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Wigilia w Lisowie
14 grudnia 2019 roku w Domu Ludowym w Lisowie odbyło się spotkanie „Przy wigilijnym stole” delegacji Kół Gospodyń Wiejskich z Bączala, Harklowej, Lisowa, Kunowej,
Pustej Woli, Sławęcina, Siepietnicy, Święcan i Skołyszyna.
Spotkanie zaszczycili goście m.in. Radni Rady Powiatu Anna Nigborowicz i Stanisław
Święch, Wójt Gminy Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Łyszczarz,
Zastępca Wójta Gminy Paweł Gutkowski, Sekretarz Gminy Izabela Jankowska-Zawada,
Skarbnik Gminy Jacek Kędzior, Proboszcz Parafii Lisów ks. Bogdan Kloc, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lisowie Elżbieta Madej, Sołtys Lisowa Zdzisław Dąbrowski, Dyrektor GOKiCz Marta Gąsiorowska.
Spotkanie przy wigilijnym stole uświetnił występ zespołu "Lisowianki" z Lisowa. Po
powitaniu wszystkich przez Przewodnicząca KGW w Lisowie Joannę Kołodziej, zaproszeni
goście złożyli zebranym 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 członkinie KGW .
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Napisz e-mail do:
Przewodniczącego Rady Gminy
przewodniczący@skolyszyn.pl
Urzędu Gminy
gmina@skolyszyn.pl
Gminnego Centrum Reagowania
gcr@skolyszyn.pl
Redakcji
gok@skolyszyn.pl

Aktualne informacje na:
www.skolyszyn.pl
www.skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl
www.gokicz.skolyszyn.pl
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INFORMACJE WÓJTA GMINY

Dofinansowanie na utworzenie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie
W dniu 16 października br. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Projekt pn. „Budowa Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.2. Gospodarka odpadami obejmuje prace budowlane związane z utworzeniem PSZOK w Skołyszynie wraz z zakupem
niezbędnych pojemników do przechowywania odpadów. Całkowita wartość projektu wynosi 1 261 602,81 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania to 709 364,85 zł.

Dofinansowanie na doposażenie OSP w Skołyszynie
W dniu 16 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz wraz ze Skarbnikiem Gminy Jackiem
Kędziorem podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie
Skołyszyn poprzez doposażenia jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.
Projekt przewiduje zakup lekkiego pojazdu terenowego (rozpoznawczo-operacyjnego) z napędem 4x4 wraz
z wyposażeniem, a także zakup agregatu pompowego na
przyczepie i łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym
na przyczepie. Całkowita wartość projektu 439 372,80 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 249 959,17 zł.

Odremontowane i wyposażone stołówki w szkołach podstawowych
W dniu 5 listopada 2019 r. została podpisana
z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie kolejna umowa na realizację modułu 3 wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Dotacja została przyznana Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Harklowej, która obok szkół
w Bączalu Dolnym, Kunowej i Skołyszynie, skorzystała w bieżacym roku z dofinansowania.Po zakończeniu prac budowlanych i wyłonieniu dostawcy wyposażenia wiemy, że łączna dotacja dla wszystkich
czterech szkół wyniesie 244 325,52 zł.

Nowy autobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z „Programu wyrównywana różnic miedzy regonami
II” w obszarze D w zakresie barier transportowych zakupiono nowy autobus przystosowany
do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach. Dwudziestoosobowy Mercedes-Benz
zastąpi od nowego roku wysłużony już siedemnastoosobowy Renault Master. Wartość
całkowita pojazdu zakupionego w ramach
projektu pn. „Łatwy dostęp – większe możliwości - dotyczy zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich dla środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach” to 289 899,00 zł. Refundacja ze środków PFRON wynosi 202 929,00 zł.
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Zakończono prace związane z utworzeniem
Klubu „Senior+” w Skołyszynie
Klub „Senior +” został stworzony z myślą o osobach
w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, w szczególności dla osób samotnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wyrażą chęć uczestniczenia w zajęciach Klubu.
Adresatami zadania w założeniu mają stać się ludzie samotni, gospodarujący na jednoosobowym gospodarstwie
lub też mieszkający z młodym pokoleniem lecz posiadający wolny czas niedostatecznie wykorzystany w życiu społecznym, marginalizujący się od społeczeństwa
Przewiduje się że z placówki będzie korzystało 15 seniorów.
Klub będzie działał w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, w części poziomu 0. Czynny będzie w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Cykliczne spotkania organizowane dla grupy seniorów, będą mieć na celu
aktywizację społeczną oraz pogłębianie wiedzy w wielu
ważnych aspektach życia.
Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior+” mogą być częściowo odpłatne. Wysokość
ponoszonej opłaty będzie uzależniona od sytuacji dochodowej uczestnika w oparciu o uchwałę Rady Gminy Skołyszyn w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior +”
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji
udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Skołyszynie pod numerem telefonu 13 44 910 26

Zakończono prace związane z utworzeniem Klubu „Senior+” w Skołyszynie. Roboty budowlane obejmowały
kompleksową przebudowę instalacji elektrycznej oraz ro-

boty remontowe wraz z wykonaniem aneksu kuchennego
oraz podłączeniem sprzętu AGD.
KOSZT: 131 186,45.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020

image: Freepik.com
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INWESTYCJE

Dom Ludowy w Lipnicy Górnej
Wymieniono okna na nowe (9 sztuk) oraz wstawiono nowe
parapety wewnętrzne z PCV. Rozebrano stare płyty chodnikowe
w miejscu których ułożono kostkę.
Ponadto wykonano izolację części ściany północnej, odwodnienie w części północno - wschodniej wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego na wjeździe do garażu OSP.
KOSZT WYMIANY OKIEN: 17 097,00
KOSZT KOSTKI, ODWODNIENIA, IZOLACJI ŚCIAN: 49 967,00

Dom Ludowy w Jabłonicy
Wymieniono okna na nowe (24 sztuki) oraz wstawiono nowe
parapety wewnętrzne z PCV. Dodatkowo wykonano instalacje
centralnego ogrzewania.
KOSZT WYMIANY OKIEN: 42 681,00
KOSZT CO: 47 500,00
Droga obok Hitpolu w Skołyszynie
Przebudowano chodnik dla pieszych na długości 94m. Prace
obejmowały również oczyszczenie i umocnienie rowu korytkami ściekowymi na odcinku 36m, miejscowe poszerzenie jezdni,
frezowanie nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 303m.
KOSZT: 148 776,11

Droga obok stadionu w Skołyszynie
Rozebrano istniejący chodnik, oczyszczono i umocniono przydrożne rowy odwadniające, dokonano poszerzenia jezdni drogowej, przebudowano skrzyżowanie oraz chodnik. Wykonano
nową część chodnika, ścieżkę rowerową oraz wykonano nową
nawierzchnię bitumiczną.
Długość 216m
KOSZT: 409 902,42
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Dom Ludowy w Siepietnicy
Wymieniono okna na nowe (10 sztuk) oraz wstawiono nowe
parapety wewnętrzne z PCV.
Wymieniono również drzwi zewnętrzne na nowe (3 sztuki).
KOSZT: 35 460,90
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Organizacja ruchu w Skołyszynie (Osiedle)
Wykonano organizację ruchu zgodnie z projektem tj.
- wyodrębniono strefę bezpieczną z ograniczeniem prędkości
do 30 km/h oraz wprowadzono zakaz wjazdów pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t z zastrzeżeniem możliwości wjazdu
dla mieszkańców za zgoda zarządcy drogi;
- oznakowano skrzyżowania znakami pionowymi D-1 na drodze głównej (droga z pierwszeństwem) oraz A-7 (ustąp pierwszeństwa) lub B-20 (stop) na drodze podporządkowanej;
- w celu zwiększenia bezpieczeństwa wykonano dwa progi
zwalniające.
KOSZT: 11 033,10

Oświetlenie w Skołyszynie (osiedle Słoneczne)
Zamontowano 9 słupów oświetleniowych stalowych. Inwestycja obejmowała również montaż przewodów izolowanych
linii kablowej, montaż opraw oświetleniowych na wybudowanych słupach typ LED (szeroka optyka), montaż skrzynek bezpiecznikowych, odgromników oraz przewodów uziemiających;
KWOTA: 66 420,00

Parking przy Szkole Podstawowej w Święcanach
Korytowanie oraz wykonanie podbudowy i odwodnienia
parkingu. Wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz wydzielono
miejsca parkingowe. Powierzchnia parkingu 220m2.
KOSZT: 49 999,50

Dach remizy OSP w Skołyszynie
Rozebrano stare, błędnie wykonanie pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej, wymieniono część konstrukcji wraz z pełnym
deskowaniem w miejscach uszkodzonych (zgnitych), całość
wyłożono płytą OSB oraz wykonano nowe pokrycie dachowe
z membrany dachowej wraz z obróbkami blacharskimi. Wymieniono wentylatory dachowe oraz system rynnowy.
KOSZT: 193 570,02

Parking w Bączalu Dolnym (obok Domu Ludowego)
Wykonano nawierzchnie z kostki wraz z odbojówką o łącznej
powierzchni 435m2 wraz z odwodnieniem liniowym przy wjeździe do garażu OSP, poprawiono korytowanie oraz podbudowę
pod kostkę.
KOSZT: 78 880,00

Parking w Siepietnicy
Wykonano krawężnikowanie placu postojowego, poprawiono istniejącą podbudowę oraz nawierzchnie z tłucznia, umożliwiając w przyszłości ułożenie nawierzchni bitumicznej lub
z kostki. Powierzchnia placu – 900m2
KOSZT: 43 665,00
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Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN

30 września 2019 r. Rada Gminy Skołyszyn obradowała na XV
sesji. Tematem obrad były:
• Uchwała XV/85/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na
2019 rok,
• Uchwała XV/86/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn,
• Uchwała XV/87/2019 w sprawie pozbawienia odcinków Nr
113670R Przysieki - Zawodzie - Pusta Wola Nr 113668R Pusta
Wola - Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie k. Pawluś w kierunku Rzepy - Siedliska Sławęcińskie
Równie - Przysieki (wg zał. Graficznego nr 1) kategorii dróg
gminnych,
• Uchwała XV/88/2019 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych dróg Nr 1831R Skołyszyn - Lisów, Nr 1843R droga
przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie,
• Uchwała XV/89/2019 w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn,
• Uchwała XV/90/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
na rok 2020 na wykonanie "Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023.
Podczas XVI Sesji Rady Gminy Skołyszyn w dniu 21 października
2019 r. podjęto następujące uchwały:
• Uchwała XVI/91/2019 w sprawie powołania Zespołu do
przedstawienia Radzie Gminy Skołyszyn opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników sądowych,
• Uchwała XVI/92/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji od Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
XVII obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 28 października 2019 r.
zaowocowały w podjęte uchwały:
• Uchwała XVII/93/2019 w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Skołyszyn,
• Uchwała XVII/94/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na
2019 r.,
• Uchwała XVII/95/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
na rok 2020,
• Uchwała XVII/96/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XIII/77/19 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia,
• Uchwała XVII/97/2019 zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/19
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmian budżetu gminy na 2019 rok,
• Uchwała XVII/98/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn,
• Uchwała XVII/99/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/20/2011 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 25 luty 2011 r.
w sprawie sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Skołyszyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
• Uchwała XVII/100/2019 w sprawie wprowadzenia zmian
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2020
- 2023,
• Uchwała XVII/101/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/94/12 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Skołyszynie,
• Uchwała XVII/102/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na
6

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
W dniu 18 listopada 2019 r. Rada Gminy Skołyszyn podczas XVIII
posiedzenia podjęła następujące uchwały:
• Uchwała XVIII/103/2019 w sprawie przystąpienia do realizacji zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez
doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie
działań ratowniczych" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
• Uchwała XVIII/104/2019 w sprawie przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie
Gminy Skołyszyn,
• Uchwała XVIII/105/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 i 2021,
• Uchwała XVIII/106/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na
2019 rok,
• Uchwała XVIII/107/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn,
• Uchwała XVIII/108/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Skołyszyn,
XIX obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 28 listopada 2019 r.
zaowocowały w podjęte uchwały:
• Uchwała XIX/109/2019 w sprawie w sprawie zmian budżetu
gminy na 2019 rok.
• Uchwała XIX/110/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
• Uchwała XIX/111/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Skołyszyn.
XX obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 13 grudnia 2019 r. zaowocowały w podjęte uchwały:
• Uchwała XX/112/19 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia
„Klub Senior+” w Skołyszynie oraz połączenia go z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skołyszynie
• Uchwała XX/113/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/94/12
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Skołyszynie
• Uchwała XX/114/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
Klub „Senior +”
• Uchwała XX/115/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
• Uchwała XX/116/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
• Uchwała XX/117/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
• Uchwała XX/118/19 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Bal Wszystkich Świętych
W czwartek 31. października 2019r. w Szkole Podstawowej w Skołyszynie odbył się już
po raz trzeci Bal Wszystkich Świętych.
To impreza, do której uczniowie i nauczyciele przygotowują specjalne stroje, noszone
przez wybrane osoby w różnych epokach historii Kościoła, co bardzo często wiąże się też
z historią Polski. W tym roku szczególną uwagę zwróciły postacie tj. Św. Wojciech, Św. Stanisław Kostka, Św. Jan Paweł II, Św. Królowa Jadwiga, Królowa Elżbieta Węgierska, św. Faustyna, Św. Hubert, Św. Otylia, bł. Karolina Kózka i wiele innych świętych postaci.
Tym razem imprezę prowadziła siostra Karina z Jasła, która sama przybyła do nas przebrana za św. Królową Jadwigę.
Bal rozpoczął się Korowodem Świętych tańczących poloneza. Wśród atrakcji można
wyróżnić liczne zabawy, tańce oraz konkursy z nagrodami.
Wszyscy uczniowie spędzili czas milo i wesoło bawiąc się i tańcząc w gronie swoich
kolegów, koleżanek i wychowawców.
SP Skołyszyn

Dziedzictwo architektoniczne – Kaunas 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Święcanach wzięli udział
w kolejnym wyjeździe edukacyjnym w ramach programu Erasmus +International Culture and Traditions - Young Explorers
on the Start! Tym razem szkoła partnerska „Vyturio” gimnazja
w Kownie była gospodarzem spotkania oraz organizatorem cyklu warsztatów i wycieczek edukacyjnych, których przewodnim
tematem było dziedzictwo architektoniczne i ustalenia dotyczące dziedzictwa cyfrowego państw partnerskich.
W pierwszym dniu wizyty, każda z delegacji została mile powitana przez koordynatora oraz dyrekcję szkoły. Podczas prezentacji uczniowskich, uczestnicy projektu przedstawiali dziedzictwo
architektoniczne swoich społeczności lokalnych. Nasi uczniowie
ukazali bogactwo lokalnych zabytkowych świątyń i kościołów,
a w szczególności zabytkowego niemal pięciuset letniego kościoła w Święcanach, średniowiecznego miasta Biecz z zabytkowymi budynkami sakralnymi oraz skansenu - Karpacka Troja,
wyjątkowym odkryciu archeologicznym dla poznania pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej. W tym dniu, młodzież
uczestniczyła również w pracy grup międzynarodowych, których
celem było poszukiwanie podobieństw i różnic w architekturze
każdego z krajów. Uczniowie wzięli udział w programie edukacyjnym, we współpracy z Akademią Sztuki w Kownie, w celu
lepszego zrozumienia dziedzictwa architektonicznego oraz aktywnych warsztatach na wolnym powietrzu. Kowno okazało się
również miastem interesującym pod względem street artu i wielu budowli modernistycznych.
W drugim i trzecim dniu zorganizowane zostały wycieczki

edukacyjne: wyjazd do Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej
oraz do Trok. Jedną z głównych atrakcji przyrodniczych były wędrujące wydmy w parku krajobrazowym oraz miasteczko Nida,
które jest starą osadą rybacką nad Morzem Bałtyckim. Uczniowie mogli zobaczyć Muzeum Pamięci Tomasza Manna, które
mieści się w jego domku letniskowym w pobliżu Kłajpedy oraz
uczestniczyć w warsztatach bursztynniczych. Podczas wyjazdu
do Trok uczestnicy wzięli udział w kolejnym programie edukacyjnym „Dziedzictwo architektoniczne i cyfrowe zamku w Trokach.” Zwiedzali położony na wyspie gotycki zamek rezydencyjno-obronny z XV wieku wraz z przyległymi budynkami.
Ostatni dzień był czasem refleksji, podsumowań i pożegnań.
Podczas warsztatów na zakończenie „Każdy może być architektem” uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę na temat projektowania, szacowania i inżynierii oraz stworzyli interaktywny przewodnik po dziedzictwie architektonicznym. Wizyta w Kownie była
okazją do nawiązania przyjaźni, poznania kultury, języka oraz
tradycji narodów Europy.
Oprac.
Magdalena
Zając

Sadzenie drzew miododajnych w Harklowej

W dniu 25 października 2019 roku
w parku szkolnym
w Harklowej odbyła
się „Akcja sadzenia
drzew miododajnych,
sposobem na ochronę bioróżnorodności
w województwie podkarpackim.” W przedsięwzięciu wzięli udział: Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn, Paweł Gutkowski – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn,
Kazimierz Goleń – Sołtys wsi Harklowa, ksiądz Bogusław Grzywacz – Proboszcz Parafii w Harklowej, Katarzyna Warywoda
– Podinspektor do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz uczniowie klasy VII i VIII Szkoły

Podstawowej w Harklowej.
Pani Dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec przywitała zgromadzonych, zwracając uwagę na główny cel akcji, jakim jest przyczynienie się do poprawy bioróżnorodności w województwie podkarpackim i wpłynięcie na wzrost pożytków dla pszczół i innych
owadów zapylających. Społeczność szkoły w Harklowej wyraziła
zadowolenie z powodu udziału w akcji sadzenia drzew miododajnych oraz owocnej współpracy z włodarzami gminy w zakresie
ochrony środowiska oraz realizacji zadań wspierających działania
prośrodowiskowe na terenie naszego województwa.
Akcja zaszczepiła w młodych ludziach poczucie współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz rozwinęła świadomość przynależności do własnego regionu. Młodzież osobiście
przyczyniła się do ochrony przyrody, a posadzone drzewa będą
także pamiątką dla przyszłych pokoleń.
SP Harklowa
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Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ
Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP
Dofinansowanie dla OSP Przysieki
Ochotnicza Straż Pożarna Przysieki otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przysieki celem zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą
umową jednostka zakupiła system selektywnego alarmowania – stację obiektową DSP52-BS wraz z radiotelefonem VHF o mocy 25 W, antenę dookólną VHF
z uchwytem ocynkowanym, terminal sms-DTG53 wraz z niezbędnym okablowaniem oraz materiałami do montażu.

Dofinansowanie dla OSP Skołyszyn
Ochotnicza Straż Pożarna w Skołyszynie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
zadanie pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Skołyszyn celem zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą umową jednostka zakupiła 6 kpl. ubrań ochronnych typu Ballyclare XENON PL (wzór
OSP). W skład kpl wchodzą: kurtka lekka Ballyclare XENON PL, kurtka ciężka
Ballyclare XENON PL, spodnie Ballyclare XENON PL. Ubranie wykonane z trudno
zapalnych, wodoodpornych i termoizolacyjnych materiałów, wykonane z trudno zapalnych taśm odblaskowych w kolorze srebrnym i taśm fluorescencyjnych
w kolorze żółtym. Ubranie posiada certyfikat CNOBP i jest zgodne z obowiązujacymi wytycznymi KG PSP.

Dofinansowanie dla OSP w Jabłonicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania
pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jabłonica celem
zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą umową jednostka zakupiła
3 pary obuwia specjalnego skórzanego, 3 ubrania strażackie specjalne, 3 hełmy strażackie,
3 pary rękawic specjalnych, 3 kominiarki strażackie, 2 aparaty powietrzne MSA AUER AirGo FIX z automatem oddechowym AutoMAXX, 2 butle stalowe 6dm3/300bar do aparatów
powietrznych, 2 maski G1 MSA AUER do aparatów powietrznych, 2 sygnalizatory bezruchu
oraz narzędzie wielofunkcyjne Hooligan. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał dotację na zakup w/w sprzętu w kwocie 15000,00 zł.

Dofinansowanie dla OSP Sławęcin - Siedliska
Ochotnicza Straż Pożarna Sławęcin-Siedliska otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sławęcin-Siedliska celem zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą umową
jednostka zakupiła 6 par obuwia specjalnego skórzanego - typ 428,
2 radiotelefony Hytera TC 610, latarkę PELI Little ed 3660 ATEX oraz
motopompę pożarniczą WT 30X. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał dotację na zakup
w/w sprzętu w kwocie 9000,00 zł

Dofinansowanie dla OSP w Bączalu Dolnym
Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Dolnym otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
realizację zadania pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bączal Dolny celem zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą
umową jednostka OSP Bączal Dolny zakupiła 5 radiotelefonów nasobnych Motorola
DP4600e, 2 aparaty powietrzne MSA Auer AirGo FIX, 2 butle stalowe 6L/300bar, 2
maski powietrzne G1 MSA Auer oraz 2 sygnalizatory bezruchu Motion Scout. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał
dotację na zakup w/w sprzętu w kwocie 15000,00 zł
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Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami!

W pogodne, niedzielne przedpołudnie 8. grudnia 2019 r. po
wielu tygodniach przygotowań Członkinie KGW „Bączal” zorganizowały Kiermasz Bożonarodzeniowy na placu przed kościołem w Bączalu Dolnym. Do nabycia były liczne ozdoby i stroiki
świąteczne. Wyroby rękodzielnicze cieszyły się wielkim powodzeniem, co bardzo cieszy! Trzeba dzielić się dobrem z innymi...
Kiermasz to nie tylko zyski dla stowarzyszenia, ale także środki
pozyskane na działalność charytatywną i społeczną. Wartym podkreślenia jest fakt, że kwotę
1000 złotych pozyskanych z Kiermaszu Bożonarodzeniowego Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Bączal” już w niedzielne popołudnie przekazały
rodzinie chorego Pana Jana z Jabłonicy na pomoc
w jego dalszym leczeniu.
Z tego miejsca pragniemy podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu inicjatywy. Przede wszystkim Mieszkańcom Bączala
oraz Gościom, którzy tak licznie zjawili się na Kiermaszu - za dokonane zakupy i ukazane wsparcie
słowne i materialne. Serdeczne słowa podziękowań kierujemy do Panów Radnych i Sołtysów
Bączala Dolnego i Bączala Górnego: Krzysztofa
Sarneckiego, Janusza Łyszczarza i Łukasza Smasia
- za udzieloną, bezinteresowną pomoc w organizacji Kiermaszu. Za pośrednictwem Pana Wójta

Bogusława Kręcisza dziękujemy Urzędowi Gminy Skołyszyn - za
wypożyczenie namiotu wystawienniczego. Dziękujemy także
wszystkim, których bezinteresowna praca, poświęcony czas
i dobre słowo pozwalają nam "rosnąć" i z miesiąca na miesiąc
budować struktury Koła.
KGW "Bączal"

Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego

15 listopada 2019 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 81 recytatorów ze szkół podstawowych
z gminy Skołyszyn. Przedmiotem konkursu była twórczość
znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach
poruszają tematykę związaną z hasłem przewodnim tegorocznej edycji: "W świecie wyobraźni". Jury w składzie:
Anna Demczuk - aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie; Anna Zalewska - instruktorka Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle i Marta Gąsiorowska – dyrektor
GOKiCz w Skołyszynie; przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii wiekowej kl. 0-II szkoły podstawowej:
NAGRODA ex aequo:
Antoni Maduzia - SP Skołyszyn, Jakub Przybyłowicz – SP Skołyszyn, Bartosz Rzońca –SP Lisów; Karol Stankowski - SP Kunowa,
WYRÓŻNIENIA: Nicola Czyż – SP Przysieki, Zuzanna Danisz – SP
Przysieki, Miłosz Dąbrowski - SP Harklowa, Milena Jung – SP
Jabłonica, Fabian Labut – SP Skołyszyn, Lena Łacek – SP Skołyszyn, Wojciech Mazur – SP Skołyszyn, Klaudia Piotrowska – SP
Przysieki, Anna Sanocka – SP Przysieki, Anna Stój – SP Przysieki,
Mateusz Stój – SP Przysieki, Anastazja Taranowska - SP Harklowa, Amelia Wszołek – SP Przysieki, Emilka Zawilińska – SP
Przysieki,
w kategorii wiekowej kl. III-V szkoły podstawowej
NAGRODA: Roksana Jagoda – SP Jabłonica,
WYRÓŻNIENIA: Oliwia Lipka – SP Bączal Dolny;
Milena Maczuga- SP Harklowa, Zuzanna Ryba –
SP Lisów; Emilia Starzec - SP Skołyszyn,
w kategorii wiekowej kl. VI-VIII szkoły podstawowej
NAGRODA ex aequo:
Oliwia Bylinowska – SP Jabłonica, Jakub Depczyński – SP Święcany, Kamil Wenc – SP Jabłonica,
WYRÓŻNIENIA: Natalia Biernacka – SP Lisów;
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, ufundowane przez Gminny
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
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W niedzielny wieczór, 24 listopada
2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyła się
zabawa andrzejkowa dla najmłodszych.
Tańce z Wróżką Luną, deszcz baniek mydlanych oraz rozpylacz śniegu to tylko
wybrane atrakcje wieczoru. W zabawie
udział wzięły dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone przez GOKiCz oraz ich
rodzice, 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 prze-

ANDRZEJKI

braniach bawiły się razem z artystką ze
Studia Teatralno-Muzycznego FAMA.
Show z wróżką Luną zapewnił dzieciom udział w niezapomnianej zabawie,
podczas której mogły wywróżyć sobie
przyszłość oraz wystąpić na scenie. Były
gry, konkursy i zabawy. W wielu zabawach udział wzięli również rodzice. Na
wszystkich czekał poczęstunek: owoce,
słodycze, popcorn i napoje.
Andrzejki zorganizowane zostały
w ramach projektu "LitERAtura - teraz
elit tura!" (Projekt dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego).

CUDA-WIANKI-WYCINANKI
22 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
odbyły się warsztaty plastyczne z Marianną Oklejak - ilustratorką książek dla dzieci,
absolwentką Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Marianną
Oklejak poza wykonywaniem ilustracji
projektuje książki, plakaty i okładki płyt.
Interesuje się kulturą i muzyką ludową.
Jej ilustracje zdobywały nagrody i wyróżnienia Polskiej Sekcji IBBY a także są wpisane na Listę Skarbów Muzeum książki
Dziecięcej. Lubiana przez młodsze dzieci
seria książek o Basi jest również w całości
zilustrowana przez Mariannę Oklejak.
Warsztaty nawiązywały do książki obrazkowej autorstwa naszego gościa pt.
„Cuda wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych”, za którą ilustratorka

otrzymała nagrodę polskiej sekcji IBBY.
Podczas warsztatów uczestnikom
przedstawione zostały zagadnienia związane z folklorem i sztuką ludową charakterystyczną dla różnych regionów Polski.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Kunowej i Skołyszyna poznały tradycyjne polskie wycinanki
i ich typy: gwiozdy, kodry, lalki,
lasy. Stworzyły własne symetryczne wycinanki oraz nauczyły się wykorzystywać pozostałe
z wycinania resztki do wykonania oryginalnej kompozycji.
W efekcie powstały piękne prace zaskakujące pomysłowością
i różnorodnością kształtów.
Spotkanie z Marianną
Oklejak odbyło się w ramach

projektu "litERAtura - teraz elit tura!"
dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Partnerstwo dla książki”.

Książka o nietypowym kształcie
8 listopada odbyło się uroczyste rozstrzygniecie rodzinnego konkursu plastycznego na najładniej wykonaną książkę
o nietypowym kształcie.
Konkurs zorganizował Gminny Ośrodek
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w ramach projektu "LitERAtura - teraz elit tura"
(Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Celem konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej, wzmocnienie więzi
rodzinnych, stworzenie okazji do wspólnego, twórczego działania oraz kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości
na piękno i estetykę książki.
Na konkurs wpłynęło siedemnaście pięknych książek, wykonanych przez dzieci
i ich rodziców.
Dyplomy i nagrody książkowe laureatom
konkursu wręczyli: Wójt Gminy Skołyszyn
- Bogusław Kręcisz oraz dyrektor GOKiCz
w Skołyszynie - Marta Gąsiorowska.

10

Laureaci konkursu

Nagroda Specjalna:
Karolina Klęba, Nikola Klęba, Anna Klęba
Nagroda – ex aequo :
• Tomasz Przybyłowicz, Jakub Przybyłowicz, Barbara Przybyłowicz
• Aleksandra Stróżyk, Justyna Stróżyk
• Anna Sanocka, Krzysztof Sanocki,
Ewa Sanocka
• Alicja Lorenc, Izabela Lorenc
Wyróżnienia:
Aleksandra Gajecka, Emilia Gajecka, Beata
Gajecka,
Marcelina Stój, Mateusz Stój, Hubert Stój,
Monika Stój
Remigiusz Dubiel, Justyna Dubiel, Piotr
Dubiel
Michał Sowiński, Teresa Sowińska, Artur
Sowiński
Aleksandra Okarma, Marta Okarma,
Piotr Okarma
Milena Gizara, Katarzyna Gizara

Bartłomiej Panek, Agata Panek
Albert Klisiewicz, Eryk Klisiewicz, Aleksandra Klisiewicz, Sebastian Klisiewicz
Martyna Zabawa, Agata Zabawa
Urszula Haluch, Barbara Haluch
Emilia Więcek, Sylwia Więcek
Aleksandra Ducal, Wiktor Ducal, Marta
Ducal
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Łukasiewicz nafciarz romantyk

Pokaz filmu „Łukasiewicz - nafciarz romantyk” odbył się w piątek wieczorem,
4 października br., w Gminnym Ośrodku
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Publiczność przyjęła fabularyzowany dokument wyprodukowany przez Telewizję
Obiektyw długimi brawami.
„Łukasiewicz - nafciarz romantyk” jest
kolejnym, piątym już filmem z cyklu „Historyczny pejzaż Podkarpacia”. Obejmuje
lata 1848 - 1870, od momentu podjęcia
przez Łukasiewicza pracy farmaceuty
we Lwowie do uruchomienia rafinerii
w Chorkówce. Scenariusz powstał w oparciu o pierwszy wywiad, jaki przeprowadził z Ignacym Łukasiewiczem krakowski
dziennikarz Feliks Jan Szczęsny-Morawski. Jak informowali twórcy filmu jeszcze
przed premierą, do dzisiaj zachował się
tylko jeden egzemplarz książki „Światek
Boży i życie na nim” z zapisem tej rozmowy. Po projekcji producent filmu Bogdan
Miszczak opowiedział widzom, jak przebiegała jego realizacja, co sprawiło im
największe trudności oraz co przyniosło

wyjątkową satysfakcję. Gratulacje producentowi filmu złożył obecny na projekcji
Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz.
TWÓRCY FILMU: Reżyseria: Maciej Wójcik. Scenariusz: Łukasz Walczak. Zdjęcia:
Mariusz Konopka. W rolę Ignacego Łuka-

siewicza wcielił się Mariusz Bonaszewski.
W pozostałych rolach wystąpili m.in.:
Dagny Cipora, Artur Dziurman, Łukasz
Konopka, Peter Lukas, Mateusz Mikoś,
Marek Litewka. Producent: Bogdan Miszczak.

„Mikołajek i inne chłopaki (i dziewczyny)”

6 grudnia 2019 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się   rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Mikołajek i inne chłopaki
(i dziewczyny)”. 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 62 prace, wykonane różnymi technikami przez uczniów klas
trzecich i czwartych szkół podstawowych.
Jury oceniając oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania, nagrodziło i wyróżniło uczniów:
I MIEJSCE /ex aequo/
• Natalia Piotrowska; kl. III SP w Święcanach; nauczyciel: A. Nigborowicz
• Maria Ryznar; kl. III SP w Bączalu
Dolnym;

• Julia Smaś; kl. IV SP w Skołyszynie; nauczyciel: L. Kraus
II MIEJSCE /ex aequo /
• Emma Brzezicka; kl. IV SP w Skołyszynie; nauczyciel: L. Kraus
• Anna Depczyńska; kl. III SP
w Święcanach; nauczyciel: M.
Zimka
• Katarzyna Kuchta; kl. III SP
w Święcanach; nauczyciel: A.
Nigborowicz
• Milena Pisz; kl. III SP w Przysiekach; nauczyciel: M. Leśniak
• Kacper Wilczak; kl. III SP w Lisowie;
nauczyciel: R. Ciołkosz
III MIEJSCE /ex aequo /
• Krystian Bal; kl. III SP w Kunowej;
nauczyciel: E. Gubernat
• Natalia Jamro; kl. III SP w Święcanach; nauczyciel: M. Zimka
• Dawid Piecuch; kl. IV SP w Harklowej;
nauczyciel: D. Klęba
Wyróżnienia:
• Mikołaj Bartuś; kl. IV SP w Skołyszynie; nauczyciel: L. Kraus
• Szymon Bolak; kl. III SP w Kunowej;
nauczyciel: E. Gubernat
• Róża Depczyńska; kl. IV SP w Skołyszynie; nauczyciel: L. Kraus
• Nikola Gąsior; kl. IV SP w Skołyszynie;
nauczyciel: L. Kraus
• Maciej Gutkowski; kl. IV SP w Skołyszynie; nauczyciel: L. Kraus
• Oliwia Lejkowska; kl. III SP w Kunowej; nauczyciel: E. Gubernat

•

Krzysztof Oleszkowicz; kl. IV SP
w Skołyszynie; nauczyciel: L. Kraus
• Emilia Pawluś; kl. IV SP w Skołyszynie;
nauczyciel: U. Czerwińska
• Izabela Pięta; kl. III SP w Harklowej;
nauczyciel: M. Kozioł
• Zuzanna Ryba; kl. III SP w Lisowie;
nauczyciel: R. Ciołkosz
• Konrad Setlak; kl. III SP w Lisowie;
nauczyciel: R. Ciołkosz
• Kamil Woźniak; kl. III SP w Kunowej;
nauczyciel: E. Gubernat
• Karolina Wszołek; kl. III SP w Lisowie;
nauczyciel: R. Ciołkosz
• Justyna Zabawa; kl. IV SP w Skołyszynie; nauczyciel: U. Czerwińska
• Zofia Ziomek; kl. III SP w Bączalu Dolnym; nauczyciel: E. szowicz
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody, które wręczali: Paweł Gutkowski (Zastępca Wójta Gminy
Skołyszyn) oraz Marta Gąsiorowska
- dyrektor GOKiCz w Skołyszynie.
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Wystawa rękodzieła
W dniach od 2-31.10.2019 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie miała miejsce
wystawa rękodzieła Marii Kulewicz.
W ramach organizowanej wystawy
w dniu 24 października odbyły się
warsztaty rękodzielnicze zdobienia
świec, które poprowadziła Maria Kulewicz. Wzięli w nich udział uczestnicy
i instruktorzy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Przysiekach.

Nagrodzono najpiękniejsze kartki świąteczne z Gminy Skołyszyn
3.
4.
5.
6.
7.

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
Wójt Gminy Skołyszyn oraz Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zorganizowali konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Celem konkursu plastycznego „Karta
świąteczna z Gminy Skołyszyn” oprócz kultywowania tradycji
bożonarodzeniowych, było również pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz umożliwienie uczniom
zaprezentowanie swojego talentu.
13 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się oficjalne podsumowanie konkursu. Na konkurs wpłynęło ponad 90 prac ze szkół podstawowych
z Gminy Skołyszyn. Jury konkursu oceniając samodzielność, estetykę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny wyróżniło i nagrodziło prace:
szkoła podstawowa – klasy I-III:
Miejsce I /ex aequo/:
Aleksander Mroczek – kl. I SP Przysieki
Miłosz Bąk – kl. II SP Święcany
Miejsce II /ex aequo/:
Martyna Bochnia – kl. III SP Kunowa
Katarzyna Gajoska – kl. II SP Bączal Dolny
Miejsce III /ex aequo/:
Tymoteusz Gazda – kl. II SP Święcany
Jakub Podolski – kl. III SP Przysieki
Anna Depczyńska – kl. III SP Święcany
Aleksander Zięba – kl. I SP Lisów
Konrad Setlak – kl. III SP Lisów
Wyróżnienia:
1. Kamil Sroka – kl. II SP Święcany
2. Milena Pisz – kl. III SP Przysieki
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Izabela Pięta – kl. III SP Harklowa
Szymon Skuba – kl. I SP Przysieki
Błażej Czech – kl. III SP Harklowa
Adrian Duran – kl. I SP Lisów
Bartosz Rzońca – kl. II SP Lisów

szkoła podstawowa – klasy IV-VIII:
Miejsce I /ex aequo/:
Natasza Litwa – kl. VI SP Przysieki
Emma Brzezicka – kl. IV SP Skołyszyn
Miejsce II /ex aequo/:
Kornelia Rzepka – kl. VIII SP Skołyszyn
Marlena Sobota – kl. V SP Jabłonica
Miejsce III /ex aequo/:
Joanna Caban – kl. VIII SP Skołyszyn
Paulina Kosińska – kl. V SP Harklowa
Michał Sepioł – kl. V SP Harklowa
Wyróżnienia:
1. Gabriela Trybek – kl. V SP Przysieki
2. Bartosz Maziarz – kl. V SP Harklowa
3. Emilia Setlik – kl. VII SP Święcany
4. Julia Kędzior – kl. VII SP Święcany
5. Dominika Czerkowicz – kl. V SP Bączal Dolny
6. Karolina Klęba – kl. VI SP Harklowa
7. Jakub Wojnarek – kl. VII SP Lisów
8. Amelia Węglarz – kl. VI SP Lisów
Dyplomy i nagrody wręczali laureatom: Paweł Gutkowski - Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn oraz Marta Gąsiorowska - dyrektor GOKiCz w Skołyszynie.
Rozstrzygnięcie konkursu połączone było z pokazami naukowymi, które poprowadził Tomasz Madej („Mądry dzieciak”).
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„Moja rodzina jest Eko, wiemy jak segregować śmieci”
18 grudnia 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród w konkursie ekologicznym
„Moja rodzina jest Eko, wiemy jak segregować
śmieci”. W konkursie udział wzięli uczniowie ze
szkół w Bączalu Dolnym, Harklowej, Jabłonicy,
Kunowej, Lisowa, Skołyszyna i Przysiek.
Laureatami konkursu zostali: Emilia Wójcik (SP
Jabłonica), Paulina Kosińska (SP Harklowa),
Krzysztof Muzyka (SP Przysieki), Luiza Kiełtyka
(SP Lisów), Michał Wojdyła (SP Bączal Dolny),
Szymon Bolak (SP Kunowa), Patryk Passoń
i Róża Depczyńska (SP Skołyszyn)
Laureatom konkursu wręczono dyplomy oraz
nagrody książkowe. Dodatkową nagrodą dla
szkół były głośniki mobilne, które dyrektorom
placówek przekazał Wójt Gminy Skołyszyn.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019

Miło nam poinformować iż Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie pozyskała dofinansowanie z Instytutu
Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" w wysokości 17 000,00 złotych! Całkowita wartość
realizacji zadania wynosiła 20 340,00 zł.

W ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” do bibliotekek zakupione zostały:
• System wizualizacji wielkoekranowej
• Komputery przenośne
• Czytniki książek elektronicznych
• Tablety
• Monitor
• Oprogramowania antywirusowe oraz oprogramowania do
laptopów
• Jednostki zasilające /UPS/
• Słuchawki do komputerów i listwy zasilające
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu
do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Stanisław Bryndal - wystawa malarstwa i rzeźby
W dniach od 7 listopada do 5 grudnia 2019
r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie czynna była wystawa malarstwa
i rzeźby Stanisława Bryndala.
Stanisław Bryndal (1957-2017): malarz, rzeźbiarz, odlewnik miniaturzysta. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara
w Zakopanem. W latach 1977-1982 studiował
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na
Wydziale Rzeźby. Dyplom wykonał w pracowni
prof. Zofii Demkowskiej. W latach 1983-1986
pracował jako asystent profesora Jana Kucza
na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Po kilku
latach pracy ze studentami powrócił do rodzinnej miejscowości. Osiadł w rodzinnych Ołpinach, gdzie miał swoją pracownię artystyczną. Prace Stanisława Bryndala prezentowane
były podczas licznych wernisaży w wielu miejscach w Polsce (Poznań, Legionowo, Zakopane, Gdańsk) i Europie (Bratysława, Budapeszt,
Sztokholm).
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SPORT

Turniej Mikołajkowy o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn
18 grudnia 2019 roku w hali
sportowej Szkoły Podstawowej w Skołyszynie odbył się
Turniej Mikołajkowy o Puchar
Wójta Gminy Skołyszyn. Wzięli
w nim udział uczniowie ze szkół
podstawowych w Przysiekach,
Jabłonicy, Święcanach oraz
Skołyszynie. Poziom turnieju
był bardzo wyrównany a każdy
mecz dostarczał coraz więcej
emocji. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, bułeczkę i soczek.
Kolejność turnieju: 1 m- ce
Skołyszyn, 2 m-ce Święcany, 3
m-ce Przysieki, 4 m-ce Jabłonica.

I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn
17 października br. na terenie Szkoły
Podstawowej w Święcanach odbył się
I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn.
Otwarcia Turniej dokonali Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski
oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Święcanach Katarzyna Pyzik.
We współzawodnictwie udział wzięli zawodnicy ze szkół podstawowych z Jabłonicy, Lisowa, Skołyszyna oraz Święcan.
Wyniki rozgrywek:
SP Lisów - SP Skołyszyn 0:2 ;
SP Jabłonica - SP Święcany 1:1 ;
SP Lisów - SP Święcany 0:2;
SP Skołyszyn - SP Jabłonica 1:1;
SP Lisów - SP Jabłonica 1:1;
SP Skołyszyn - SP Święcany 2:2; karne:
2:1;
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawiała się następująco:
1. SP Skołyszyn,
2. SP Święcany,
3. SP Jabłonica,
4. SP Lisów.
Przyznano wyróżnienia indywidulane dla
zawodników:
- Najlepszy bramkarz turnieju - Kacper
Smagacki (SP Jabłonica);
- Najlepszy zawodnik turnieju - Miłosz Zając (SP Święcany);
- Król strzelców turnieju - Mikołaj Filus (SP
Skołyszyn).
Po zakończonych rozgrywkach Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz pogratulował i podziękował uczestnikom oraz ich
trenerom. Podziękował także Pani Dy14

rektor za zaangażowanie i udostępnienie
obiektów szkolnych.
Na zakończenie puchary, medale oraz
statuetki dla wyróżnionych zawodników,
wręczali Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław
Kręcisz, Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn
Paweł Gutkowski oraz Pani Dyrektor Szkoły w Święcanach Katarzyna Pyzik.
Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Turnieje Sportowe a nagrody zostały ufundowane przez Gminę Skołyszyn.
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WARTO WIEDZIEĆ

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno - zimowego.
Szanowni Państwo,
brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa,
instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi
przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla
człowieka.
Dlatego przypominam, w związku z rozpoczęciem sezonu
ogrzewczego 2019/2020, że na właścicielach i zarządcach
obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy
- Prawo budowlane).
W szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
oraz instalacji gazowych.
Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu
do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów
spalinowych i wentylacyjnych - osoby mające kwalifikacje
mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których
ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności.
Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją

urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na
których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli
usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które
mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem
elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).
Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów
mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
Norbert Książek
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wyciąg z przepisów karnych:
• kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane),
• kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje
obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100
stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku (art. 91 a ustawy - Prawo budowlane).
Warszawa, 30 września 2019 r.

Harmonogram
odbioru odpadów 2020 roku
Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok z terenu gminy Skołyszyn
2020
Sołectwo

Odpady zmieszane i segregowane
styczeń

luty

marzec kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień wrzesień październik listopad

grudzień

Przysieki
Bączal Górny
Bączal Dolny

15,29 12,26 11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

15,29 12,26 11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

15,29 12,26 11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Lipnica Górna
Jabłonica
Skołyszyn
Święcany
Siepietnica
Lisów
Harklowa
Pusta Wola
Kunowa
Sławęcin
Siedliska Sław.
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Święto Niepodległości

Wieści Skołyszyńskie - bezpłatny Biuletyn Informacyjny GOKiCz,
Rady i Urzędu Gminy w Skołyszynie
Adres Urzędu Gminy: 38-242 Skołyszyn 12 * tel./fax 13 449 10 62 - 64
e-mail: gmina@skolyszyn.pl * strona internetowa: www.skolyszyn.pl
Zespół redakcyjny: Władysława Kołodziej, Marta Gąsiorowska, Justyna Furmankiewicz
Skład i druk: Drukarnia Triada Boguchwała, tel. 604 469 611
Nakład: 1400 egzemplarzy
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