain-
teresowanie jak najszerszej rzeszy dzieci, młodzieży, ale również 
osób dorosłych problematyką ochrony przeciwpożarowej, działal-
nością straży pożarnych oraz pracą strażaków ratowników. Tema-
tem wiodącym prac jest udział jednostek straży pożarnych w dzia-
łaniach ratowniczych, szkoleniach, zawodach oraz inną działalno-
ścią na rzecz miejscowych środowisk. 

Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła prace 
uczniów  w czterech grupach  wiekowych: 
 I grupa wiekowa – przedszkola 
M-ce I Oliwia Budnik – kl. O Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Gliniku Polskim, Gmina Tarnowiec 
M-ce II Kinga Kobak – kl. O Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Gliniku Polskim, Gmina Tarnowiec 
M-ce III Szymon Wojdyła –Przedszkole Lisów, Gmina Skołyszyn 
Wyróżnienia: 
Szymon Mastaj – Gminne Przedszkole w Zawadce Osieckiej, Gmi-
na Osiek Jasielski 
Patrycja Zoła – kl. O Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach, 
Gmina Osiek Jasielski 

cd str. 10 
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II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III 
M-ce I Katarzyna Uliasz – kl. II Szkoła Podstawowa Załęże, Gmina 
Osiek Jasielski 
M-ce II Julia Bubniak – kl. II Szkoła Podstawowa Załęże, Gmina 
Osiek Jasielski 
M-ce III Mateusz Myrda – kl. III Szkoła Podstawowa Bączal Dol-
ny, Gmina Skołyszyn 
Wyróżnienia: 
Julia Pyznar – kl. II Zespół Szkół w Osobnicy, Gmina Jasło 
Karolina Klęba – kl. II Szkoła Podstawowa w Harklowej, Gmina 
Skołyszyn                                               
III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy 
IV-VI 
M-ce I Katarzyna Midura – kl. VI Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 Jasło 
M-ce II Jakub Krzywiński – kl. VI Zespół Szkół 

w Szebniach, Gmina Jasło 
       Dominik Krzywiński – kl. VI Zespół Szkół 

w Szebniach, Gmina Jasło 
       Michał Wygonik – kl. V Szkoła Podstawowa 
Integracyjna w Osieku Jasielskim 
M-ce III Oliwia Urbanik – kl. V Szkoła Podsta-
wowa Święcany, Gmina Skołyszyn 
Wyróżnienie: 
Karolina Żebracka – kl. VI Zespół Szkół Publicz-
nych w Tarnowcu 
 IV grupa wiekowa – gimnazjum 
M-ce I Monika Stoch – kl. II Gimnazjum Nr 1 
Jasło 
M-ce II Weronika Wójcik – kl. II Zespół Szkół  
Publicznych Tarnowiec 
M-ce III Martyna Polak – kl. I Zespół Szkół 
w Szebniach, Gmina Jasło 

Wyróżnienia: 
Sandra Wójtowicz – kl. I Zespół Szkół Publicznych Łubno Szla-
checkie, Gmina Tarnowiec 
Zuzanna Reczek – kl. III Zespół Szkół Publicznych Skołyszyn 
Igor Bigos – kl. III  Zespół Szkół Publicznych Skołyszyn 
Magdalena Reczek – kl. III Zespół Szkół Publicznych Skołyszyn 

 Wyróżnione prace można oglądać na wystawie w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa do dnia 15.01.2015r. Prace 
w/w uczniów będą przesłane na eliminacje wojewódzkie,  które 
odbędą się w Mielcu. 

 

SPROSTOWANIE ARTYKUŁU W TYGODNIKU „FAKTY JASIELSKIE” 

W artykule autorstwa Grzegorza Michalskiego pod tytułem „Komu Wójt umorzył zapłatę podatku” opublikowanym 
w dniu 4 grudnia 2015 r. w tygodniku Fakty Jasielskie nr 33 podano nieprawdziwe informacje dotyczące umorzenia należności 
z  tytułu podatku od środków transportowych w roku 2015 przez Wójta Gminy Skołyszyn. Urząd Gminy Skołyszyn w piśmie 
Nr OA.1431.39.2015 z dnia 5 listopada 2015r.udzielił redaktorowi Grzegorzowi Michalskiemu szczegółowej odpowiedzi na 
wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań 
na raty za lata 2014 i 2015. W treści odpowiedzi Urzędu wskazano, iż w roku 2015 rozpatrzono dwa podania o umorzenie zobo-
wiązań podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych i z tego tytułu umorzono podatek w wysokości 912,00zł, 
natomiast rozłożono na raty spłatę podatku od środków transportowych  za rok 2015 w wysokości  99.312,00 zł czterem pod-
miotom takim jak: Andrzej Stachacz – 11.275,00zł, Kazimierz Radwan – 18.546,00zł, Krzysztof Sarnecki – 3.013,00zł, Onetex 
Sp.z o.o. – 66.478,00zł 
Przyczyną rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego była trudna sytuacja materialna podatników. Należności podatkowe 
zostały uregulowane w 2015 roku w terminach określonych decyzją. 
W artykule, pomimo posiadania prawidłowych informacji przekazanych przez Urząd Gminy Skołyszyn, podano nieprawdziwe 
informacje dotyczące kwot umorzonego podatku od środków transportowych za rok 2015, gdzie zamiast kwoty 912,00 zł wska-
zano kwotę 99.312,00zł, która to kwota była kwotą rozłożonego na raty podatku od środków transportowych.  

 

Miło nam poinformować, że zgodnie z zawartymi umowa-
mi z mieszkańcami na montaż układu solarnego wraz z dostawą 
urządzeń i uruchomieniem układu w ramach uczestnictwa w pro-
jekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budyn-
kach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie 
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinan-
sowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ-
pracy wykonano 221 instalacje w domach prywatnych. 
Mimo początkowego nikłego zainteresowania mieszkańców zało-

żenia projektu zostały zrealizowane i mieszkańcy mogą korzystać 
z ciepłej wody ogrzewanej promieniami słonecznymi. Z ciepłej 
wody, do końca roku, korzystać też będą pracownicy Ośrodka 
Zdrowia w Skołyszynie, Harklowej i Święcanach oraz uczestnicy 
zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przysiekach. 

Osoby, których wnioski w ilości 175 szt. znajdują się na 
liście rezerwowej i które zakwalifikują się do wykonania instalacji, 
w ramach zaoszczędzonych w projekcie środków, zostaną powia-
domione listownie. 

Podsumowanie projektu „solarnego” 
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INFORMATOR KULTURALNY 

14 października 2015 r. minęło 89 lat od pierwszego wydania 
legendarnej powieści dla dzieci o Kubusiu Puchatku, której au-
torem jest Alan Aleksander Milne. Z tej okazji w całej Polsce, 
z inicjatywy Fundacji ABC XXI – „Cała Polska czyta dzieciom", 
obchodzone były Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia. 
Również w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszy-
nie odbyła się impreza czytelnicza dla drugoklasistów, której 
głównym bohaterem był Niedźwiadek o Bardzo Małym Rozum-
ku. Nasi goście poznali historię Kubusia, obejrzeli zdjęcia Krzysia 
oraz maskotek będących pierwowzorami bohaterów książko-

wych oraz wzięli udział w różnych grach i zabawach. Nie zabra-
kło układania kubusiowych puzzli, zabaw zręcznościowych czy 
rozwiązywania krzyżówki. Dzieci wykazały się również świetną 
znajomością perypetii mieszkańców ze Stumilowego Lasu. 
Udzielały odpowiedzi na zagadki oraz pytania "kto to powie-
dział", które okazały się niezbyt trudne, bo przecież każde dziec-
ko wie, kto jest przyjacielem Kubusia, czy gdzie mieszka Maleń-
stwo. Największą atrakcją spotkania były niewątpliwie odwie-
dziny żywego Kubusia Puchatka. 

14.10.2015 r.  Urodziny Kubusia Puchatka 

21. 10.2015 r. Spotkanie z Haliną Urban 

21 października 2015 r. gościem Gminnego Ośrodka Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie była poetka Halina Urban. Halina 
Urban od 30 lat mieszka w Warzycach. Swoją przygodę z poezją 
rozpoczęła 3 lata temu. Do tej pory wydała trzy tomiki poezji – 
„Emocje”, „Usta ciszy”, „Dwa oblicza” oraz tomik wierszy dla 
dzieci  „Pora na uśmiech”. Wiersze Haliny Urban są próbą okre-

ślenia własnego stosunku do świata oraz własnej roli w świecie. 
Często pisanie jest dla niej radzeniem sobie z bólem, nieprzyjem-
nościami życia, ale również swoistym sposobem przeżywania 
wszelakich radości. 
W GOKiCz w Skołyszynie dostępne są dwa tomiki Haliny 
Urban: „Usta ciszy” i „Dwa oblicza”. 

 28.10.2015 r. Konfrontacje Artystyczne 2015 

28 października 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie spotkały się zespoły taneczne 
i grupy teatralne działające przy szkołach podstawowych, gimna-
zjach. Celem organizowanych od 2001 roku Konfrontacji Arty-
stycznych jest prezentacja dorobku artystycznego zespołów ta-
necznych i grup teatralnych, wymiana pomysłów i doświadczeń 
oraz inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycz-
nej. Organizatorem tegorocznej edycji przeglądu był Wójt Gminy 
Skołyszyn oraz GOKiCz w Skołyszynie. 
Występom dzieci i młodzieży przyglądało się jury w składzie: 
Ewelina Jurasz - absolwentka kulturoznawstwa (teatrolog 
i krytyk sztuki), dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bogu-
chwale, Anna Zalewska - absolwentka kulturoznawstwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego, animatorka kultury, Marta Gąsiorowska – 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 
oraz Jadwiga Szarek - instruktor Gminnego Ośrodka Kultury i 
Czytelnictwa w Skołyszynie. 
  Jury wyróżniło i nagrodziło przedstawienia teatralne: 
I miejsce ex aequo:  
 - „Królewna Śnieżka” -  SP Przysieki (kl. II ),   nauczyciel przygoto-
wujący: Małgorzata Leśniak; 
- „Bajka o Podwawelskim Smoku” - ZSP Skołyszyn (kl. IV "a" i "b") 

nauczyciel przygotowujący: Renata Opałka 
II miejsce: 
 „Bajka o smoku i Kraku i o tym, jak powstał Kraków” – ZSP Bą-
czal Dolny (kl. V SP, kl. I i III Gim.), nauczyciele przygotowujący: 
Agnieszka Dąbrowska i Maria Kozioł 
III miejsce: 
"Na jagody" - SP  Jabłonica (kl. I i II) nauczyciel przygotowujący: 
Magdalena Maduzia 
Wyróżnienia: 
- "Pamiętamy" - SP Jabłonica  (kl. IV - VI), nauczyciele przygoto-
wujący: Łucja Biernacka, Henryk Juszczyk 
- "Rzepka" - ZSP  Skołyszyn (kl. II) nauczyciel przygotowujący: 
Urszula Zabielska 
Statuetkę /nagrodę specjalną/ za osobowość sceniczną 
w kategorii teatr otrzymała Magdalena Wypasek  ze SP 
w Przysiekach. 
W kategorii taniec - 
Nagrodę specjalną przyznano zespołowi "Koniczynki" (ZSP Bączal 
Dolny). Zespół przygotowała Aneta Brzezicka. 
 
Statuetki nagrodzonym i wyróżnionym grupom teatralnym 
i zespołom wręczyła Janina Byczek - Sekretarz Gminy. 

29.10.2015 r. XXI Doroczne Spotkanie Poetów 

29 października w Centrum Kulturalnym  w Przemyślu odbyło się 
dwudzieste pierwsze Doroczne Spotkanie Poetów, na które przy-
byli poeci – amatorzy z terenu województwa podkarpackiego. 
Tegoroczna edycja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników, któ-
rych połączyła jedna pasja – poezja. Poeci przybyli na spotkanie 
z różnych zakątków Podkarpacia, m.in.  ze Stalowej Woli, Rzeszo-
wa,  Krzemienicy, Jarosławia, Lubaczowa, Horyńca-Zdroju, Leżaj-
ska, Gorzyc, Bachórza, Birczy, Wesołej k. Dynowa, Stubna, Woli 
Korzenieckiej, Ostrowa, Medyki. Gminę Skołyszyn reprezentowa-

ły nasze rodzime poetki -  pani Krystyna Pilch oraz pani Maria 
Słowik ze Święcan. To dzięki poezji ludzie w różnym wieku, z róż-
norodnym bagażem doświadczeń spotykają się, aby podyskuto-
wać, zaprezentować swoją twórczość i zawrzeć nowe przyjaźnie. 
Owocem tegorocznego spotkania jest specjalnie z tej okazji  wy-
drukowany tomik poezji, w którym znalazły się utwory przesłane 
przez 67 autorów. Tomik "XXI Doroczne Spotkanie Poetów - Prze-
myśl 2015" dostępny jest w bibliotece w Skołyszynie. 

5.11.2015 r. Gminny konkurs recytatorski LITERATURA I DZIECI  

5 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie odbyły się gminne eliminacje konkursu recyta-
torskiego LITERATURA I DZIECI, ogłoszonego przez Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszowie. W eliminacjach udział wzięło 53 

recytatorów ze szkół podstawowych z Gminy Skołyszyn. Przed-
miotem konkursu była twórczość znaczących i wybitnych auto-
rów, którzy w swoich utworach poruszają tematykę związaną 
z podróżowaniem po świecie (realnym i tym w wyobraźni),  

cd na str. 12 
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wiedzą o krajach bliskich i dalekich oraz życiu ich mieszkań-
ców. Jury w składzie: Małgorzata Grabias - instruktor Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Marta Gąsiorowska – 
dyrektor GOKiCz w Skołyszynie, oraz Monika Stanisławczuk - 
bibliotekarz GOKiCz w Skołyszynie przyznało następujące 
miejsca i wyróżnienia:  
w kategorii wiekowej klasy 0 – III 
Miejsce I: Emilia Hendzel, SP Harklowa, nauczyciel: Barbara 
Łacek; Miejsce II ex aequo Kamil Wenc, SP Jabłonica, nauczy-
ciel: Natalia Szepiecińska i Natasza Litwa, SP Przysieki, nau-
czyciel: Małgorzata Leśniak; Miejsce III Julia Mazur, ZSP Sko-
łyszyn, nauczyciel: Urszula Zabielska; Wyróżnienia: Bartosz 
Klęba, SP Harklowa, nauczyciel: Marzanna Mikrut; Natalia 
Gorczyca, SP Przysieki, nauczyciel: Małgorzata Leśniak; Pauli-
na Baran, SP Przysieki, nauczyciel:  Krystyna Majka; Kamil 
Zięba, SP Przysieki, nauczyciel: Bernadetta Filus; Laura Woj-
dyła, SP Lisów, nauczyciel: Magdalena Zięba; Jakub Wąsacz, 

ZSP Kunowa, nauczyciel: Justyna Porębska; Emma Brzezicka, 
ZSP Skołyszyn, nauczyciel: Jolanta Berkowicz  
 w kategorii wiekowej klasy IV-VI 
Miejsce I Karolina Głowacka, SP Przysieki; Miejsce II ex aequo 
Anna Sokołowska, ZSP Skołyszyn, nauczyciel: Renata Opałka; 
Emilia Baron, ZSP Kunowa, nauczyciel: Halina Knapik; Miejsce 
III ex aequo Alicja Mastej, ZSP Skołyszyn, nauczyciel: Marta 
Mastej; Sebastian Mikołajczyk, ZSP Skołyszyn, nauczyciel: 
Marta Mastej Wyróżnienia: Karolina Kmiotek, ZSP Skołyszyn, 
nauczyciel: Marta Mastej; Lidia Kosiba, SP Lisów, nauczyciel: 
Ewa Podkulska; Patryk Gotfryd, SP Harklowa, nauczyciel: 
Magdalena Żywiec 
 

Nagrodzeni uczniowie (laureaci miejsc I, II i III ) reprezento-
wali Gminę Skołyszyn na eliminacjach rejonowych. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy, ufundowane przez GOKiCz w Skołyszynie. 

Mieszkańcy gminy Skołyszyn spotkali się  11 listopada 2015 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, by 
wspólnie uczcić Święto Niepodległości. 
Obchody rozpoczęły się programem "Gdy o Ojczyźnie myślę..." 
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Skołyszynie. Na scenie zaprezentowali sie najmłodsi tancerze, 
aktorzy z zajęć teatralnych oraz wokalistki  uczęszczające na dzie-
cięce i młodzieżowe warsztaty wokalne. Dzieci i młodzież do 
występu przygotowały: Urszula Czerwińska, Agnieszka Starzec 
oraz Jadwiga Szarek. 
W drugiej części spotkania zgromadzeni na sali widowiskowej 

wspólnie śpiewali polskie pieśni i piosenki patriotyczne. Miesz-
kańcy mieli okazję przypomnieć sobie słowa: „Hej, hej ułani”, 
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Przybyli ułani pod okienko”, czy 
„O mój rozmarynie rozwijaj się”. 
W uroczystościach udział wzięli między innymi: Wójt Gminy Sko-
łyszyn - Zenon Szura,  Stanisław Pawluś - Zastępca Wójta Gminy, 
Skarbnik Gminy - Jacek Kędzior, Radni Gminy Skołyszyn: Dariusz 
Łyszczarz (Jabłonica), Jan Hajduk (Bączal Dolny), Jan Rak 
(Sławęcin), Dyrektor ZSP w Skołyszynie - Huber Hasiak oraz Za-
stępca Dyrektora ZSP w Kunowej - Bożena Zabrzeska. 

11.11.2015 r. „Gdy o Ojczyźnie myślę..." 

 

21.11.2015 r. Andrzejki  

W sobotni wieczór 21 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyła się zabawa  
andrzejkowa dla najmłodszych. Malowanie włosów, deszcz ba-
niek mydlanych, wystrzałowe konfetti oraz rozpylacz magii to 
tylko wybrane atrakcje wieczoru. W zabawie udział wzięły dzieci 
uczęszczające na zajęcia prowadzone przez GOKiCz oraz ich ro-
dzeństwo i znajomi. Po przywitaniu wszystkich dzieci i ich opieku-
nów przez dyrektora GOKiCz - Martę Gąsiorowską na scenie za-
prezentowały się uczestniczki zajęć tanecznych  
i wokalnych, prowadzonych w GOKiCz w Skołyszynie. Następnie 
przyszedł czas na wspólną zabawę. Na przybyłe na imprezę dzieci 
czekało wiele niespodzianek. Dzieci w kolorowych przebraniach 

bawiły się razem z artystami ze Studia Teatralno-Muzycznego 
FAMA. Show z Elwirą i Balbiną przez dwie godziny zapewnił dzie-
ciom udział w niezapomnianej zabawie, podczas której mogły 
wywróżyć sobie przyszłość oraz wystąpić  
z czarodziejkami na scenie. Były gry i konkursy, zabawy integra-
cyjne i ruchowe. Nie zabrakło również tradycyjnych zabaw 
i tańców. W wielu zabawach uczestniczyli również rodzice. Atrak-
cją ciesząca się dużym powodzeniem było malowanie włosów.  
Na zmianę koloru włosów decydowały się zarówno dziewczynki 
jak i chłopcy. Wiele emocji wzbudziło także tradycyjne andrzejko-
we lanie wosku. 

20.11.2015 r. Sukces wyśpiewany przez Marzenę Sendecką 

20 listopada 2015 roku zakończył się XII PODKARPACKI FESTIWAL 
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ "NA SKRZYDŁACH MUZY-
KI", którego organizatorem był Rzeszowski Dom Kultury. W ciągu 
dwóch dni w RDK „Pobitno” przesłuchano blisko 100 uczestników 
w czterech kategoriach wiekowych. W jury zasiadali: wokalistka 
Beata Dobosz, instrumentalista Krystian Blawender i trener wo-

kalny Sabina Zielińska. 
Jury konkursu wyróżniło Marzenę Sendecką z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Do konkursu Marzenę przy-
gotowywała Jadwiga Szarek - instruktor GOKiCz w Skołyszynie.  
Serdecznie gratulujemy! 

21.11.2015 r. Kornelia Rzepka nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie  
Plastycznym  

Kornelia Rzepka - uczestniczka zajęć plastycznych w GOKiCz nagro-
dzona w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Słońce, woda i 
przygoda"! 21 listopada w Rzeszowie miało miejsce wręczenie 
nagród laureatom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
SŁOŃCE WODA I PRZYGODA, zorganizowanego w tym roku pod 

hasłem „Rejs na wyspy nieznane”. Wręczenie nagród odbyło się 
podczas X Dziecięcego Festiwalu Marynistycznego 
„Rzeszowski  Żagielek”. Na konkurs ogłoszony przez  Szkołę Pod-
stawową nr 2 i Przedszkole Publiczne nr 15 w Rzeszowie 
w Rzeszowie wpłynęło 1358 prac dzieci z placówek przedszkolnych 

cd na str. 13 



13 

Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 4(43)2015 

Jak najszybciej nakarmić renifera? Czy wszystkie dzieci kochają 
prezenty? Jaki jest ulubiony kolor św. Mikołaja? Odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań poznały dzieci biorące udział w imprezie czy-
telniczej „Mikołajki z Mikołajkiem”, zorganizowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. W spotkaniu 10 
grudnia 2015 roku udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Publicz-
nych w Kunowej, ZSP w Bączalu Dolnym, Szkoły Podstawowej w 
Lisowie, SP w Przysiekach oraz ZSP w Skołyszynie. Spotkania 
„Mikołajki z Mikołajkiem”, z inicjatywy Fundacji ABC XXI „Cała 
Polska czyta dzieciom” organizowane są corocznie w całej Polsce 
przez różne instytucje kultury. Podczas spotkania dzieci brały 
czynny udział w różnego rodzaju grach i zabawach prowadzonych 
przez  elfy z Baśniowej Krainy. Uczniowie między innymi karmili i 
jeździli na reniferach, ozdabiali bajkowe domki, uczyli się robić 
balonowe bałwanki oraz tańczyli tańce integracyjne. Dużo radości 
sprawiło dzieciom pojawienie się samego św. Mikołaja, który 
wszystkim uczestnikom spotkania wręczył upominki. Spotkanie 
było również okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na 
samodzielnie stworzony komiks "Przygody Mikołajka". Na kon-
kurs wpłynęło wiele prac, wykonanych różnymi technikami przez 
uczniów klas trzecich i czwartych SP. Prace plastyczne oceniało 

jury w składzie: Marta Gąsiorowska (dyrektor GOKiCz), Maria 
Sychta i Teresa Sowińska (bibliotekarki z GOKiCz). Jury nagrodziło 
24 uczniów: Miejsce I ex aequo    Zuzanna Kurowska; kl. IV, ZSP 
w Bączalu Dolnym, Maksymilian Hans; kl. IV, SP w Lisowie,   Miej-
sce II  ex aequo   Mateusz Ryznarski; kl. III b, ZSP w Skołyszynie, 
Gabriela Miras; kl. III, ZSP w Kunowej,  Eliza Przybyłowicz; kl. IV, 
ZSP w Kunowej, Zuzanna Wiśniowska; kl. III, ZSP w Bączalu Dol-
nym, Miejsce  III ex aequo  Kacper Zawisza; kl. IIIb,  ZSP 
w Skołyszynie, Klaudia Lejkowska; kl. IV, ZSP w Kunowej,  
Adrian Stygar; kl. III, ZSP w Kunowej, Klaudia Zielińska; kl. III, ZSP 
w Bączalu Dolnym, Mikołaj Syzdek; kl. IV,  SP w Przysiekach, Wy-
różnienia:  Kacper Łaskawski;  kl. IVb, ZSP w Skołyszynie, Oskar 
Wojnarowicz; kl. III, SP w Lisowie, Kamil Janowiec;  kl. III , ZSP w 
Kunowej, Oliwia Turek; kl. IIIa,  ZSP w Skołyszynie, Dominik Biela-
mowicz; kl. IIIb, ZSP w Skołyszynie, Bartosz Walczyk; kl. III, SP 
w Lisowie, Zuzanna Kuś; kl. IV, ZSP w Bączalu Dolnym, Joanna 
Caban; kl. IVa,  ZSP w Skołyszynie, Karolina Grzywacz; kl. III, ZSP 
w Bączalu Dolnym, Dawid Stój;  kl. III , SP w Lisowie, Hubert No-

wak;  kl. III, ZSP w Kunowej, Emilia Dykla;  kl. III,  ZSP w Kuno-
wej, Bartosz Gutkowski; kl. IIIb , ZSP w Skołyszynie. 

18.12.2015 r. Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna” 

Konkurs zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury i 
Czytelnictwa w Skołyszynie dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjum Gminy Skołyszyn. Na konkurs wpłynęło 138 prac. Ko-
misja konkursowa w składzie: P. Anna Papiernik – Wojdyła - Ma-
gister Sztuki, Nauczyciel SP w Czermnej, P. Ewelina Węgrzynowicz
-Włudzik – Szkoła Rysunku w Jaśle, UG w Skołyszynie, P. Marta 
Gąsiorowska – Dyrektor GOKiCz w Skołyszynie, P. Władysława 
Kołodziej – Instruktor GOKiCz w Skołyszynie, nagrodziła i wyróżni-
ła prace uczniów; Kl. 0-III  - m-ce I Julia Jarek – kl. III SP Przysieki, 
Nauczyciel/Opiekun: Krystyna Majka, Emilia Ryba – kl. II SP Świę-
cany, Nauczyciel/ Opiekun: Anna Nigborowicz,  Kinga Witkoś – kl. 
III SP Przysieki, Nauczyciel/ Opiekun: Krystyna Majka, II Zuzanna 
Kurowska – kl. III SP Bączal Dolny,  Oliwia Gnap – kl. II SP Skoły-
szyn, Nauczyciel/ Opiekun: Lucyna Kraus,  Kamila Roś – kl. II SP 
Skołyszyn, Nauczyciel/ Opiekun : Lucyna Kraus, III  Wiktoria Wój-
cik – kl. III SP Lisów, Nauczyciel/ Opiekun: Renata Ciołkosz, Piotr 
Krupa – kl. II SP Lisów,  Nauczyciel/ Opiekun: Marta Krupa, Cezary 
Zięba – kl. I SP Lisów, Nauczyciel/ Opiekun: Magdalena Zięba, 
Wyróżnienia: Wiktoria Piotrowska – kl. III SP Przysieki, Nauczy-
ciel/ Opiekun: Krystyna Majka, Hubert Stój – kl. I SP Przysieki, 
Nauczyciel/ Opiekun: Bernardeta Filus, Hubert Nowak – kl. III SP 
Kunowa, Maciej Stój – kl. I SP Jabłonica, Nauczyciel/ Opiekun: 
Grażyna Piś, Patrycja Dziadosz – kl. O SP Harklowa, Kl. IV - VI—m-

ce I Julia Bęben – kl. VI SP Święcany, Wiktor Bylinowski – kl. IV SP 
Jabłonica, II Dorota Ślusarz – kl. V, SP Skołyszyn, Nauczyciel/ 
Opiekun: Lucyna Kraus, Kacper Łaskawski – kl. IV SP Skołyszyn, 
Nauczyciel/ Opiekun: Lucyna Kraus, Martyna Furman-Kuraś – kl. 
IV SP Skołyszyn, Nauczyciel/ Opiekun: Lucyna Kraus, III Oliwia 
Bylinowska – kl. IV SP Jabłonica, Nauczyciel/ Opiekun: Henryk 
Juszczyk, Kamil Sroka – kl. V SP Harklowa, Nauczyciel/ Opiekun: 
Dorota Klęba, Jędrzej Kuchta – kl. IV SP Święcany, Wyróżnienia: 
Konrad Banach – kl. VI SP Lisów, Nauczyciel/ Opiekun: Danuta 
Śliwińska, Kamil Gizara – kl. V SP Skołyszyn, Nauczyciel/ Opiekun: 
Lucyna Karus, Kornelia Rzepka – kl. IV SP Skołyszyn, Nauczyciel/ 
Opiekun: Lucyna Karus, Wiktoria Sendra – kl. VI SP Lisów, Nauczy-
ciel/ Opiekun: Danuta Śliwińska, Gimnazjum m-ce I Zuzanna Re-
czek – kl. III Skołyszyn, Nauczyciel/ Opiekun: Urszula Czerwińska, 
II Igor Bigos – kl. III Skołyszyn, Nauczyciel/ Opiekun: Urszula Czer-
wińska, Jakub Mikrut – kl. II Kunowa, III Gabriela Chalibożek – kl. 
II Skołyszyn, Nauczyciel/ Opiekun: Urszula Czerwińska, Julia Pod-
raza – kl. II Kunowa, Gabriela Dachowska – kl. II Skołyszyn, Nau-
czyciel/ Opiekun: Urszula Czerwińska, Wyróżnienia: Magdalena 
Reczek – kl. III Skołyszyn, Nauczyciel/ Opiekun: Urszula Czerwiń-
ska, Aleksandra Goleń - kl. I Kunowa, Beata Jasiewicz – kl. III Ku-
nowa, Oliwia Marszałek – kl. III Kunowa. Wręczenie nagród odby-

ło się w dniu 18 grudnia w GOKiCz w Skołyszynie. 

szkół podstawowych i domów kultury z całej Polski. Jedną z laure-

atek konkursu została  Kornelia Rzepka, która otrzymała nagrodę 

w kategorii wiekowej klas III-IV. Nagrodzoną pracę Kornelia wy-

konała na zajęciach plastycznych w pracowni stART w  Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, prowadzonych 

przez instruktora plastyki Władysławę Kołodziej.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

10.12.2015 r. Mikołajki z Mikołajkiem ...i elfami w Skołyszynie 

30 listopada 2015 roku blisko 200 dzieci z Gminy Skołyszyn 
obejrzało w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skoły-
szynie spektakl "Jas i Małgosia" w inscenizacji Teatru MASKA 
z Rzeszowa. Spektakl „Jaś i Małgosia”, wyreżyserowany przez 
Henryka Hryniewickiego to historia opowiedziana przez Go-
spodarza i Gospodynię, którzy w najlepszej cukierni w mieście 
pieką kolorowe słodkości i opowiadają przygody rezolutnego 
rodzeństwa. Bohaterowie pokazali, że w życiu często czyha na 

nas zło, musimy jednak nauczyć się sobie z nim radzić i wal-
czyć o swoje szczęście.  Ze względu na duże zainteresowanie 
wydarzeniem aktorzy Teatru MASKA (Klaudia Cygoń, Małgo-
rzata Szczyrek, Andrzej Piecuch, Henryk Hryniewicki) 30 listo-
pada w GOKiCz w Skołyszynie zagrali dwa spektakle. Z bez-
płatnego zaproszenia skorzystali uczniowie i przedszkolaki 
z  Bączala Dolnego, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, 
Skołyszyna i Święcan. 

30.11.2015 r. Piernikowy świat Jasia i Małgosi 
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W dniu 8 października 2015r. po raz kolejny na terenie 
obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym  zostały 
rozegrane zawody lekkoatletyczne o Puchar Wójta Gminy 
Skołyszyn. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje ze 
wszystkich szkół gminy Skołyszyn. Zawody zostały rozegrane 
w dyscyplinach lekkoatletycznych dla dziewcząt i chłop-
ców w kategorii szkół podstawowych: bieg na 60 m, skok w 
dal, rzut piłeczką palantową  oraz w kategorii szkół gimnazjal-
nych: bieg na 60 m, skok w dal, pchnięcie kulą. Uczniowie 
zostali nagrodzeni medalami, dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Skołyszyn. 
 Klasyfikacja drużynowa - szkoły podstawowe: 
 I miejsce Szkoła Podstawowa w Skołyszynie 

II miejsce Szkoła Podstawowa w Święcanach 
III miejsce Szkoła Podstawowa w Harklowej 
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Lisowie 
V miejsce Szkoła Podstawowa w Przysiekach 
VI miejsce Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym 
VII miejsce Szkoła Podstawowa w Jabłonicy 
VIII miejsce Szkoła Podstawowa w Kunowej 
 Klasyfikacja drużynowa - gimnazja: 
 I miejsce Gimnazjum w Skołyszynie 
II miejsce Gimnazjum w Bączalu Dolnym 
III miejsce Gimnazjum w Kunowej 
IV miejsce Gimnazjum w Święcanach 
  

SPORT 

8.10.2015 r.  Zawody lekkoatletyczne o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn 

Tuż za podium. Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2015/2016 

Meczem z Markiewicza Krosno piłkarze LKS Skołyszyn 
zakończyli rundę jesienną sezonu 2015/2016. Barwy klubu 
reprezentowali: Łukasz Kuryj, Mateusz Furmanek (I), Wojciech 
Płoskonka, Mateusz Jankowicz, Dawid Walczyk, Jacek Kaszyc-
ki, Paweł Gutkowski, Tomasz Kmiotek, Tomasz Syzdek, Grze-
gorz Kędzior, Marek Zawisza, Artur Walczyk, Tobiasz Walczyk, 
Bogdan Rąpała, Mateusz Furmanek (II), Mateusz Skok, Mate-
usz Skrzyszowski, Damian Pelczar, Sebastian Figura, Stanisław 
Piwowar, Norbert Myśliwiec. Pod wodzą trenera Zdzisława 
Żmigrodzkiego zespół rozegrał 15 spotkań i  zajął 4. miejsce 
w tabeli z 27 punktami na koncie. LKS odnotował 7 zwycięstw, 
6 remisów i 2 porażki, stosunek bramek 27-19. Lepiej drużyna 
prezentowała się w Skołyszynie (17 punktów) - 5 
zwycięstw i 2 remisy przy 19 zdobytych  i 7 straco-
nych bramkach mówią wiele o mobilizacji i zaanga-
żowaniu przed własną publicznością. Statystycznie 
średnio w jednym meczu u siebie Skołyszyn zdobył 
2,71 gola, a stracił 1. Niestety gorzej przychodziło 
drużynie zdobywanie punktów wyjazdowych, z 8 
spotkań w zaledwie w 2 LKS zdobył komplet punk-
tów, w 4 odnotował remis, a 2 zakończyły się poraż-
ką, stosunek bramek 8-12, co daje średnią 1 zdobyty 
gol do 1,5 straconego. Najlepszymi strzelcami ze-
społu rundy jesiennej zostali  ex aequo Norbert My-
śliwiec i Bogdan Rąpała, którzy siedmiokrotnie wpi-
sywali się na listę strzelców, 6 bramek zdobył Marek 
Zawisza, po dwa trafienia odnotowali Stanisław Pi-
wowar i Mateusz Furmanek II, a po jednym golu 
zdobyli Mateusz Skok, Damian Pelczar i Artur Wal-
czyk. Największą bolączką LKS były tradycyjnie braki 
kadrowe dostrzegalne podczas całej rundy jesien-
nej. Do piłkarzy, którzy sezonowo wyjechali z kraju, 
doszli zmagający się z kontuzjami, pauzami za kartki 
i obowiązkami zawodowymi. Wielkim plusem ka-

drowym byli wychowankowie młodzieżowcy – Damian Pel-
czar, Wojciech Płoskonka i Tomasz Syzdek, którzy wnieśli do 
zespołu świeżość i zaangażowanie. Podsumowując cztery mie-
siące sportowych zmagań należy stwierdzić, że ekipa Skołyszy-
na ma piłkarski potencjał, LKS  nie ustrzegł się błędów, ale 
więcej było powodów do dumy i satysfakcji.  

Za wykonaną pracę serdecznie dziękujemy trenerowi 
Żmigrodzkiemu, zawodnikom, działaczom i sponsorom. 
Wszystkim  życzymy udanego zimowego wypoczynku i zacho-
wania dobrej kondycji. Zgodnie z planem przygotowań pierw-
szy trening się odbędzie w styczniu 2016 roku. 

 LKS Skołyszyn 

17.10.2015 r. Medale dla naszych karateków  

17 października br. w Wieliczce odbyły się Mistrzostwa 
Polski Karate Kyokushin. Jasielski Klub Kyokushin Karate repre-
zentowało 8 zawodników. W kategorii do 55 kg drugie miejsce 

zajęła Weronika Czajka, a Aleksandra Socha była trzecia w ka-
tegorii do 60 kg.    

Artykuł ze strony Internet.  - twojejaslo.pl 
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OGŁOSZENIA 
 

Ogłoszenie w sprawie utylizacji eternitu 
 

Informuje się mieszkańców Gminy, że na przełomie miesiąca czerwca i lipca 2016 r. Gmina ogłaszać będzie przetarg na odbiór 
i utylizację eternitu pochodzącego ze zbiórki pokryć dachowych od mieszkańców Gminy. 
W związku z tym tych wszystkich, którzy już posiadają do odbioru zdemontowany eternit a nie zgłosili tego faktu w tutejszym 
Urzędzie prosi się o niezwłoczne pisemne poinformowanie o miejscu (adresie posiadacza eternitu wraz z telefonem do kon-
taktu) i ilości eternitu do odbioru w [m2]. Powyższe jest niezbędne celem opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia do przetargu. Składanie takiej informacji dotyczy także tych, którzy zamierzają  dokonać wymiany eternitu do koń-
ca maja 2016 r. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 4491731 w godz. pracy Urzędu. 
UWAGA: brak zgłoszenia w Urzędzie faktu posiadania do odbioru eternitu spowoduje, że dany mieszkaniec nie zostanie 
uwzględniony w planowanym przetargu - terminu następnego odbioru eternitu obecnie nie można przewidzieć. 

 

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 
specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna 

Od dnia 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim praco-
wał i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad 
niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytal-
no-rentowe do ZUS czy do KRUS. Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa 
z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający 
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przy-
znającej odpowiedni zasiłek łub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie. 
Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane 
składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustaw, tj. do dnia 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-
rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki. Składki za wyżej wymie-
nione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego. 

Podaje się do publicznej wiadomości, że w 2016 r. opłaty za dostarczoną wodę i odebrane ścieki naliczane będą w następują-
cy sposób: 
W miesiącu luty 2016 r. zostanie naliczona opłata przewidywana za miesiąc styczeń  
W miesiącu marcu 2016 r.zostanie naliczona opłata przewidywana za miesiąc luty i marzec. 
W miesiącu kwietniu w terminie od 25 do 29 wykonane zostaną odczyty wodomierzy. Faktury z terminem płatności w maju 
zawierać będą faktyczne zużycia za okres do końca kwietnia. 
W miesiącu czerwcu  2016 r. zostanie naliczona opłata przewidywana za miesiąc  maj, czerwiec. 
W miesiącu sierpniu 2016 r. zostanie naliczona opłata przewidywana za miesiąc  lipiec. 
W miesiącu wrześniu  2016 r. zostanie naliczona opłata przewidywana za miesiąc  sierpień, wrzesień. 
W miesiącu październik w terminie od 25 do 31 wykonane zostaną odczyty wodomierzy. Faktury z terminem płatności 
w listopadzie zawierać będą faktyczne zużycia za okres do końca  października. 
W miesiącu  grudniu 2016 r. zostanie naliczona opłata przewidywana za miesiąc listopad i grudzień. 
W przypadku gdy mieszkańcy chcieliby płacić za faktyczne ilości zużytej wody i faktyczne ilości  zrzuconych ścieków proszę 
aby telefonicznie lub osobiście zgłaszali odczyty w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie w następują-
cych terminach: 

Styczeń           od  25 do 29     Lipiec              od  26 do 29 
Marzec            od  07 do 10     Wrzesień        od  05 do 09 
Czerwiec          od  06 do 10       Listopad          od  25 do 30   

W przypadku nie podania odczytu w wyżej podanym terminie opłata zostanie naliczona jako przewidywana. 
Numery telefonów pod które należy dzwonić w godzinach od 7.30 do 15. 30 od poniedziałku do piątku:                                      
(13) 4491749,   (13) 4491732 lub  (13 )4491733 

Ogłoszenie w sprawie opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki w 2016 roku 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 3(42)2015 

Informujemy, że nagrodę za prawidłowe rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje Pan Szymon Wróbel z Wrocławia. 

Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt 
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Sołectwo styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Przysieki 14, 28 11, 25 10, 24 7, 21 5*, 19 2, 16, 30 

Bączal Górny 14, 28 11, 25 10, 24 7, 21 5*, 19 2, 16, 30 

Bączal Dolny 14, 28 11, 25 10, 24 7, 21 5*, 19 2, 16, 30 

Lipnica Górna 14, 28 11, 25 10, 24 7, 21 5*, 19 2, 16, 30 

Jabłonica 14, 28 11, 25 10, 24 7, 21 5*, 19 2, 16, 30 

              

Skołyszyn 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6*, 20 3, 17 

Święcany 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6*, 20 3, 17 

Siepietnica 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6*, 20 3, 17 

Lisów 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6*, 20 3, 17 

              

Harklowa 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6*, 20 3, 17 

Pusta Wola 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6*, 20 3, 17 

Kunowa 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6*, 20 3, 17 

Sławęcin 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6*, 20 3, 17 

Siedliska Sław. 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 6*, 20 3, 17 

Sołectwo lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Przysieki 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3*, 17 1, 15 

Bączal Górny 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3*, 17 1, 15 

Bączal Dolny 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3*, 17 1, 15 

Lipnica Górna 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3*, 17 1, 15 

Jabłonica 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3*, 17 1, 15 

              

Skołyszyn 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4*, 18 2, 16 

Święcany 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4*, 18 2, 16 

Siepietnica 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4*, 18 2, 16 

Lisów 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4*, 18 2, 16 

              

Harklowa 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4*, 18 2, 16 

Pusta Wola 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4*, 18 2, 16 

Kunowa 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4*, 18 2, 16 

Sławęcin 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4*, 18 2, 16 

Siedliska Sław. 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4*, 18 2, 16 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Skołyszyn na 2016 rok 

*wywóz odpadów wielkogabarytowych 
 

Wójt Gminy Skołyszyn przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach: 
- za styczeń, luty, marzec – do 15 marca 2016 r. 
- za kwiecień, maj, czerwiec  – do 15 maja 2016 r. 
- za lipiec, sierpień, wrzesień  – do 15 września 2016 r. 
- za październik, listopad, grudzień – do 15 listopada 2016 r. 
Opłaty należy uiszczać bez wcześniejszego wezwania pisemnego: w kasie Urzędu Gminy,  u sołtysów lub  przelewem na nr konta BS Biecz  
o/Skołyszyn    76 8627 1037 2003 5000 0459 0001. 


