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Spotkanie „Przy wigilijnym stole” 

17 grudnia 2016 roku w Domu Ludowym w Harklowej odbyło się spotkanie „Przy 
wigilijnym stole” delegacji Kół Gospodyń Wiejskich z Harklowej, Lisowa, Przysiek, 
Sławęcina, Siepietnicy, Święcan i Skołyszyna. Spotkanie zaszczycili goście m.in. Radni 
Rady Powiatu Dorota Woźniak, Bogusław Kręcisz i Mariusz Sepioł, Wójt Gminy Zenon 
Szura, Zastępca Wójta Gminy Stanisław Pawluś, Skarbnik Gminy Jacek Kędzior, 
Sekretarz Gminy Janina Byczek, Sołtys wsi Harklowa Kazimierz Goleń, Przewodnicząca 
Regionalnej Rady Kobiet Irena Soboń, Prezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 
Roman Piłat, Proboszcz Parafii Harklowa ks. Stanisław Łukasik, radni Rady Gminy 
Andrzej Świerzowski i Paweł Szot, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej 
Magdalena Dranka Żywiec, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej Mariola 
Krygowska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Handlu Wojciech Kras, Dyrektor GOKiCz Marta Gąsiorowska 
oraz członkowie Klubu Seniorów z Harklowej. Spotkanie przy wigilijnym stole 
uświetniły występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Harklowej 
przygotowane przez Barbarę Łacek i Dorotę Klębę oraz młodzież z KSM w Harklowej. 
Po powitaniu wszystkich przez Przewodnicząca KGW w Harklowej Annę Wieczorek 
zaproszeni goście skierowali do zebranych życzenia z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy gminnej wigilii tradycyjnie połamali się 
opłatkiem. Nie zabrakło również śpiewu kolęd i 12 potraw, które przygotowały 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Skołyszyn 
Gmina Skołyszyn, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie 
mieszkańców, przystąpiła do przygotowania wspólnego 
Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii 
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki”. W imieniu Gmin, o dofinansowanie tego Projektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej 
Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE ubiegać się będzie 
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. 
Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w niniejszym 
Projekcie, w ramach którego planowany jest montaż 
następujących rodzajów instalacji: 

• kolektorów słonecznych – służących do uzyskania ciepłej 
wody użytkowej podgrzewanej energią słoneczną, 
• instalacji fotowoltaicznych – służących do pozyskania 
energii elektrycznej z promieniowania słonecznego; zgodnie 
z obowiązującymi przepisami nie będzie możliwa odsprzedaż 
nadmiaru energii, natomiast 80% oddanej do sieci energii 
będzie można odzyskać w formie tzw. opustu – zmniejszenia 
rachunku za energię elektryczną w okresie, gdy energii 
produkowanej przez instalację jest za mało na potrzeby 
gospodarstwa domowego, 
• kotłów biomasowych piątej generacji – służących do 
ogrzewania domu z pieca biomasowego o niskiej emisji; 
warunkiem jest  likwidacja dotychczasowego źródła ciepła i 
zastąpienie go nowym kotłem na biomasę, 
pomp ciepła – służących do uzyskania ciepłej wody użytkowej 
za pomocą energii termalnej pozyskanej z powietrza. 
Szacunkowe koszty całkowite ww. instalacji określone są 
w opisach poszczególnych typów instalacji, natomiast 
ostateczne wartości instalacji zostaną określone po 
przeprowadzeniu postępowania przetargowego po uzyskaniu 
dofinansowania. 
Projekt zakłada dofinansowanie inwestycji w maksymalnej 
wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny 
mieszkańców wyniesie min. 30% wartości instalacji. 
Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest w 
szczególności: 

• - lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy 
Skołyszyn, 
• - uregulowany stan prawny nieruchomości, na której 
wykonana ma być instalacja, 
• - brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych 
zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy, 
• - złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej 
Deklaracji przystąpienia do Projektu, 
• - dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu 
własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę 
Skołyszyn, po uzyskaniu dofinansowania, 
- podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Skołyszyn 
umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z 
realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania. 
W zależności od rodzaju wybranej instalacji mogą być 
konieczne do spełnienia dodatkowe warunki  
o charakterze technicznym. Szczegółowa informacja o tych 

warunkach zostanie podana oddzielnie. 
Realizacja Projektu planowana jest do 31.12.2018 r., pod 
warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin 
rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 
konkursu: lipiec 2017 r.). 
Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do ww. Projektu 
będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie 
weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria 
udziału w Projekcie, o których mowa w Regulaminie 
uczestnictwa w Projekcie. W przypadku uzyskania tej samej 
ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina 
złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu 
się do Projektu. 
Procedura postępowania:  
W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie 
Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Gminy Skołyszyn 
Deklarację przystąpienia do Projektu, według Załącznika do 
niniejszej informacji w terminie od 12.12.2016 r. do 
23.12.2016 r., w godzinach pracy Urzędu. 
Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej Urzędu www.skolyszyn.pl oraz w wersji 
papierowej w siedzibie Urzędu pod adresem: 
Urząd Gminy Skołyszyn 
38-242 Skołyszyn 12 
pokój nr 4 
Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w 
Urzędzie Gminy Skołyszyn, w pokoju nr 4. 
Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych 
zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, 
w  parciu o zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO 
WP kryteria. 
  
Uwagi:    Ilość instalacji odnawialnych źródeł energii może być 
ograniczona wysokością otrzymanej dotacji. 
Wyżej wymienione warunki obowiązują we wszystkich 
Gminach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przystępujących do 
niniejszego Projektu. 
W Gminie Skołyszyn informacje o Projekcie można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn w pokoju nr 4, tel. 13 449 
17 55. 
  
Z poważaniem 
Zenon Szura 
Wójt Gminy Skołyszyn 
 Druki do pobrania na stronie www.skolyszyn.pl.  
 
WAŻNE: 
 
Mieszkańcy których wnioski znajdują się na liście rezerwowej 
projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych 
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy aby wziąć udział w projekcie: „Instalacje 
systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” muszą złożyć 
ponownie stosowną deklarację. 

Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii 

INFORMACJE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN  
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Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy, która odbyła się 
w dniu 5 września 2016 r. podjęte zostały następujące 
uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy, udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację 
zadania własnego Powiatu, upoważnienia Wójta Gminy 
Skołyszyn do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie 
podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej 
granice ustaloną w budżecie na 2016 r., W dniu 4 
października 2016 r. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady 
Gminy, podczas której podjęte zostały następujące 
uchwały: w sprawie utworzenia Powiatowo – Gminnego 
Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim, w 
sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo – Gminnego 
Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim oraz 
uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 
na członka rady sołeckiej wsi Skołyszyn.  
17 listopada 2016 r. Rada Gminy podczas sesji podjęła 
uchwały j.n.: zmieniającej uchwałę Nr XII/77/15 Rady 
Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Skołyszyn na lata 2016-2019. Uchwałę w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia 
podatku rolnego, określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, terminów płatności sposobu jego 
poboru oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy 
Skołyszyn. określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, 
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Skołyszyn, określenia jednostki obsługującej prowadzącej 
wspólną obsługę finansowo-księgową, administracyjną i 
organizacyjną dla samorządowych jednostek 
budżetowych Gminy Skołyszyn oraz nadania jej statutu.  
Uchwalono także Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Skołyszyn na 2017 r., Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Skołyszyn na 2017 r., „Roczny program 
współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.”  

Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN 

PROJEKT BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA ROK 2017 
 

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. Transport i łączność ( wpływ środków finansowych pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej) 

2 086 036 

4. Gospodarka mieszkaniowa (m.in. wpływy ze sprzedaży składników majątku oraz za 
najem lokali i dzierżawę gruntów) 

196 398 

5. Administracja publiczna (m.in. dotacje celowe) 96 190 

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

2 567 

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 skarbowej, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych                
i prawnych) 

9 488 088 

8. Różne rozliczenia – subwencje (m.in. część oświatowa subwencji ogólnej - 10 559 
138) 

16 061 913 

9. Oświata i wychowanie (m.in. wpływy z czynszu i opłaty stałej w przedszkolu, dotacje 
celowe, środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej  na realizację programów 
edukacyjnych – 100 437,25) 

585 597,25 

10. Pomoc społeczna (m.in. dotacje celowe) 1 600 729 

11. Rodzina (m.in. dotacja celowa na realizację programu „Rodzina 500+”            – 8 511 
600 

13 992 100 

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

3 402 574 

13. Kultura fizyczna (dotacja z MSiT z przeznaczeniem na budowę szkolnych boisk 
wielofunkcyjnych) 

432 500 

RAZEM DOCHODY 47 968 323,25 
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Lp. Dział Klasyfikacji budżetowej Kwota w zł 

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

71 707 

2. Leśnictwo 900 

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

24 640 

4. Transport i łączność (m.in. zimowe utrzymanie dróg, dotacja dla powiatu, 
wykonanie nawierzchni bitumicznych, bieżące utrzymanie dróg, remont 
przystanków) 

1 296 558 

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

434 571 

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

39 100 

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

4 101 028 

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

2 567 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (m.in. utrzymanie OSP, 
obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe) 

403 340 

10. Obsługa długu publicznego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) 100 000 

11. Różne rozliczenia (rezerwa ogólna, inwestycyjna i celowa) 800 600 

12. Oświata i wychowanie w tym: 
- Szkoły podstawowe         - 7 813 603 
- Oddziały przedszkolne    -     732 264 
- Przedszkola                       -     601 754 
- Gimnazja                           -  3 353 519,25 
- Dowożenie uczniów        -      320 182 
- Dokształcanie nauczycieli           -     69 475 
- Stołówki szkolne i przedszkolne  - 800 283 
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
   nauki i metod pracy                    -   737 139 
- Pozostała działalność                  -       1 176 

  
  
  
  

14 429 395,25 

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

14. 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) 

3 110 195 

15. Edukacyjna opieka wychowawcza (m.in. utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc dla 
uczniów) 

373 920 

16. Rodzina (m.in. wydatki związane z realizacją programu „Rodzina 500+” 14 032 900 

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. wydatki związane 
z gospodarką odpadami komunalnymi, budową i utrzymaniem lamp oświetlenia 
ulicznego, dopłata do ścieków, wydatki związane termomodernizacją placówek 
oświatowych, budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki 
związane z instalacją systemów energii odnawialnej na budynkach publicznych oraz 
prywatnych, wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem w schroniskach 
bezdomnych zwierząt) 

  
  
  
  

9 362 380 

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. wydatki na utrzymanie GOKiCz, 
bibliotek i domów ludowych) 

868 057 

19. Kultura fizyczna (m.in. utrzymanie obiektów sportowych, klubów sportowych, 
budowa boisk wielofunkcyjnych) 

1 615 392 

RAZEM WYDATKI 51 187 250,25 

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek 6 351 000 

Spłaty rat kredytów i pożyczek 3 132 073 

Planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2017 r. wyniesie 7 744 600 
tj. 16,1% 

dochodów 
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ZSP w Święcanach z Erasmusem+ w 

IES Playa San Juan z Alicante w Hiszpanii to kolejna szkoła, 
która gościła uczniów i nauczycieli szkół partnerskich 
realizujących projekt Erasmus+ pt. „Youth to Business 
Enterprise”, w tym również przedstawicieli naszej szkoły. 
Między 15 a 22 października pięć naszych uczennic pod 
opieką dwóch nauczycieli udało się na kolejną wizytę 
roboczą, w czasie której zaprezentowały wyniki 
przeprowadzonego badania rynku pod kątem wprowadzenia 
nań nowego produktu – laserowego przenośnego urządzenia 
chroniącego domy przed nalatującymi owadami. Szkoła 
goszcząca, we współpracy z angielską szkołą koordynującą 
projekt, zorganizowała cykl warsztatów poświęconych 
projektowaniu produktu lub usługi z wykorzystaniem 
metodyki ACCESS FM. Pozwoliło to uczniom zrozumieć 
złożoność czynników, jakie należy wziąć pod uwagę podczas 
tego procesu i przygotowywania artykułu do wdrożenia na 
rynek. Gospodarze zadbali również o to, by zaprezentować 
podobne metody pracy nad projektowaniem podczas wizyt w 
lokalnych firmach, których właściciele i pracownicy 
opowiedzieli o tym jak kreują swoje wyroby. Uczestnicy mogli 
zobaczyć jak powstają nowe wzory mebli biurowych w firmie 
Actiu, zabawki w znanej na całym świecie firmie Injusa, czy 
też obuwie w bardzo nowoczesnej fabryce firmy Pikolinos. 

Zdobyta wiedza i doświadczenie będą ogromną pomocą 
w dalszej pracy nad projektowaniem własnych produktów 
przez uczniów wszystkich szkół partnerskich. Efekty tych 
działań zaprezentują podczas kolejnej wizyty edukacyjnej, 
która tym razem odbędzie się w szkole partnerskiej w Paryżu. 

   
Szkolny koordynator projektu 

Artur Gruszka 

Z ŻYCIA SZKÓŁ 

Prace plastyczne uczennic z ZSP w Skołyszynie nagrodzone 

Prace plastyczne uczennic z Zespołu Szkół Publicznych w 
Skołyszynie nagrodzone w X PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI 
PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 2016 W JASIELSKIM DOMU 
KULTURY. 
W Roku Henryka Sienkiewicza – ogłoszonym oficjalnie przez 
sejm z racji 100. rocznicy jego śmierci- Jasielski Dom Kultury 
ogłosił dla szkół podstawowych i gimnazjów powiatu 
jasielskiego konkurs plastyczny na temat: „Sienkiewicz 
pędzlem i kredką”. W konkursie tym jury oceniło 220 prac 
nadesłanych z 35 różnych placówek. Z naszej szkoły prace na 
konkurs w kategorii II - szkoła podstawowa kl. IV-VI wykonała 
Dorota Ślusarz - uczennica kl. VI i uzyskała wyróżnienie. 
Nagrodę w kategorii III - gimnazja nagrodę zdobyła Lidia 
Kosiba, kl. Ia. Z kolei prace Gabrieli Dachowskiej, kl. IIIb i Alicji 
Mastej, kl. Ia zostały wyróżnione. Na konkurs prace wykonały 
także: Patrycja Przybyłowska kl. IIb, Zuzanna Fliszkiewicz, kl. 
IIb i  Daniela Goleń kl. II a. 
Uczennice do konkursu przygotowały Lucyna Krauz /szkoła 
podstawowa/ i Urszula Czerwińska /gimnazjum/. 
Wszystkie prace zostały wystawione w Galerii Jasielskiego 

Domu Kultury i można je oglądać do 9 grudnia 2016 roku. 
Młodym artystkom gratulujemy nagród i życzymy dalszych 
sukcesów w kolejnych konkursach. 

 ZSP SKOŁYSZYN  

"Mały projektant szkła" - kolejne projekty wybrane! 

Program "Mały Projektant Szkła" jest realizowany w Centrum 
Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Dzieci same wykonują projekt 
szklanej formy, inspirując się pracą hutników. "Mali 
projektanci" posługują się różnorodnymi technikami. Wybrane 
prace dzieci trafiają  później w ręce artystów pracujących w 
Centrum, którzy stworzą wyjątkowe szklane unikaty. Do 
realizacji przez pracowników CDS zostały wybrane projekty 

młodych artystów ze Szkoły Podstawowej w Harklowej: 1. 
Bartosz Klęba, 8 lat, Harklowa - realizacja: warsztat witrażu 2. 
Karolina Klęba, 9 lat, Harklowa - realizacja: warsztat palnikarski 
3. Marcin Kwilosz, 6 lat, Głęboka - realizacja: warsztat hutniczy. 
Prace uczniów  naszej  szkoły zostaną  zrealizowane przez 
pracowników CDS – hutników lub witrażystów  i 
zaprezentowane  na wystawie w Centrum Dziedzictwa Szkła. 
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Dobry początek 

W dniu 20 września uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Harklowej w składzie: Agnieszka Klęba, Emilka Stróżyk, 
Karolinka Stankowska, Maciek Woźniak, Kornel Dąbrowski 
oraz Łukasz Pytel reprezentowali szkołę w Powiatowych 
Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych w Trzcinicy. 
Był to chłodny, ale bardzo szczęśliwy dla nas dzień. Maciek 
okazał się być bezkonkurencyjny dla swoich rywali i z czasem 
8,80 s. w biegu na 60 m. zagwarantował sobie udział w finale 
wojewódzkim w Rzeszowie. W jego ślady poszła Agnieszka. 
która  w biegu na 600 m również zajęła I miejsce. Emilka w 
biegu finałowym na dystansie 60 m, walczyła do samej mety, 
którą przekroczyła jaka trzecia i tym samym uzyskała awans na 
zawody wojewódzkie. Świetnie spisali się nasi piątoklasiści, 
którzy musieli rywalizować ze starszymi od siebie kolegami. 
Łukasz w biegu na 1000 m. zajął czwarte miejsce, Kornel w 

biegu na 60 m. był szósty, a Karolinka w skoku w dal siódma. 
Wszystkim naszym zawodnikom gratulujemy, a Maćkowi, 
Emilce i Agnieszce życzymy powodzenia na zawodach 
wojewódzkich.  

Gminny Konkurs Plastyczny „Zimowe impresje” 

Dnia 12 grudnia 2016 roku odbył się w naszej szkole  Gminny 

Konkurs Plastyczny pt. „Zimowe impresje”. Organizatorem 

była nauczycielka plastyki i zajęć artystycznych Jolanta Rzońca. 

Cele konkursu dotyczyły m. in. rozwijania i kształtowania 

wyobraźni plastycznej dzieci, inspirowanej zimową porą roku, 

rozbudzania aktywności twórczej oraz popularyzacji dziecięcej 

twórczości. W konkursie wzięli udział uczniowie w trzech 

kategoriach wiekowych I - III, IV – VI SP oraz Gimnazjum tj. ze 

szkół z Bączala Dolnego, Jabłonicy, Święcan, Kunowej i 

Harklowej. Zadaniem uczestników było przedstawienie piękna 

krajobrazu obserwowanego zimową porą w dowolnej technice 

malarskiej. Jury w składzie: artysta malarz Andrzej Garbiec, 

instruktor plastyczny GOKiCz w Skołyszynie Władysława 

Kołodziej oraz przewodnicząca Rady Rodziców w ZSP 

w Bączalu Dolnym Anna Gunia. Jury postanowiło nagrodzić 

następujących młodych artystów: kategoria kl. I – III  - I 

miejsce – Klaudia Rutana – SP Święcany kl. II,II miejsce – Emilia 

Ryba – SP Święcany kl. III, III miejsce – Weronika Sokołowska – 

SP Kunowa kl. III, Wyróżnienie – Karolina Sepioł – SP Harklowa 

kl. III, Wyróżnienie – Maciej Stój –  SP Jabłonica kl. II, kategoria 

kl. IV – VI, I miejsce – Eliza Przybyłowicz – SP Kunowa kl. V, II 

miejsce – Patrycja Piecuch – SP Harklowa kl. VI, III miejsce – 

Emilia Stróżyk – SP Harklowa kl. VI, Wyróżnienie – Wiktoria 

Nowak – SP Jabłonica kl. VI, Wyróżnienie- Zuzanna Kuś – SP 

Bączal Dolny kl. V, Wyróżnienie – Adam Babiarz – SP Jabłonica 

kl. V, kategoria Gimnazjum, I miejsce – Zuzanna Bąk – 

Kunowa kl. III, II miejsce – Klaudia Nowak – Bączal Dolny – kl. 

II, III miejsce – Weronika Wojdyła - Bączal Dolny – kl. III, 

Wyróżnienie – Kamila Piątek – Kunowa kl. III. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 

i nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole 

Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym.  

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 
Dnia 16 października 2016 roku odbyła się Ogólnopolska 
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W etapie 
szkolnym wzięło udział 7 uczniów z klas I-II Gimnazjum 
Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, których 
przygotowała pani Joanna Bosak – opiekun Szkolnego Koła 
PCK. Zwycięzcą została Izabela Marcisz kwalifikując się tym 
samym do etapu rejonowego. 30 października 2016 roku 
Izabela Marcisz wraz z Martyną Piś zorganizowała zawody 
sportowe, promujące zdrowy styl życia. W wydarzeniu wzięli 

udział przedszkolaki i uczniowie klasy IV. Tego typu działanie 
pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo” miało na celu 
promowanie aktywności ruchowej. Zawody sportowe 
wzbudziły duże zainteresowanie dzieci i zapewne zachęciły do 
większego wysiłku fizycznego. Na zakończenie wręczono 
dyplomy oraz podarunki z owocami. W kolejnym etapie 
rejonowym Olimpiady 5 grudnia 2016 roku w Jaśle Izabela 
Marcisz zajęła II miejsce w powiecie. Gratulujemy i cieszymy 
się wygraną naszej uczennicy. Życzymy dalszych sukcesów! 

 „Bądźcie świadkami miłosierdzia” - Z wizytą w SOSW w Jaśle 
Dnia 18 października 2016 roku młodzież Zespołu Szkół 
Publicznych w Bączalu Dolnym przedstawiła montaż słowno – 
muzyczny pt. “Bądźcie świadkami miłosierdzia” poświęcony 
kolejnej rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża. 
Uczestnikami przedstawienia w domu parafialnym przy 
jasielskiej Farze byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego, nauczyciele, wychowawcy i dyrekcja. 
Spotkanie odbyło się z inicjatywy proboszcza parafii w Bączalu 
Dolnym księdza Piotra Sałek. Zgromadzonym towarzyszyła 
rodzinna atmosfera pełna ciepła i radości. Przygotowaniem tej 
uroczystości zajęły się panie Monika Dąbrowska i katechetka 

Agnieszka Pawlik. Obecny rok przeżywamy pod hasłem 
Wolontariatu. Założenia te są realizowane w ZSP w Bączalu 
Dolnym m.in. przez Szkolne Koło Caritas, które powstało w 
2005 roku powołane przez ks. bp Kazimierza Górnego. Przez 
ten czas młodzież czynnie realizuje pomoc potrzebującym 
poprzez różne akcje charytatywne tj. zbiórki pieniężne, kwesty 
dla chorych dzieci.  Występ dedykowany młodzieży 
niepełnosprawnej był dla naszych uczniów piękną lekcją 
uczenia się właściwej postawy rozpoznawania konkretnych 
potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, 
sąsiedztwie… . Jest to droga ciekawa i pasjonująca, 
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Fundacja ORLEN dla OSP 

 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ  

W dniu 1-go grudnia br., w siedzibie Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala straży 
pożarnych zorganizowana została przez PKN ORLEN oraz 
Fundację Orlen Dar Serca. W trakcie jej trwania zostały 
wręczone symboliczne czeki darowizn dla jednostek ochrony 
przeciwpożarowej. Pomoc otrzymało ponad 160 jednostek 
straży pożarnych, zarówno ochotniczych jak również 
zawodowych, na łączną kwotę 900 tysięcy złotych. Wsparcia 
strażakom udzielił w tym roku PKN ORLEN, a także spółki 
Grupy ORLEN, jak ANWIL oraz ORLEN Upstream. 
W tegorocznej edycji programu dla straży pożarnych, 
obdarowane zostały dwie jednostki  z terenu Gminy 
Skołyszyn: OSP Święcany oraz OSP Bączal Górny, które 
otrzymały darowizny w kwocie odpowiednio 5000 zł i 6000 zł. 
Na uroczystej gali jednostke OSP Święcany reprezentowali 
Naczelnik – Robert Potyrała, który odebrał symboliczny czek 
i upominki, a także Czesław Słowik, Marek Kosiek i Krzysztof 
Słowik, a jednostke OSP Baczal Górny - Prezes OSP Łukasz 
Smaś i członek OSP Karol Labut. Otrzymane środki 
przeznaczone zostaną na doposażenie jednostkek w sprzęt, 

który pozwoli zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo 
ratowników podczas prowadzonych działań. Ponadto, podczas 
gali strażacy  mieli okazję spotkać się ze srebrnym medalistą 
igrzysk olimpijskich w Pekinie oraz Rio de Janeiro Piotrem 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP z nowym (starym) kierownictwem 

W listopadzie br. w Skołyszynie odbył się czwarty zjazd 
oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle. Prezesem na 
kolejną pięcioletnią kadencję został ponownie wybrany 
Stanisław Święch. Podczas spotkania odebrał on Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany „w uznaniu 
szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku”.  
Wybrany ponownie na funkcję prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle Stanisław Święch ma 59 lat i 
na co dzień pracuje na stanowisku podinspektora do spraw 
zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych 
i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Skołyszyn. Od 
blisko czterdziestu lat jest związany z tamtejszą jednostką 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 1977-1987 pełnił 
funkcję sekretarza gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Skołyszynie, a następnie przejął po swoim 
ojcu Zygmuncie funkcję komendanta gminnego. 
Od 1997 roku do dnia dzisiejszego jest prezesem 
tejże jednostki. Aktywnie współpracuje również 
z lokalnymi stowarzyszeniami, m.in. Lokalną 
Grupą Działania „Liwocz” z siedzibą w Brzyskach, 
Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa 
Drogowego czy Komendą Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego im. Rodziny Madejewskich 
w Jaśle 
W Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP zasiadać 
będzie trzecią kadencję. W latach 2011-2016 
członek Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie. 
Prywatnie żonaty, ojciec trójki dzieci. 
Za swoją dotychczasową działalność społeczną 

został odznaczony m.in. „Złotym Krzyżem Zasługi” i „Złotym 
Znakiem Związku”. Dzisiaj odebrał przyznany mu „w uznaniu 
szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku” Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza. W skład Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle w kadencji 2016-
2021 weszli ponadto: Dominik Rzońca, Marcin Makara i 
Adam Rozmus – wiceprezesi, Sławomir Madejczyk – 
sekretarz, Marek Myśliwiec – skarbnik, Wiktor Barański, 
Zdzisław Gołębiowski i bryg. Marek Górniak – członkowie. Do 
powiatowej komisji rewizyjnej zostali wybrani: Stanisław 
Mad ej  ( p rz e wo d n i czą cy ) ,  Kaz i mi e rz  J an i ga 
wiceprzewodniczący), Krzysztof Sarnecki (sekretarz), Jan 
Pietruś, Jacek Kozicki (członkowie). Delegatami na zjazd 
oddziału wojewódzkiego w Rzeszowie zostali: Stanisław 
Święch, Dominik Rzońca, Wiktor Barański, Adam Rozmus oraz 
Zdzisław Gołębiowski.  
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Ćwiczenia "Skołyszyn 2016" 

W dniach 18 – 19.10.2016 roku przeprowadzono gminne 
ćwiczenia obronne „Skołyszyn 2016”, którego tematem było 
„Zgranie gminnych organów kierowania oraz ich ogniw 
wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w 
sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa." 
W ćwiczeniach udział brały wydzielone składy osobowe: 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz jednostek 
OSP Skołyszyn, Święcany, Harklowa, Pusta Wola, Lisów i Bączal 
Dolny. Ponadto w ćwiczeniach  udział brali funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Policji z Jasła i Skołyszyna, zawodowi 
strażacy z JRG Jasło. W  trakcie pierwszego dnia ćwiczeń 
zespoły zadaniowe Wójta Gminy zostały przeszkolone przez 
oficerów Wojskowej Komendy Uzupełnień z Jasła. 
Celem ćwiczeń było m.in. sprawdzenie zasadności przyjętych 
koncepcji w zakresie ochrony ludności, przygotowanie i 
sprawdzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 
podległych służb do wykonywania zadań w przypadku 
wystąpienia zagrożenia, doskonalenie metod rozpoznawania 
zagrożeń i prowadzenia działań ratowniczych. 
Organizatorem ćwiczeń był Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura 
jako Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, Szefem Sztabu ćwiczeń był Komendant Gminny 
ZOSP dh Stanisław Święch. 
Obserwatorami ćwiczeń byli m.in.: Starosta Jasielski  Mariusz 
Sepioł oraz przedstawiciele Wydziału ds. Koordynacji Działań 
Powiatowych Służb Inspekcji i Straży, Z-ca Komendanta 
Powiatowego Policji podins. Andrzej Przebięda wraz z 

funkcjonariuszami KPP, Komendant Powiatowy PSP bryg. 
Marek Górniak wraz z kadrą oficerską KP, Szef Sztabu WKU 

W dniu 6 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle 
odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP, prowadzone przez Prezesa Zarządu dh 
Stanisława Święcha, które poświęcone było inauguracji 
kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP, przyjęciu planu 
pracy na rok 2017 oraz bieżącym sprawom funkcjonowania 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W posiedzeniu 
udział wzięli przedstawiciele Zarządów Oddziałów Gminnych 
ZOSP RP, przedstawiciele Urzędów Gmin, Komendant 
Powiatowy PSP w Jaśle oraz przedstawiciele służby 
operacyjnej Komendy.  W trakcie posiedzenia Komendant 
Powiatowy PSP w Jaśle bryg. Marek Górniak przedstawił 
również tematykę zainicjowanej przez MSWiA w październiku 

br. kampanii społecznej, która ma na celu popularyzowanie 
wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego w naszych 
domach i mieszkaniach tj. akcji „Czad i ogień. Obudź czujność”. 
Na spotkaniu rozdysponowano 10 000 szt. ulotek dotyczących 
kampanii, które przekazano członkom Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle. Ulotki trafią do 
miejscowości na terenie gmin powiatu jasielskiego. 
Rozdysponowane przez strażaków ochotników przyczynią się 
do popularyzowania zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach 
domowych. 
Więcej informacji na temat „Czad i ogień. Obudź czujność” 
oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie Komendy 
Głównej PSP . 

Akcja "Czad i ogień. Obudź czujność" 
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INFORMATOR KULTURALNY 

Konfrontacje Artystyczne 2016 

25 października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie spotkały się zespoły taneczne 
i grupy teatralne działające przy szkołach podstawowych, 
gimnazjach. Celem organizowanych od 2001 roku Konfrontacji 
Artystycznych jest prezentacja dorobku artystycznego 
zespołów tanecznych i grup teatralnych, wymiana pomysłów 
i doświadczeń oraz inspirowanie do poszukiwań nowych form 
pracy artystycznej. Organizatorem tegorocznej edycji 
przeglądu był Wójt Gminy Skołyszyn oraz GOKiCz 
w Skołyszynie. Występom dzieci i młodzieży przyglądało się 
jury w składzie: Paweł Wałczyk  - instruktor do spraw 
kultury  w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 
w Brzyskach; Anna Zalewska - absolwentka kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, animatorka kultury; Marta 
Gąsiorowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie; Jadwiga Szarek - instruktor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.  Jury 
wyróżniło i nagrodziło przedstawienia teatralne:  I miejsce: - 
„Szewc  Dratewka” -  SP Przysieki (kl. III ), Nauczyciel 
przygotowujący: Małgorzata Leśniak;  II miejsce ex aequo: - 
„Mit o Syzyfie” - ZSP Skołyszyn (kl. V "a" i "b"), 
Nauczyciel przygotowujący: Renata Opałka; „Śpiąca królewna” 
– ZSP Bączal Dolny ( kl. III ), Nauczyciele przygotowujący: 
Halina Wojdyła; III miejsce: " Ambaras w bajkowym lesie " -
 ZSP Skołyszyn (kl. III), Nauczyciel przygotowujący: Urszula 
Zabielska; Wyróżnienia:  - „Rozrachunki uczniowskie, czyli 

szkolne „DZIADY”” – ZSP Bączal Dolny ( kl. VI SP, kl. I, II i III 
Gim.), Nauczyciele przygotowujący: Agnieszka Dąbrowska 
i Maria Kozioł; - " Balladyna " - SP w Jabłonicy (kl. IV - VI), 
Nauczyciel przygotowujący: Łucja Biernacka; - „W czasie 
deszczu” -  SP Przysieki (kl. II ), Nauczyciel przygotowujący: 
Bernadetta Filus;- „Poczekalnia” – ZSP Kunowa ( kl. V i 
VI );Nauczyciele przygotowujący: Halina Knapik. Statuetkę /
nagrodę specjalną/ za osobowość sceniczną w kategorii teatr 
otrzymał Karol Mitrut  ze ZSP w Bączalu Dolnym. W kategorii 
taniec  I miejsce: - " Taniec integracyjny " - SP w Jabłonicy (kl. 
II), Nauczyciel przygotowujący: Grażyna Piś; Wyróżnienie: - " 
Roztańczone nutki " - SP w Harklowej,  Nauczyciel 

Obchody Święta Niepodległości w Skołyszynie 

Mieszkańcy gminy Skołyszyn spotkali się 11 listopada 2016 
roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w 
Skołyszynie, by wspólnie uczcić Święto Niepodległości. 
Obchody rozpoczęły się występem chóru MISJONIS, który pod 
kierownictwem Lucyny Antas wykonał hymn "Gaude Mater 
Polonia". Następnie na scenie zaprezentowali sie tancerze, 
aktorzy i wokalistki. Młodzież przygotowana przez Agnieszkę 
Starzec ,Urszulę Czerwińską i Jolantę Zabawę wystawiła 
program "Pisk Białego Orła". W dalszej części spotkania 
zgromadzeni na sali widowiskowej wspólnie z Zespołem 
Lisowianki śpiewali polskie pieśni i piosenki patriotyczne. 11 
listopada w GOKiCz w Skołyszynie odbyła sie również premiera 
filmu "Akcja Pensjonat". Obecny na pokazie prezes Telewizji 

Obiektyw Bogdan Miszczak opowiadał o powstaniu filmu. W 
uroczystościach udział wzięli między innymi: Stanisław Pawluś 
- Zastępca Wójta Gminy oraz Radni Gminy Skołyszyn: Dariusz 
Łyszczarz (Jabłonica), Jan Rak (Sławęcin); Zdzisław Dąbrowski 
(Lisów); Józef Kielar (Przysieki); Roman Klisiewicz (Skołyszyn); 
Władysław Trzeciak (Siepietnica); Wiesława Wilk (Przysieki); 
Stanisław Wojdyła (Lipnica Górna). Gminny Ośrodek Kultury i 
Czytelnictwa w Skołyszynie składa podziękowania Kołom 
Gospodyń Wiejskich z Gminy Skołyszyn, które włączyły się w 
organizację uroczystości.  
Dzięki paniom ze Skołyszyna, Święcan, Siepietnicy, Lisowa, 
Przysiek, Harklowej i Sławęcina obecni na uroczystości mogli 
spróbować miejscowych specjałów  
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 Andrzejki w GOKiCz 

 

W niedzielny wieczór, 20 listopada 2016 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyła się 
zabawa andrzejkowa dla najmłodszych. Malowanie włosów, 
deszcz baniek mydlanych, wystrzałowe konfetti oraz rozpylacz 
śniegu to tylko wybrane atrakcje wieczoru. W zabawie udział 
wzięły dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone przez 
GOKiCz oraz ich rodzeństwo i znajomi. 
 Po przywitaniu wszystkich dzieci i ich opiekunów przez 

dyrektora GOKiCz - Martę Gąsiorowską 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 Ciocią Dynią przez dwie godziny zapewnił dzieciom 

udział w niezapomnianej zabawie, podczas której mogły 

wywróżyć sobie przyszłość oraz wystąpić na scenie. Były gry, 

konkursy, zabawy z  chusta animacyjną, dyniowy pokaz mody, 

dyniowa olimpiada sportowa oraz malowanie włosów. Nie 

zabrakło również tradycyjnych zabaw i tańców. W wielu 

zabawach udział wzięli również rodzice.  

Eliminacje gminne konkursu recytatorskiego  

23 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i 
Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się gminne eliminacje 
konkursu recytatorskiego LITERATURA I DZIECI, ogłoszonego 
przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. W eliminacjach 
udział wzięło 39 recytatorów ze szkół podstawowych z Gminy 
Skołyszyn. Tegoroczna tematyka dotyczyła hobby, 
zainteresowań, pasji wśród dzieci. Temat miał uświadomić 
dzieciom, że prawdziwa pasja nie tylko inspiruje, ale także 
pomaga żyć, sprawiając, że to co nas otacza staje się bogatsze, 
kolorowe i ciekawsze. Jury w składzie: Jadwiga Orzechowska - 
Instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie; Helena 
Gołębiowska - Zastępca Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury 
w Jaśle, Justyna Maniak - Instruktor Młodzieżowy Dom 
Kultury w Jaśle i  Marta Gąsiorowska – Dyrektor GOKiCz w 
Skołyszynie: nominowało  do eliminacji rejonowych trzech 
uczniów w kategorii  klas 0 - III: Julia Mazur – SP Skołyszyn, kl. 
III; nauczyciel przygotowujący: Urszula Zabielska, Natasza 
Litwa – SP Przysieki, kl. III; nauczyciel przygotowujący: 
Małgorzata Leśniak, Wiktor Ducal – SP Harklowa, kl. II; 
nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Kozioł 
 oraz wyróżniło uczniów : Dawid Zabawa – SP Skołyszyn, kl. I; 

nauczyciel przygotowujący: Jadwiga Stygar, Nikola Barzyk – SP 
Przysieki, kl. II; nauczyciel przygotowujący: Bernadetta Filus 
Wiktoria Warywoda – SP Harklowa – kl. III; nauczyciel 
przygotowujący: Marzanna Mikrut, Bartosz Kardaś – SP 
Harklowa, kl. II; nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Kozioł, 
Piotr Krupa – SP Lisów; nauczyciel przygotowujący: 
Renat  Ciołkosz, Roksana Jagoda – SP Jabłonica, kl. II; 
nauczyciel przygotowujący: Grażyna Piś, Oliwia Lipka – SP 
Bączal Dolny,  kl. 0; nominowało  do eliminacji rejonowych 
trzech uczniów w kategorii klas IV – VI: Oliwia Bylinowska – 
SP Jabłonica, kl. V; nauczyciel przygotowujący: Łucja 
Biernacka, Patryk Gotfryd – SP Harklowa , kl. VI; nauczyciel 
przygotowujący: Magdalena Berkowicz, Dorota Ślusarz – SP 
Skołyszyn, kl. VI; nauczyciel przygotowujący: Marta Mastej, 
oraz wyróżniło uczniów : Kamil Wenc – SP Jabłonica, kl. IV; 
nauczyciel przygotowujący: Łucja Biernacka, Anna 
Sokołowska – SP Skołyszyn, kl. V; nauczyciel przygotowujący: 
Renata Opałka. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i nagrody, ufundowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.  
Nominowani uczniowie reprezentowali Gminę Skołyszyn na 
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Magiczne Mikołajki  
Pokaz magii, zabawy z Minionkiem, tańce integracyjne, 
występy na scenie, upominki od Mikołaja to tylko wybrane 
atrakcje spotkania „Mikołajki z Mikołajkiem”, 
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie. W spotkaniu 9 grudnia 2016 
roku udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w 
Kunowej, Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach, Szkoły 
Podstawowej w Lisowie, Szkoły Podstawowej w Harklowej 
oraz Szkoły Podstawowej w Jabłonicy. 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 
obejrzały pokaz magii  w wykonaniu prawdziwego Czarodzieja 
oraz same uczyły sie magicznych sztuczek.  Brały również 
czynny udział w różnego rodzaju grach i zabawach 
prowadzonych przez Elfinkę i Minionka. Oczywiście, najwięcej 
radości sprawiło pojawienie się samego św. Mikołaja, który 
wszystkim uczestnikom spotkania wręczył upominki. Spotkanie 
było również okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego 
na samodzielnie stworzony plakat reklamujący serie książek 

o Mikołajku. Celem konkursu, ogłoszonego w listopadzie przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, było 
pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci 
i młodzieży, umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego 
talentu oraz popularyzacja serii książek o Mikołajku R. 
Goscinnego i J. J. Sempé. Na konkurs wpłynęło blisko 
czterdzieści prac, wykonanych różnymi technikami przez 
uczniów klas trzecich i czwartych szkół podstawowych. Prace 
plastyczne oceniało jury w składzie: Marta Gąsiorowska 
(dyrektor GOKiCz), Maria Sychta i Teresa Sowińska 
(bibliotekarki z GOKiCz). Jury oceniając oryginalność, 
pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania nagrodziło 
15 uczniów: Miejsce I ex aequo       Julia Kędzior; kl. IV, ZSP 
w Święcanach  Wiktoria Wójcik; kl. IV, SP w Lisowie  Karolina 
Klęba; kl. III, SP w Harklowej   Miejsce II  ex aequo Emilia 
Wójcik; kl. IV,  SP w Jabłonicy Maja Dziedzic; kl. IV , SP 
w Lisowie Kamil Janowiec; kl. IV,  ZSP w Kunowej Zuzanna 
Warchoł; kl. III,  SP w Lisowie Miejsce  III ex aequo Julia 
Martyka;  kl. III, SP w Lisowie Gabriela Miras; kl. IV, ZSP 
w Kunowej Wyróżnienia:  Bartek Gryga; kl. IV,  ZSP 

 

Warsztaty bożonarodzeniowe w Skołyszynie i Święcanach 
 
 
Prawdziwe cuda wyszły spod rąk uczestników warsztatów 
bożonarodzeniowych zorganizowanych dla dorosłych 
i dzieci przez bibliotekarki z Gminnego Ośrodka Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie i Święcanach .  
Uczestnicy udowodnili, że ozdoby świąteczne najlepiej 
zrobić samodzielnie, bo podobnych w żadnym sklepie 
kupić nie można. I nie chodzi tu tylko o oryginalność, ale 
także jakość wykonania.  
Piękne filcowe i osikowe bombki wykonane podczas 
warsztatów dla dorosłych oraz papierowe ozdoby 
choinkowe i makaronowe choineczki wykonane przez 
dzieci zapewne pięknie ozdobią domy podczas 
tegorocznych świat. 
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Nagrodzono najpiękniejsze kartki świąteczne! 

Jedną z piękniejszych tradycji Bożego Narodzenia jest 
wysyłanie świątecznych kartek. Aby zwyczaj przesyłania 
bliskim życzeń wciąż był żywy i by pamiętali o nim zwłaszcza 
najmłodsi, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w 
Skołyszynie zorganizował konkurs na najładniejszą kartkę 
bożonarodzeniową. Celem konkursu plastycznego „Karta 
świąteczna - szopka betlejemska” oprócz kultywowania 
tradycji bożonarodzeniowych, było również pobudzenie 
wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz 
umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu. 
16 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i 
Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się oficjalne 
podsumowanie konkursu. Na konkurs wpłynęło blisko 
sto  prac ze szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy 
Skołyszyn. 
Jury konkursu w składzie: Ewelina Węgrzynowic - Włudzik – 
nauczyciel rysunku (Szkoła Rysunku w Jaśle); Marta 
Gąsiorowska – dyrektor GOKiCz w Skołyszynie oraz 
Władysława Kołodziej – instruktor plastyki w GOKiCz w 
Skołyszynie oceniając samodzielność, estetykę wykonania oraz 
ogólny wyraz artystyczny wyróżniło i nagrodziło prace: 
Kl. 0-III: m-ce I Szymon Siwak – kl. II SP Skołyszyn, Bartosz 
Płaziński – kl. III SP Lisów, II Laura Wojdyła – kl. III SP Lisów, 
Aleksandra Liana – kl. II SP Skołyszyn, Amelia Węglarz – kl. III 
SP Lisów, III Antonina Mazur – kl. II SP Skołyszyn, 
Wyróżnienia: Zuzanna Warchoł – kl. III SP Lisów, Karolina 
Klęba – kl. III SP Harklowa, Oliwia Gnap – kl. III GOKiCz 
Skołyszyn, Katarzyna Gajowska – kl. 0 GOKiCz Skołyszyn, Anna 
Węgrzyn – kl. II GOKiCz Skołyszyn, Kl. IV – VI: m-ce I Emilia 

Stróżyk – kl. VI SP Harklowa,  II Klaudia Wszołek – kl. VI SP 
Lisów, Elwira Kaszycka – kl. V SP Jabłonica, III Jakub 
Szczepanik – kl. IV SP Przysieki,  Dorota Ślusarz – kl. VI SP 
Skołyszyn, Wyróżnienia: Wiktor  Bylinowski – kl. V SP 
Jabłonica, Patrycja Kula – kl. VI SP Skołyszyn 
1. Julia Jarek – kl. IV SP Przysieki, Marlena Łyszczarz – kl. VI 
SP Jabłonica, Amadeusz Sowa – kl. VI SP Jabłonica, Wiktoria 
Wójcik – kl. IV SP Lisów, Gimnazjum, m-ce I Lidia Kosiba – kl. I 
Skołyszyn, II Zuzanna Fliszkiewicz – kl. II Skołyszyn, III Oktawia 
Syzdek – kl. I Skołyszyn, Wyróżnienia: Maria Warchoł – kl. I 
Skołyszyn, Aleksandra Łagowska – kl. I Skołyszyn, Klaudia 
Nowak – kl. II Bączal Dolny. 
 Dyplomy i nagrody wręczały laureatom: Janina Byczek - 
Sekretarz Gminy Skołyszyn, Jola Richter-Magnuszewska - 
ilustratorka książek dla dzieci oraz Marta Gąsiorowska - 
dyrektor GOKiCz w Skołyszynie. 
GOKiCz w Skołyszynie zaprasza na wystawę prac nadesłanych 
na konkurs plastyczny "Kartka świąteczna". Z nagrodzonymi 
i wyróżnionymi pracami można zapoznać się odwiedzając 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 
Wystawa będzie czynna do  20 stycznia 2017 roku. 
Rozstrzygnięcie konkursu połączone było z warsztatami 
plastycznymi które poprowadziła Jola Richter-Magnuszewska. 
Podczas warsztatów dzieci i młodzież tworzyła ilustracje do 
książki "Lenka i świąteczne drzewo". 
JOLA RICHTER-MAGNUSZEWSKA - z wykształcenia ceramik, 
z zawodu - ilustratorka książek dla dzieci. Zadebiutowała na 
łamach „Świerszczyka”, z którym to współpracuje do dziś. 
Ilustruje książki dla takich wydawnictw jak Egmont, Nasza 
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SPORT 

Turniej PRO-FAMILIA CUP 2016 

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII MIĘDZYNARODOWEGO 
RODZINNEGO TURNIEJU NIEPODLEGŁOŚCI W PIŁCE 
SIATKOWEJ TURNIEJ PRO- FAMILIA CUP 2016. 
Już po raz XVII siatkarze zawodowi i amatorzy spotkali się na 
Międzynarodowym Rodzinnym Turnieju Niepodległości 
w Piłce Siatkowej. Było rodzinnie nie tylko na parkiecie, ale 
także wśród licznie zgromadzonych kibiców, którzy z trybun 
hal sportowych na obiektach w Ustrobnej i Niepli 
dopingowali i oklaskiwali swoje drużyny. Turniej sportowy 
odbył się w obiektach sportowych szkoły podstawowej w 
Ustrobnej, oraz w szkole podstawowej  w Niepli w dniu 
27.11.2016. W zawodach wzięło udział 15 drużyn 
podzielonych na cztery grupy A, B, C, D z czego grupy A , B  to  
kategorie zawodowe w której uczestniczyło 7 drużyn 
występujące w ligach, a grupy C , D – kategorie amatorskie w  
której udział wzięło 8 drużyn nie grający w ligach. Turniej 
został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w Warszawie, Urząd Marszałkowski województwa 

podkarpackiego w Rzeszowie. Fundatorami nagród w postaci 
piłek siatkarskich najwyższej jakości, grawerowanych ręcznie 
pucharów szklanych, dyplomów były jednostki 
samorządowe: Starostwo powiatowe w Krośnie, Gmina 
Jasło, Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka. Honorowy 
Patronat nad Turniejem objęli: Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie – Dawid 
Lasek, Posłowie na Sejm R.P. - Joanna Frydrych, Pawke Papke, 
Bogdan Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego – 
Władysław Ortyl, Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan 
Juszczak, Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz. Wójt 
Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański. Wspólnie 
pokazujemy, jak można wypoczywać rodzinnie i zdrowo, na 
dodatek jeszcze w atmosferze sportowej. Jest to godny 
pomysł na wolny czas. Życzę wszystkim uczestnikom 
sportowej rywalizacji a organizatorom wytrwałości w 
kontynuowaniu tak wspaniałej imprezy.                       
             

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn 

10 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu 

Dolnym odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Skołyszyn. Koordynatorem imprezy byli nauczyciele 

wychowania fizycznego pani Marta Kwiecińska i pani Aneta 

Brzezicka, a nad prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia pan 

Daniel Aleksander. Część oficjalną rozpoczęła pani dyrektor 

Katarzyna Czerkowicz, witając licznie przybyłych gości, 

a wśród nich pana Stanisława Pawlusia – zastępcę wójta 

Gminy Skołyszyn, pana Bogusława Kręcisza – 

przewodniczącego Rady Powiatu Miasta Jasła, Stanisława 

Wojdyłę – radnego wsi Lipnica Górna, pana Dariusza 

Łyszczarza – radnego wsi Jabłonica, pana Krzysztofa 

Sarneckiego – sołtysa wsi Bączal Dolny, panią Annę Gunia – 

przewodniczącą Rady 

Rodziców, pana Janusza 

Łyszczarza – zastępcę 

przewodniczącej Rady 

Rodziców oraz ks. Piotra Sałek. 

Szczególnie gorąco powitała 

zawodników, życząc przede 

wszystkim udanej zabawy, 

sportowej rywalizacji i miło 

spędzonego czasu. Inauguracji 

turnieju dokonał zastępca 

wójta Gminy Skołyszyn 

i z życzeniami dobrej zabawy 

dał sygnał do rozpoczęcia 

rozgrywek. W turnieju brało 

udział 6 drużyn: 1. JABŁONICA, 

2. SKOŁYSZYN, 3. BĄCZAL 

„Dziadki”, 4. BĄCZAL , 5. 

TRZCINICA, 6. SOWINA. Mecze rozgrywano w systemie „każdy 

z każdym” i w drodze losowania odbyło się 15 spotkań. 

Zawodnicy wszystkich drużyn zacięcie walczyli o każdą piłkę i 

w sportowej rywalizacji dążyli do osiągnięcia jak najlepszego 

wyniku. Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny Bączal 

„Młodziki”. Kolejne miejsca zdobyły drużyny: II m. SOWINA, III 

m. SKOŁYSZYN, IV m. TRZCINICA, V m. JABŁONICA, VI m. 

BĄCZAL “DZIADKI”. Uhonorowano najlepszego zawodnika 

Adriana Lisa (Sowina), bramkarza Damiana Niemczyńskiego 

(Bączal Dolny), a królem strzelców został Kamil Urban 

(Sowina).  

Na zakończenie bardzo udanej imprezy wręczono 

ufundowane przez Wójta Gminy Skołyszyn pana Zenona Szurę 
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Często uważa się, że zagrożenie śmiercią z powodu 

wychłodzenia dotyczy tylko osób bezdomnych. Jednakże 

zdarza się, że ofiarami są również osoby starsze, mieszkające 

samotnie, czy chore.  Bywają nimi także osoby, które zasnęły 

na powietrzu będąc pod wpływam alkoholu. W sezonie 

zimowym z wychłodzenia umiera średnio około 80 osób. 

Pamiętajmy, że możemy im pomóc, wystarczy zadzwonić 

pod numer alarmowy 112. Dlatego, jeżeli posiadamy 

informacje o osobach, które potrzebują pomocy – dzwońmy! 

Nasz telefon może uratować komuś życie. W każdym 

województwie przygotowane są miejsca, gdzie osoby 

potrzebujące pomocy mogą się ogrzać i przenocować w 

mroźne dni oraz zjeść ciepły posiłek. Na stronach 

internetowych wszystkich urzędów, zostały umieszczone 

wykazy placówek świadczących pomoc.  Zostały także 

uruchomione infolinie, gdzie można uzyskać informacje na 

temat pomocy. Infolinia 987 W Wojewódzkim Centrum 

Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa 

infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o 

placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie 

jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy 

osobie zagrożonej. Na terenie województwa podkarpackiego 

funkcjonują 22 placówki noclegowe dla osób bezdomnych: 14 

dla mężczyzn (w tym 1 hostel), 4 dla kobiet, 2 dla kobiet z 

dziećmi oraz 2 tzw. łączone. Łącznie placówki dysponują 900 

miejscami stałymi – statutowymi, zaś w przypadku wystąpienia 

szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie 

przyjąć dodatkowo 191 osób, co daje łącznie 1091 miejsc. 

Ponadto 102 placówki prowadzą wsparcie w zakresie 

dożywiania.  Wojewoda podkarpacki od wielu lat udziela 

wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym w formie 

dotacji z przeznaczeniem na działania na rzecz osób 

bezdomnych, osób, które własnym staraniem nie są w stanie 

zapewnić sobie schronienia, wyżywienia, niezbędnej odzieży, 

podstawowych środków higieny osobistej. W 2016 roku 

wojewoda podkarpacki dofinansował działania 21 organizacji 

 

WARTO WIEDZIEĆ 

ZAGROŻENIE ZIMOWE 

Projekt dotacyjny dla kobiet bezrobotnych - KOBIECY PULS BIZNESU  

Poniżej przedstawiamy informacje na temat bezpłatnego 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w wysokości do 39 700,00 zł. Projekt realizowany 
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII 
Regionalny rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości. Wsparcie jest skierowane dla KOBIET, 
które: - ukończyły 30 lat, - zamieszkują na terenie woj. 
podkarpackiego, - zamierzają otworzyć własną działalność 
gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego, są bezrobotne 
lub bierne zawodowo. Szczególnie zapraszamy kobiety 

znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w 
tym:- długotrwale bezrobotne, - niepełnosprawne, - powyżej 
50 roku życia - posiadające co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 
roku życia, - wchodzące/powracające na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, - 
samotne matki wychowujące minimum 1 dziecko w wieku do 
18 roku życia. Więcej na stronie internetowej 
www.cdsprojekt.pl Ewa Pelc-specjalista ds. wsparcia  w 
projekcie KOBIECY PULS BIZNESU KOBIECY PULS BIZNESU ul. 
Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro) 35-001 Rzeszów 
tel.: 17 779 01 88  e-mail: cdsdotacje@wp.pl, 

Bezrobocie w Gminie Skołyszyn w 2016 r. 

19 miejsce Gminy Skołyszyn w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia  

W rankingu organizowanym  przez Gazetę Codzienną „Nowiny” 

a opracowywanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie 

nasza gmina zajęła 19 miejsce w kategorii gmin wiejskich 

województwa podkarpackiego. Ranking opracowywany jest na 

podstawie obiektywnych ogólnie dostępnych wyników gmin 

obejmujących 10 wskaźników w tym m.in. dochody, wydatki 

inwestycyjne  (zarówno ogółem jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca) 

liczbę podmiotów gospodarczych. 
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WARTO WIEDZIEĆ 

Czystsze powietrze 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w 
domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących 
tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw 
przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt 
małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów 
organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w 
tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Odpady 
tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z 
którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, 
meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez 
spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych 
pozbawiamy się tych wartościowych surowców i 
zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.  
 Czy wiesz, że:  
Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 
z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne 
pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się 
Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 
miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka 
(7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na 

bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym 
w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone 
na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home  
Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika 
m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych 
wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie 
emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego 
stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej 
jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy 
na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal 
powszechne. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 
(jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-
35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) 
skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała 
ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost 
liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i 
krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków 
wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja 
układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).  

Informacja Prezesa KRUS 
Drodzy Rolnicy, Pragnę Państwa poinformować, że każde 
dziecko poniżej 16 roku życie w rodzinie osób ubezpieczonych 
w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje je przez okres od 
14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
(który z urzędu sprawuje Prezes Kasy) a Sopockim 
Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę 
finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. 
Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń 
terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie). 

To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego 
ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy 
dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma 
gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, 
zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. 
Świadczenia te są niezależnie od innych polis grupowego 
ubezpieczenia.  
O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich 
wysokości, o postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek 
wypadku dziecka, szczegółowo mogą Państwo dowiedzieć się 
m.in. z obszernej informacji na stronie www.krus.gov.pl. 
Z poważaniem - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Usługi on-line dla ubezpieczonych w KRUS 

Portal eKRUS przeznaczony jest dla ubezpieczonych w KRUS: 
rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu 
społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
oraz członków ich rodzin, zgłoszonych za pośrednictwem KRUS 
do ubezpieczenia zdrowotnego. W celu zarejestrowania 
i utworzenia profilu użytkownika na stronie www.ekrus.gov.pl 
należy w okienku: „Zarejestruj się” wypełnić wniosek, 
a następnie wydrukować go i wraz z nim udać się do jednostki 
terenowej KRUS, w której jest się ubezpieczonym, w celu 
uzyskania dostępu do uwierzytelnionych usług drogą 
elektroniczną. W trakcie rejestracji, poza podstawowymi 
danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty 
elektronicznej (e-mail), który jest niezbędny do przekazania 
loginu i hasła dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby 
odzyskania hasła bądź wymiany informacji między 
użytkownikiem a KRUS. Na stronie portalu www.ekrus.gov.pl 
znajduje się „Przewodnik po eKRUS”, który pomoże przejść 
krok po kroku etap rejestracji, logowania itd. Elektroniczne 
zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników Zaświadczenie 

lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem 
o zasiłek chorobowy. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego informuje, że zostało uruchomione 
automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z 
ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej 
niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza 
dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez 
ZUS na zasadach określonych w 
przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa. 
Zaświadczenie lekarskie otrzymane z ZUS w formie 
elektronicznej Kasa potraktuje jako wniosek o rozpatrzenie 
prawa do zasiłku chorobowego. Ubezpieczony rolnik nie musi 
zatem dostarczać do jednostki organizacyjnej Kasy (osobiście 
lub za pośrednictwem poczty) wydrukowanego zaświadczenia 
lekarskiego, wystawionego w formie elektronicznej (e-ZLA). 
Natomiast, jeżeli lekarz wystawi ubezpieczonemu w KRUS 
zaświadczenie lekarskie w formie papierowej na formularzu 
ZUS – ZLA, zaświadczenie takie  ubezpieczony powinien 
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