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Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 
życzenia  

zdrowia, pomyślności oraz życzliwości 
aby ten szczególny czas  

napełnił Państwa radością i uśmiechem, dodawał sił i pozwalał na nowo 
odkrywać piękno otaczającego świata 

a Zmartwychwstanie Pańskie budziło w sercach nadzieję i dobroć  

 

Aktualne informacje na: 

www.skolyszyn.pl 

www.bip.skolyszyn.pl 

www.gokicz.skolyszyn.pl 

Napisz e-mail do: 

Wójta – wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – s.pawlus@skolyszyn.pl 

Skarbnika- skarbnik@skolyszyn.pl 

Sekretarza- sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania - 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji- gok@skolyszyn.pl 

 

 

Reforma oświaty 

1 września 2017 r. wrócą 8-letnie szkoły podstawowe i rozpocznie się wygaszanie gim-
nazjów – tak stanowią ustawy reformujące system edukacji, które w poniedziałek 16 
stycznia 2017 r. podpisał prezydent Andrzej Duda. Reforma przewiduje też powrót do 
4-letnich liceów i 5-letnich techników. Na mocy dwóch ustaw: Prawo Oświatowe 
i przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe obecne, 6-letnie szkoły podstawowe sta-
ną się 8-letnimi szkołami podstawowymi, podobnie 3-letnie licea ogólnokształcące 
stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika stają się 5-letnimi technikami. W syste-
mie edukacji pojawiają się dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja funkcjonujące 
w zespołach szkół ze szkołą podstawową zostaną włączone do tych szkół. Gimnazja 
funkcjonujące samodzielnie mogą zostać przekształcone w szkoły podstawowe, licea, 
technika, szkoły branżowe lub zlikwidowane – decyzję podejmują samorządy. W naszej 
gminie już w miesiącu grudniu odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z terenu gminy 
z Prezydium Rady Gminy oraz z władzami gminy. 9 lutego 2017 r. odbyła się Nadzwy-
czajna Sesja Rady Gminy, na której radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie pro-
jektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolne-
go. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie 
oraz związków zawodowych działających na terenie naszej oświaty gminnej, Rada Gmi-
ny podjęła kolejną uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego. W wyniku tej uchwały ustalono plan sieci szkół 
na terenie gminy Skołyszyn. 1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Bączalu 
Dolnym - Bączal Dolny 101 - Bączal Dolny, Bączal Górny, Lipnica Górna. 2. Szkoła Pod-
stawowa im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej - Harklowa 353 – Harklowa. 3. Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy - Jabłonica 127 – Jabłonica. 4. Szkoła 
Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kunowej - Kunowa 89 - Kunowa, Pusta Wola. 
5. Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lisowie - Lisów 76 – Lisów. 6. Szkoła Pod-
stawowa im. Anny Jenke w Przysiekach - Przysieki 88 – Przysieki. 7. Szkoła Podstawowa 
im. Juliana Bruna w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie - Skołyszyn 222 - Siedliska 
Sławęcińskie, Skołyszyn, Sławęcin. 8. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Święcanach - Święcany 529 - Siepietnica, Święcany. To tyle o tzw. faktach, z którymi 
się nie powinno dyskutować, a jednak podjęto i w naszej gminie polemikę z faktami, 
które jeszcze … nie zaistniały. Rada Gminy dopiero w marcu podjęła uchwały o sieci 
szkół. Decyzja, że w każdej istniejącej na terenie gminy szkole powstanie od września  
br. ośmioklasowa szkoła została podjęta jednomyślnie i bez zbędnych dyskusji, gdyż 
takie rozwiązanie w nasze sytuacji uznano za najbardziej optymalne. Tymczasem 
w grudniu, a więc na długo przed podpisaniem przez Prezydenta stosownej ustawy 
zaczęła się „Rewolucja oświatowa” w Lisowie. C.d. na str. 2 

mailto:krzysztof.zieba@skolyszyn.pl
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INFORMACJE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN  
Początek roku 2017 to czas planowania i przygotowywania się do 

inwestycji z którymi przyjdzie zmierzyć się w tym oraz kolejnych 

latach. Zgodnie z założeniami obecny rok jest rokiem wyjątkowym 

pod względem wydatków inwestycyjnych. Nigdy wcześniej w hi-

storii gminy nie zaplanowano ponad 10 mln zł na inwestycje w 

okresie jednego roku kalendarzowego. Jest to trudne wyzwanie 

zarówno pod względem logistycznym oraz finansowym. Mam 

nadzieję, że nieplanowane sytuacje nie pokrzyżują zamierzeń. 

Miesiąc luty to czas przygotowywania kolejnych wniosków o dofi-

nasowanie. W dniu 27 lutego został złożony do Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek 

o dofinasowanie przebudowy stacji uzdatnia wody w Skołyszynie 

oraz na budowę I etapu sieci wodociągowej w miejscowościach 

Kunowa i Harklowa. Prace przy budowie wodociągu obejmą m.in. 

budowę studni, hydroforni oraz około 7 km sieci wodociągowej. 

Koszt przyłączy gospodarstw domowych do sieci wodociągowej 

zgodnie z przepisami unijnymi stanowi koszt niekwalifikowany 

projektu co oznacza, że odbywać będą się one poza projektem. 

W lutym złożono ponownie do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski na wykonanie termo-

modernizacji Domów Ludowych w Lisowie, Harklowej i Siedliskach 

Sławęcińskich z siedzibą w Sławęcinie, Lisowie. W ubiegłym roku 

nie uzyskały one dofinasowania z uwagi na wykorzystany limit 

środków na termomodernizację, mam nadzieje, że w tym roku 

uda się w końcu pozyskać środki i wykonać od dawna już plano-

wane prace. W dniu 2 marca 2017 r. Związek Gmin Dorzecza Wi-

słoki w Jaśle złożył wniosek o dofinasowanie projektu „Instalacje 

systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należą-

cych do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Projekt - jeśli uzyska 

dofinasowanie - realizowany będzie na terenie gmin: Brzyska, 

Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skoły-

szyn i Tarnowiec. O otrzymaniu dofinasowania wiadomo będzie 

najprawdopodobniej w sierpniu 2017 r.  Mieszkańcy naszej gminy 

zainteresowani udziałem w projekcie złożyli w okresie 12-23 grud-

nia 2016 r. łącznie 410 deklaracji uczestnictwa w projekcie na 

łączną kwotę dofinansowania 4 165 350,00 zł. Jeśli  uda się pozy-

skać dofinasowanie kwota przypadająca na nasza gminę wyniesie 

blisko 1 250 000,00  co umożliwi wykonać ok. 140 instalacji. 

O udziale w projekcie decydować będą punkty a w przypadku tej 

samej ilości punktów czas złożenia deklaracji. W lutym podpisano 

kolejne 53 umowy z mieszkańcami gminy na montaż kolektorów 

słonecznych w ramach projektu: "Instalacja systemów energii 

odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach 

prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW. Łącznie w ra-

mach projektu na terenie gminy Skołyszyn wykonano 478 instala-

cji. Wydatki dokonane w ramach ww. projektu na terenie naszej 

gminy od 2012 roku to 4 797 092,52 zł w tym dofinasowanie 

z Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy 3 320 346,22 zł. 

Zakończyły się prace związane z budową oświetlenia drogowego 

na terenie gminy Skołyszyn. Łącznie wykonano 44 lampy. Na tere-

nie miejscowości Jabłonica, Lipnica Górna, Bączal Górny przy dro-

dze powiatowej Jareniówka – Jabłonica – granica województwa 

(Czermna) wykonano 27 lamp, kolejne  8 lamp wykonano przy 

drodze gminnej Lisów „Zagumnie” oraz 6 lamp przy drodze gmin-

nej Święcany „Ryczak” i 3 lampy przy drodze powiatowej relacji 

Lipnica Górna-Lisów- Skołyszyn. W lutym br. Podkarpacki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oficjalnie rozpoczął 

budowę lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi 

powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sła-

węcińskich. Realizacja inwestycji zakończy się 31 maja 2018 r. 

W ramach tej inwestycji powstanie 6,22 km odcinek nowych ob-

wałowań w tym: budowa lewego wału rzeki Ropy na odcinku od 

drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach 

Sławęcińskich o długości 4,008 km, budowa obustronnych wałów 

potoku Młynówka (tj. wałów cofkowych rzeki Ropy) o długości 

1,892 km, oraz budowa wału opaskowego wokół oczyszczalni 

ścieków w Przysiekach o długości 0,320 km. Wyłoniono wykonaw-

cę boisk wielofunkcyjnych w Skołyszynie oraz w Harklowej, któ-

rym jest firma RAD-BUD  Wiesław Radziejowski z Radomia. Koszt 

budowy boisk to 647 841,00 zł. Budowa nowych obiektów sporto-

wych możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinasowania w 2016 roku  

z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mam nadzieję, że nie będą to 

ostatnie obiekty sportowo-rekreacyjne wybudowane na terenie 

gminy. W grudniu 2016 roku został złożony wniosek na budowę 

6 siłowni plenerowych na terenie miejscowości Przysieki, Harklo-

wa, Kunowa, Bączal Dolny, Lisów i Jabłonica oraz budowę boiska 

z nawierzchnią syntetyczną w Święcanach. W bieżącym roku roz-

poczną się prace budowlane związane z termomodernizacją bu-

dynków oświatowych na terenie Gminy Skołyszyn tj. budynków 

szkół podstawowych w Harklowej, Jabłonicy, Lisowie i Przysiekach 

oraz budynków Zespołów Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, 

Kunowej, Skołyszynie i Święcanach. Umowy o dofinasowanie in-

westycji zostały podpisane 29 grudnia 2016 r. i 13 lutego 2017 r. 

Większość prac zaplanowano na okres wakacyjny, z uwagi jednak 

na rozmiar prac prowadzone będą one także w czasie trwania 

roku szkolnego. Szacowany koszt prac wyniesie 7 1430 269,36 zł. 

Ostateczne wartości robót oraz wartość dofinasowania poznane 

zostaną po rozstrzygnięciu postepowań o udzielenia zamówienia 

publicznego. Rada Gminy Skołyszyn podobnie jak w roku poprzed-

nim wyodrębniła w budżecie gminy środki na fundusz sołecki 

w 2018 roku. Fundusz sołecki to zagwarantowane pieniądze dla 

sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warun-

ków życia mieszkańców o których decydują oni sami podejmując 

stosowne uchwały na zebraniach wiejskich. 

C.d. ze str. 1. Wójt i Rada Gminy bombardowane były pismami od 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Parafialnej protestującymi 

przeciwko najpierw niepowoływaniu ośmioklasowej szkoły w Lisowie, 

o czym nawet nikt z gminnych decydentów nie pomyślał, bo było 

zdecydowanie za wcześnie na dysputy o kształcie gminnej oświaty, aż 

po kolejne pisma protestujące przeciwko … likwidacji szkoły w tejże 

miejscowości! Do tego doszło zbieranie podpisów w obronie szkoły, 

za którymi to chodziły też dużo starsze osoby utykając w zaspach, bo 

trzeba naszą szkołę obronić…Tylko pytanie przed kim? Ktoś wymyślił 

sobie jakąś idee fix, że szkoła nie będzie ośmioklasowa, a później, by 

wyglądało to całkiem tragicznie, że zostanie zlikwidowana. Jaki ktoś 

miał cel w tym? Po co grał na ludzkich uczuciach? Dlaczego posunął 

się do takiej manipulacji? Chciał ten ktoś zostać obrońcą szkoły ni-

czym Drzymała? Zbijać jakiś kapitał polityczny na przyszłość? Pytania 

można mnożyć, ale tak zwyczajnie po ludzku to żal mieszkańców Liso-

wa, którzy zawsze byli pragmatyczni i wartościowi społecznie, że dali 

się tak zmanipulować, bo wychodzi na to, że walczyli sami ze sobą. 

Sam fakt, że w tym roku lisowska szkoła będzie termomodernizowana 

za kwotę ok. 800 000 zł przy wykorzystaniu środków unijnych co zapi-

sano w budżecie na ten rok, powinien w zarodku uciąć plotki na te-

mat likwidacji szkoły, bo nie można przez pięć lat zmieniać sposobu 

użytkowania obiektu. Ba, Rada Gminy postanowiła, że w bieżącym 

roku opracuje się dokumentację budowlaną na boisko wielofunkcyjne 

przy szkole w Lisowie, aby w 2018 r. złożyć wniosek do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, celem dofinansowania tego zadania i realizację 

w 2018 r. Czy ktoś sądził, że takie pieniądze wyrzucono by w błoto? 

To jest w grubym błędzie. 
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Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN 

W dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Gminy w Skołyszynie obrado-
wała na XXIV sesji. Tematem obrad było podjęcie uchwał: 
- uchwała Nr XXIV/158/16 w sprawie dopłaty do 1m3 wody 

oraz do 1 m3 ścieków w 2017 roku, 
- uchwała Nr XXIV/159/16 Uchwała Budżetowa Gminy Skoły-

szyn na 2017 r., 
- uchwała Nr XXIV/160/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2017 – 2021, 
- uchwała Nr XXIV/161/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 

2016 r., 
- uchwała Nr XXIV/162/16 w sprawie ustalenia wykazu wydat-

ków budżetu gminy Skołyszyn, które w 2016 r. nie wygasają 
z upływem roku budżetowego, 

- uchwała Nr XXIV/163/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiąza-
nia dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla 
projektu pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł 
energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorze-
cza Wisłoki" 

- uchwała Nr XXIV/164/16 w sprawie ustalenia opłat za niektó-
re świadczenia publicznego przedszkola wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie 

- uchwała Nr XXIV/165/16 w sprawie ustanowienia szczegóło-
wych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osią-
gnięte wyniki sportowe w Gminie Skołyszyn 

- uchwała Nr XXIV/166/16 w sprawie określenia zasad i trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skoły-
szyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
z terenu Gminy Skołyszyn. 

Podczas XXV Sesji Rady Gminy w dniu 9 lutego 2017 r. podjęto 
następujące uchwały: 
- uchwała Nr XXV/167/17 w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, 

- uchwała Nr XXV/168/17w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu budżetowego 
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 
"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicz-
nej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki - Zakres I" w ramach Regionalnego programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, 

- uchwała Nr XXV/169/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu budżetowego 

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 
"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicz-
nej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki - Zakres II" w ramach Regionalnego programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, 

- uchwała Nr XXV/170/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 
2017 r., 

- uchwała Nr XXV/171/17 zmieniająca uchwałę Nr 
XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Skołyszyn na lata 2017 - 2021. 

XXVI obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 8 marca 2017 r. 
zaowocowały w podjęte uchwały: 
- uchwała Nr XXVI/172/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 

2017 r, 
- uchwała Nr XXVI/173/17 zmieniająca uchwałę Nr 

XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Skołyszyn na lata 2017 – 2021. 
W dniu 23 marca 2017 r. odbyła się Sesja Rady Gminy w Sko-
łyszynie i podjęte zostały m.in uchwały: 

 - uchwała Nr XXVII/174/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 
2017 rok, 

- uchwała Nr XXVII/175/17 zmieniająca uchwałę Nr 
XXIV/160/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Skołyszyn na lata 2017-2021, 

- uchwała Nr XXVII/176/17 w sprawie określenia zasad i trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skoły-
szyn na prace konserwatorskie, rekonstrukcyjne i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
z terenu Gminy Skołyszyn, 

-  uchwała Nr XXVII/177/17 w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

- uchwała Nr XXVII/178/17 w sprawie uchwalenia VII zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Skołyszyn, 

- uchwała Nr XXVII/179/17 w sprawie przyjęcia Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Skołyszyn na 2017 r., 

- uchwała Nr XXVII/180/17 w sprawie zatwierdzenia Planu 
Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na 
2017 rok. 

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

DZIELNICOWY GMINY SKOŁYSZYN 

 
 

Informujemy, że dzielnicowym Gminy Skołyszyn jest sier-
żant sztabowy Arkadiusz Przybyłowicz nr tel. 
572 908 550.  
 
Siedzibą dzielnicowego  jest Posterunek Policji w Skoły-
szynie.  
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Z ŻYCIA SZKÓŁ 

Uczniowie ZSP w Kunowej z wizytą w Rumunii 

W dniach 06-10 lutego 2017 roku grupa uczniów Zespołu Szkół 
Publicznych w Kunowej, w składzie Karolina Brągiel, Dominik 
Kozik i Amelia Kmiotek, uczestniczyła w cyklu spotkań eduka-
cyjnych (mobility-C1) w Poiana Sibiului, Rumunia, realizowa-
nych w ramach projektu ”Inventions and Cultural Behavio-
ur” (program Erasmus+ akcja KA219). We wspomnianej wyżej 
mobilności (wyjeździe edukacyjnym), której gospodarzem była 
rumuńska szkoła (Şcoala Gimnazială ”Ioan Ban-Dascălu” Poia-
na Sibiului), obok polskiego i rumuńskiego zespołu udział wzię-
ły także zespoły uczniowskie z Hiszpanii (Instituto de Educa-
ción Secundaria da Pobra do Caramiñal), Litwy (Kauno Juozo 
Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla), Słowenii (Osnovna 
šola Benedikt), Turcji (Kartal Hacı Hatice Bayraktar Anadolu 
Lisesi, İstanbul) i Włoch (Instituto Tecnico Economico 
e Tecnologico FEDERICO II, Capua). Pierwszy dzień wizyty roz-
począł się ceremonią powitania w wykonaniu uczniów ze szko-
ły w Poiana Sibiului. W trakcie wspaniałego przedstawienia 
zgromadzeni goście z różnych stron Europy mogli poznawać 
pieśni i tańce charakterystyczne dla rumuńskiej kultury oraz 
zobaczyć tradycyjne rumuńskie stroje ludowe. Wkrótce po 
zakończeniu ceremonii powitania, rozpoczęła się część robo-
cza spotkania, podczas którego uczniowie z poszczególnych 
krajów zaprezentowali swoje rodzime szkoły. W tej części  
uczniowie z Kunowej przedstawili, zgromadzonej w szkolnej 
bibliotece publiczności, filmik o Zespole Szkół Publicznych 
w Kunowej [zob.: https://www.youtube.com/watch?
v=iO5G6BSrrpY]. Po przerwie, w czasie której wielkim powo-
dzeniem cieszyły się polskie słodycze, zespoły uczniowskie 
zgłaszały propozycje wynalazków mających znaczący wpływ na 
zmianę zachowań kulturowych w takich dziedzinach jak: tech-
nologia komunikacyjna, technologia żywienia, medycyna i che-
mia. Zgłoszone przez uczniów z poszczególnych szkół propozy-
cje wynalazków zostały następnie poddane dyskusji, po czym 
wspólnie w międzynarodowym składzie ustalono ostateczną 
listę wynalazków z powyższych dziedzin, które mają być grun-
townie analizowane w trakcie kolejnych mobilności we Wło-
szech, Hiszpanii i Turcji. Już w pierwszym dniu wizyty podczas 
wspólnej pracy zaczęły zawiązywać się pierwsze międzynaro-
dowe znajomości i przyjaźnie. Uczniowie z różnych krajów, 
obok tematów związanych z realizacją projektu, podejmowali 
także swobodne rozmowy dotyczące zarówno młodzieżowych 
zainteresowań jak również kultury, tradycji 
i obyczajów poszczególnych regionów i kra-
jów europejskich. W drugim dniu wizyty edu-
kacyjnej w Poiana Sibiului rozstrzygnięty zo-
stał konkurs na logo projektu. W tym między-
narodowym konkursie polska propozycja au-
torstwa Karoliny Brągiel zajęła drugie miejsce. 
Zwycięską pracą natomiast okazała się być 
propozycja zgłoszona przez zespół hiszpański, 
której autorem był Adrián Núñez Fernández. 
W dalszej części tego dnia uczniowie wizyto-
wali sale lekcyjne w dwóch rumuńskich szko-
łach (w Poiana Sibiului i w Jina) oraz zwiedzali 
zabytkowy kościół ortodoksyjny i muzeum 
regionalne w Jina, wypełnione dużą kolekcją 
rękodzieła, sprzętów domowych, ikon i czar-
no-białych zdjęć, mając w ten sposób okazję 
do poznania rumuńskich zwyczajów ludo-

wych. Kolejne dwa dni wizyty w Rumunii przeznaczone były na 
zwiedzanie Sibiu (Sybin) i Sighişoara. W Sibiu uczniowie mogli 
podziwiać piękną zabytkową architekturę (m.in.: gotycki Ko-
ściół Najświętszej Marii Panny /Catedrala evanghelică/ i zbu-
dowany w stylu neobizantyjskim Sobór Trójcy Świętej /
Catedrala Mitropolitană/, wzorowany na konstatynopolitań-
skiej świątyni Hagia Sophia) jak również zwiedzili muzeum 
Brukenthala (Muzeul Naţional Brukenthal) oglądając artefakty 
z różnych epok historycznych oraz skansen etnograficzny 
ASTRA (Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale-ASTRA), 
w którym zostały zgromadzone różnorodne przykłady 
obiektów techniki ludowej (m.in.: zagrody chłopskie, wiatraki, 
młyny wodne, kapliczki przydrożne /troiţă/ i wiele innych) 
ukazujące różne aspekty życia wiejskiego i rzemieślniczego. 
Uczniowie odwiedzili także muzeum w Mediaş poświęcone 
Hermanowi Oberth, który był pionierem techniki rakietowej 
i lotów kosmicznych. Natomiast w Sighişoara, mieście 
związanym z historią XV-wiecznego hospodara Wołoszczyzny 
Vlada Ţepeş'a (Drăculea), młodzież zwiedziła jego starówkę, 
oglądając m.in.: Kościół na Wzgórzu (Biserica Din Deal), 
pozostałości baszt i bram miejskich, charakterystyczną wieżę 
zegarową (Turnul cu Ceas) i dom, w którym urodził się Vlad 
Drakula. Ostatni dzień wizyty edukacyjnej rozpoczął się warsz-
tatami, w trakcie których młodzież miała za zadanie przygoto-
wać wstępną prezentację na temat wybranych wynalazków 
i ustalić w jaki sposób wpłynęły one na zmiany zachowań kul-
turowych. Uczestniczący w warsztatach uczniowie ZSP 
w Kunowej solidnie i sumiennie zaangażowali się w pracę 
i wkrótce można było zaobserwować pierwsze jej efekty. Wie-
czorem natomiast miało miejsce spotkanie pożegnalne (the 
Romanian evening party), podczas którego nastąpiło uroczyste 
wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie I&CB oraz 
zabawa taneczna, będąca okazją do zaprezentowania tańców 
z różnych stron zjednoczonej Europy. Następnego dnia ucznio-
wie Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej, wzbogaceni zdoby-
tą wiedzą,  nowymi doświadczeniami, świeżo zawiązanymi 
przyjaźniami, wracali już do kraju wspominając wszystkie prze-
żyte chwile w czasie wizyty edukacyjnej w Rumunii. [zob. tak-
że: https://www.youtube.com/watch?v=8e86g59y4lc].                                                             
ZSP Kunowa 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iO5G6BSrrpY
https://www.youtube.com/watch?v=iO5G6BSrrpY
https://www.youtube.com/watch?v=8e86g59y4lc
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Mali artyści  

Uczniowie klasy III Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dol-
nym przygotowali inscenizację bajki pt. "Królewna Śnieżka" 
pod kierunkiem wychowawczyni pani mgr Haliny Wojdyła. 
Przedstawienie zostało wystawione dla uczniów naszej szkoły 
oraz podczas Balu Malucha. Wszystkich widzów zachwyciła 
świetna gra małych aktorów, barwne stroje oraz ciekawa de-
koracja. Występ nagrodzono gromkimi brawami. 
Mali artyści poczuli się wolontariuszami... Z przedstawieniem 
udali się do Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Jaśle. Uczniowie tej placówki 
z dużym zainteresowaniem oglądali pojawiające sie na scenie 
bajkowe postacie. Na ich twarzach malował sie radosny 
uśmiech oraz szczęście! Dla trzecioklasistów była to piękna 
lekcja dzielenia się dobrem z innymi. Kolejnym dowodem 
uznania jest zaproszenie przez organizatorów Jasielskiego Do-

mu Kultury z okazji festiwalu piosenki. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!                             Opracowała: Maria Kozioł 

Baśniowy Bal  

Bal Malucha to impreza, której dzieciom z Harklowej i Głębo-
kiej nie trzeba specjalnie zachwalać. Dnia 18 stycznia 2017 r. 
zgodnie z wieloletnią tradycją przedszkolaki i pierwszoklasi-
ści  Szkoły Podstawowej w Harklowej wraz z zaproszonymi 
gośćmi spragnione zimowych atrakcji bawiły się podczas kar-
nawałowego balu przebierańców. W rytm muzyki pląsały róż-
ne postacie z bajek: księżniczki, rycerze, strażacy, pingwiny, 
piraci i motyle. Wspólne zabawy muzyczno-ruchowe, konkur-
sy  z nagrodami i wiele innych atrakcji sprawiły dzieciom wiele 

radości i z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci. Do 
wesołej zabawy zachęcały wszystkich starsze koleżanki z klasy 
VI  w strojach bohaterów literatury dziecięcej. Na zakończenie 
wszyscy zajadali się pysznościami przygotowanymi przez ma-
my. Wszyscy wspaniale się bawili. Humory dopisywały nie tyl-
ko  Maluchom, ale i ich rodzicom. Cała impreza przebiegła 
w miłej i radosnej atmosferze. Naszym gościom dziękujemy za 
przybycie i wspólną zabawę, a Rodzicom za pomoc w organiza-
cji balu.                                                                            SP Harklowa 

Bezpieczna i przyjazna szkoła. Bezpieczny uczeń. 

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Publicznych w Bączalu 
Dolnym uczestniczy w projekcie, którego celem jest szerzenie 
wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań w szkole, na 
drodze, w domu i na wakacjach, poszerzanie wiedzy na temat 
udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie świadomości bez-
piecznego korzystania z komputera, internetu i telewizji oraz 
przeciwdziałania przemocy.  
W realizację tego zadania zaangażowały się najmłodsze klasy 
I - III. Pod opieką swoich wychowaw-
ców przygotowały mnóstwo cieka-
wych i interesujących  tematów. 
W klasie I uczniowie pod kierunkiem 
pani mgr Jolanty Rzońcy wykonali 
prace plastyczno - techniczne nt. „Do 
kogo mogę zwrócić się o pomoc”?, 
modele pojazdów służb alarmowych 
oraz znaki drogowe. 
Drugoklasiści z wychowawczynią mgr 
Elżbietą Grzywacz rozmawiali na te-
mat bezpieczeństwa w klasie i na 
przerwie, wspólnie ustalano kodeks 
klasowy. W formie pracy plastycznej 
wykonano obrazkowy kontrakt klaso-
wy. Przeprowadzono również poga-
dankę dotyczącą bezpieczeństwa pt. 
''Do kogo  i w jakiej sytuacji możemy 
zwrócić się z prośbą?'' 
Natomiast klasa III z wychowawczynią 
mgr Haliną Wojdyłą dyskutowała na 
temat ''Co zrobić, aby w szkole czuć 

się bezpiecznie? W oparciu o  tekst pt. ''Paweł i Gaweł'' podję-
to zagadnienie rozwiązywania konfliktów. Uczniowie pozna-
wali także zadania straży pożarnej oraz utrwalali telefony alar-
mowe.  
Za powyższe działania nasza placówka otrzymała certyfikat. 
Wierzymy, że podjęte zagadnienia przyczynią się do wzrostu 
bezpieczeństwa naszych uczniów. 

Opracowała: Maria Kozioł 
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Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ  

IV Zjazd ZOSP RP 
W dniu 04 marca 2017 roku w Hotelu „ŁAŃCUT” w Łańcucie 
odbył się IV ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP 
RP WOJ. PODKARPACKIEGO podsumowujący działalność władz 
wojewódzkich za lata 2012-2016. Zjazd odbywał się pod ha-
słem „W jedności siła”. W Zjeździe uczestniczyło 67 delegatów 
oddziałów powiatowych co stanowiło 100 % frekwencji zjazdo-
wej. Na Zjazd przybyło liczne grono gości honorowych, m.in. : 
Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego, Posłowie na 
Sejm RP – Pan Zbigniew Chmielowiec – Przewodniczący Parla-
mentarnego Zespołu Strażaków, Pani Krystyna Skowrońska – 
Wiceprzewodnicząca Zespołu, Pan Mieczysław Kasprzak i Pan 
Jerzy Paul – członkowie Zespołu, Pan Piotr Pilch – Wicewoje-
woda Podkarpacki, Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Komendant Woje-
wódzki PSP – st. bryg. Andrzej Babiec, Kapelan Krajowy Straża-
ków – st. bryg. Ks. Jan Krynicki, Małopolski Kapelan Strażaków 
mł. bryg. Ks. Władysław Kulig, Starosta Leżajski – Adam Krzysz-
toń nadbrygadier Bogdan Kuliga oraz wielu innych zacnych 
gości. Zjazdowi przewodniczyli – Druh Stanisław Łobodziński 
delegat pow. brzozowskiego i Druh Tadeusz Sieniawski delegat 
pow. krośnieńskiego, sekretarzem Zjazdu był Druh Stanisław 
Święch delegat powiatu jasielskiego. W czasie Zjazdu Wicewo-
jewoda Podkarpacki Pan Piotr Pilch w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polski odznaczył wyróżniających się strażaków 
OSP odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi – 
Jana Ideca, Srebrnym Krzyżem Zasługi – Krzysztofa Zakielarza, 
Brązowym Krzyżem Zasługi – Ryszarda Babiarza, Wojciecha 
Barana, Piotra Bazan, Piotra Czosnek, Andrzeja Deca, Jana Ha-
łasa, Piotra Krzyżak, Antoniego Lew, Franciszka Lorenca, Zdzi-
sława Magonia, Stanisława Szczyrbę oraz Kazimierza Tejchmę. 
Prezesi Dh Waldemar Pawlak i Janusz Konieczny wręczyli od-
znaczenia korporacyjne ZOSP RP. Złotym Znakiem Związku OSP 
RP odznaczyli Druhów - Władysława Juchno,  ks. kapelana An-
drzeja Machowicza, Aleksandra Radonia, Wacława Strąka 
i Jacka Zapasek. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomi-
cza  odznaczeni zostali Druhowie – Leszek Król, Stanisław Po-
rębny, Andrzej Rachwał, Tadeusz Sieniawski oraz Henryk Zając. 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej 
Babiec w imieniu Komendanta Głównego PSP odznaczył Druha 
Stanisława Łobodzińskiego Medalem Honorowym im. Józefa 
Tuliszkowskiego. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP za lata 2012-2016 złożył dotychczaso-
wy Prezes ZOW ZOSP RP Druh Janusz Konieczny, które pod 
interesującej dyskusji i wystąpieniach gości honorowych zosta-
ło przyjęte przez delegatów jednomyślnie. Delegaci Zjazdu 
przyjęli Program działania Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
woj. podkarpackiego na lata2017-2022. Zjazd zatwierdził nowy 
skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, wybrał WKR i WSH 
oraz delegatów na XIV Zjazd Krajowych ZOSP RP. Skład nowych 
władz wojewódzkich na IV kadencję 2017-2021 przedstawia się 
następująco: Prezydium ZOW: Prezes ZOW – Janusz Konieczny, 
Wiceprezesi – Franciszek Augustyn, Wiesław Kubicki, Tadeusz 
Sieniawski, Tabasz Władysław, Sekretarz – Kazimierz Ślęzak, 
Członkowie Prezydium – st. bryg. Andrzej Babiec Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki PSP, Józef Golec, Jan Pac, Witold Ka-
zienko, Stanisław Święch. Przewodniczącym Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej został wybrany Druh Józef Dzindzio a Prze-
wodniczącym Wojewódzkiego Sądu Honorowego w najbliżej 
kadencji będzie ks. kapelan Józef Jasiurkowski. Delegatami na 
XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP zostali wybrani: Cholewiński Zyg-
munt - pow. Stalowowolski,  Gmyrek Bożena - powiat jarosław-
ski, Golec Józef- powiat leżajski, Hynowski Jacek- powiat tarno-
brzeski, Jurek Zbigniew - powiat łańcucki, Konieczny Janusz - 
powiat krośnieński, Kucaj Jan - powiat rzeszowski, Lorenc To-
masz - powiat lubaczowski, Mucha Jan - powiat mielecki, Nie-
dźwiecki Tadeusz - powiat bieszczadzki, Pisula Dariusz - powiat 
sanocki, Radzik Władysław - powiat dębicki, Święch Stanisław - 
powiat jasielski. W czasie przerw Zjazdowych koncertowała 
orkiestra OSP Husów pod batutą Zdzisława Magonia. 

W dniu 17.03.2017 roku w remizie OSP w Skołyszynie odbyły 
się eliminacje gminne 40. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do eliminacji przy-
stąpiło 35 uczniów z 8 placówek oświatowych z Gminy Skoły-
szyn. Organizatorem turnieju od 40 lat jest Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ma na celu 
popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśni-
czym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochro-
ny przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 
Organizatorem na szczeblu gminy był Oddział Gminny ZOSP RP 

w Skołyszynie, upominki i dyplomy ufundował Wójt Gminy 
Skołyszyn. Wśród gości eliminacji byli opiekunowie ze szkół 
oraz Prezes ZOP ZOSP RP dh Stanisław Święch, Komendant 
Powiatowy PSP bryg. Marek Górniak wraz z komisją sędziow-
ską z KP PSP, Skarbnik Gminy dh Jacek Kędzior, Prezes ZOG 
ZOSP dh Władysław Depczyński, Sekretarz ZOG ZOSP dh 
Krzysztof Słowik. Wyniki: Kategoria Szkoły Podstawowe: Anna 
Węgrzyn SP Jabłonica, Sandra Olbrot ZSP Bączal Dolny, Alek-
sandra Łyszczarz  ZSP Bączal Dolny, Kategoria Gimnazja; Piotr 
Janusz - ZSP Bączal Dolny, Ilona Szymańska - ZSP Bączal Dolny, 
Mateusz Wyrostek - ZSP Bączal Dolny.  
Zwycięzcy eliminacji gminnych będą reprezentować Gminę 
Skołyszyn w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 
w dniu 7.04.2017r. w Jaśle. 

Młodzież zapobiega pożarom  
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Istotne informacje dla Grantobiorców: Uprawnionymi do 
ubiegania się o wsparcie w ramach projektów grantowych są: 
- organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności go-
spodarczej, - grupy nieformalne, które złożą wniosek o po-
wierzenie grantu w ramach ogłoszonego przez LGD „LIWOCZ” 
naboru, a następnie zostaną wybrane przez Radę Stowarzysze-
nia LGD „LIWOCZ” do realizacji grantu (Grantobiorcy). Poziom 
dofinansowania grantów wynosi 90% (jednak w kryteriach 
wyboru grantów przewidziano punkty dla Grantobiorców, któ-
rzy założą wniesienie wkładu finansowego większego niż mini-
malny). Wysokość każdego grantu mieści się w granicach 
20.000,00 zł. Granty, zostały udzielone Grantobiorcom na 
podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej z LGD 
„LIWOCZ”, w wysokości nieprzekraczającej limitu wynoszącego 
100 tys. złotych na jednego Grantobiorcę. Podmiot ubiegają-
cy się o wsparcie na realizację Grantu musi wykazać, że: 1) 
posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 
podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 2) po-
siada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą za-
mierza realizować, lub 3) posiada kwalifikacje odpowiednie do 
przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest oso-
bą fizyczną, lub 4) wykonuje działalność odpowiednią do 
przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. Koszty plano-
wane do poniesienia przez Grantobiorcę mieszczą się w zakre-
sie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 
Rozporządzenia LSR, i nie są kosztami polegającymi na budo-
wie lub przebudowie liniowych obiektów budowlanych w czę-
ści dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obsza-
rem wiejskim objętym LSR. Koszty kwalifikowalne to: koszty  
ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 
1305/2013, nie przekraczające 10 % pozostałych kosztów kwa-
lifikowanych. Wsparcie ma formę refundacji poniesionych 
kosztów w oparciu o złożony wniosek o rozliczenie grantu 
wraz z niezbędną dokumentacją finansową. LGD dopuszcza 
także możliwość wcześniejszego finansowania, zgodnie z wy-

tycznymi Programu oraz umową o powierzenie Grantu. Wa-
runki, których spełnienie jest niezbędne do przyznania pomo-
cy na realizację Grantu to: Podmiot ubiegający się o powie-
rzenie grantu musi mieć nadany numer identyfikacyjny przez 
ARMIR, zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności. Koszty kwalifikowalne ope-
racji nie są współfinansowane z innych środków publicznych. 
Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realiza-
cję inwestycji na obszarze objętym LSR. Inwestycje w ramach 
operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własno-
ścią lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o powie-
rzenie grantu lub podmiot ten posiada prawo do dysponowa-
nia nieruchomością na cele określone we wniosku o przyzna-
nie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz 
okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości ope-
racji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków pu-
blicznych. Stowarzyszenie LGD „LIWOCZ” – jako Beneficjent 
Projektu Grantowego odpowiada w szczególności za: 1) Reali-
zację projektu grantowego zgodnie z założonym celem; 2) Do-
konywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru Granto-
biorców; 4) Zawieranie z Grantobiorcami umów o powierzenie 
grantu; 5) Rozliczanie wydatków poniesionych przez Granto-
biorców; 6) Monitorowanie realizacji zadań przez Grantobior-
ców; 7) Kontrolę realizacji zadań przez Grantobiorców; 8) Od-
zyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie 
z celami projektu. BIURO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „LIWOCZ”, 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS) 
ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO DORADZTWA  
PROWADZONEGO NA RZECZ POTENCJALNYCH WNIOSKO-
DAWCÓW tel.: 13 441 03 38, e-mail: lgdliwocz@wp.pl. Więcej 
informacji na stronie internetowej: www.skolyszyn.pl. 

Granty - zasady realizacji 

Stowarzyszenie LGD „LIWOCZ” w ramach realizacji Strategia 
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 
2016-2022 planuje realizację 5 projektów grantowych  

o wartości 100 tysięcy złotych każdy Harmonogram planowa-
nych naborów wniosków o udzielenie grantów: 

Okres nabo-
rów 

Zakres tematyczny projektów grantowych Opis przedsięwzięcia (LSR) 

I półrocze 
2017 roku 

Organizacja festynów, pikników, zajęć kulturalnych i re-
kreacyjnych kultywujących lokalną historie i tradycję 

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na małą liczbę imprez 
kulturalnych. Ma również na celu zwiększenie aktywno-
ści społecznej i będzie służyło pobudzeniu aktywności 

Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa 
lokalnego 

Na obszarze LGD funkcjonuje wiele organizacji, które 
działają na rzecz zachowania dziedzictwa. W ramach 
tego projektu będą mogły zakupić stroje ludowe, in-
strumenty, mundury. Dzięki temu organizacje pozarzą-
dowe zwiększą swoją aktywność wśród lokalnej spo-

II półrocze 
2017 roku 

Integracja społeczności lokalnej  
z osobami niepełnosprawnymi 

Niepełnosprawni są jedną z grup defaforyzowanych 
wskazanych w LSR i dlatego staje się niezbędne, aby 

I półrocze 
2018 roku 

Budowa małej ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

Jednym z problemów obszaru LGD jest niewystarczają-
cą ilość ogólnodostępnych miejsc służących rekreacji 

Szkolenia dotyczące ochrony środowiska, przeciwdziałaniu 
zmianom klimatu i OZE oraz pikniki i festyny ekologiczne 

Celem przedsięwzięcia będzie podniesienie świadomo-
ści lokalnej społeczności zamieszkującej obszar LGD 
w zakresie ochrony środowiska i OZE. Realizacja będzie 
miała charakter pikników i festynów promujących eko-
logię. 

mailto:lgdliwocz@wp.pl
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Systemy energii odnawialnej  

Liczba wykonanych instalacji „solarnych” w ramach projektu  
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uży-
teczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie 
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki". 

Według sołectw 

 

Nazwa sołectwa Liczba instalacji 

Bączal Dolny 21 

Bączal Górny 22 

Harklowa 29 

Jabłonica 23 

Kunowa 12 

Lipnica Górna 19 

Lisów 51 

Przysieki 47 

Pusta Wola 1 

Siedliska Sławęcińskie 12 

Siepietnica 22 

Skołyszyn 84 

Sławęcin 13 

Święcany 122 

RAZEM 478 

Według typów instalacji 

 

 

 

 

Typ instalacji Liczba instalacji 

Typ A ( 1 – 3 
osób) 

114 

Typ B ( 4-5 
osób) 

304 

Typ C ( 6 i wię-
cej osób) 

60 

RAZEM 478 

GMINA SKOŁYSZYN W LICZBACH 

Liczba mieszkańców sołectw gminy Skołyszyn na dzień 31.12.2016 r. 

 Nazwa sołectwa 
Mieszkańcy zameldowani na  

pobyt stały 
Mieszkańcy zameldowani na  

pobyt czasowy 

Bączal Dolny 670 20 

Bączal Górny 595 11 

Harklowa 1 597 20 

Jabłonica 757 4 

Kunowa 432 5 

Lipnica Górna 456 3 

Lisów 905 9 

Przysieki 1 577 17 

Pusta Wola 276   

Siedliska Sławęcińskie 211 2 

Siepietnica 503 1 

Skołyszyn 2 076 30 

Sławęcin 359 5 

Święcany 2 195 22 

RAZEM 12 609 149 
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INFORMATOR KULTURALNY 

250 osób śpiewało kolędy i pastorałki! 

Kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania oraz zachowa-
nie od zapomnienia polskich kolęd i pastorałek to główne cele 
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie Przeglądu Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek. 
Tegoroczna – piętnasta edycja odbyła się 12 stycznia 2017 
roku w sali widowiskowej GOKiCz. Podczas przeglądu na sce-
nie zaprezentowało się 49 solistów i 14 zespołów ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów Gminy Skołyszyn. Łącznie w XV Prze-
glądzie Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek udział wzięło 
blisko 250 osób. Jury w składzie: Lucyna Antas - muzyk, wo-
kalistka, absolwentka szkoły muzycznej II stopnia, założycielka 
chóru w Skołyszynie; Monika Gorczyca – Byczek - Absolwent-
ka  Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie, prowadząca 
scholę w Sławęcinie; Stanisław Mazurek - Społeczne Ognisko 
Muzyczne w Jaśle, Filia w Skołyszynie oraz Jadwiga Szarek - 
Instruktor muzyki GOKiCz w Skołyszynie oceniało umiejętności 
wokalne wykonawców, dykcję, interpretację, stopień trudno-
ści wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.  
Jury oceniało wykonawców w trzech grupach wieko-
wych  i nagrodziło: Kl. 0-III; Soliści: m-ce I Malwina Hołda – SP 
Przysieki, kl. II, Nauczyciel przygotowujący: Bernardetta Filus, 
m-ce II Amelia Węglarz – SP Lisów, kl. III a, Nauczyciel przygo-
towujący: Renata Ciołkosz, m-ce III Emilia Starzec – SP Skoły-
szyn kl. Ib, Nauczyciel przygotowujący.: Jolanta Berkowicz. 
Wyróżnienia: Emma Brzezicka – SP Skołyszyn kl. Ib,  Nauczy-
ciel przygotowujący.: Jolanta Berkowicz, Julia Liana – SP Skoły-
szyn kl. 0, Nauczyciel przygotowujący: Urszula Czerwińska, 
Natasza Litwa – SP Przysieki, kl. III, Nauczyciel przygotowują-
cy: Dorota Litwa, Joanna Jagielski – SP Przysieki,  kl. II, Nauczy-
ciel przygotowujący.: Bernardetta Filus, Weronika Sokołowska 
- SP Kunowa, kl. III, Nauczyciel przygotowujący: Ewa Guber-
nat,  Nagroda specjalna: Aleksandra Jaracz – SP Przysieki kl. II, 
Nauczyciel przygotowujący:  Bernardetta Filus. Kl. 0-III; Zespo-
ły: m-ce I Zespół z kl. III - SP Przysieki, Nauczyciel przygotowu-

jący: Małgorzata Leśniak, m-ce II „Wiolinki + Bemolki” – SP 
Skołyszyn, kl. Ib, Nauczyciel: Jolanta Berkowicz, m-ce 
III  "Wesołe nutki"- SP Kunowa, Nauczyciel przygotowujący: 
Ewa Gubernat, Wyróżnienie: "Gwiazdeczki" - SP Lisów, kl. 0, 
Nauczyciel przygotowujący: Anna Madejczyk, „Wiolinki” – SP 
Skołyszyn, kl. Ib, Nauczyciel przygotowujący: Jolanta Berko-
wicz, Kl. IV-VI; Soliśc: m-ce I Kornelia Zając - SP Święcany; kl. 
VI, Nauczyciel przygotowujacy.: Ewa Maciejczyk, m-ce II Nata-
lia Zabawa– SP Skołyszyn kl. IV; Nauczyciel przygotowujacy: 
Urszula Czerwińska, m-ce III Oliwia Bylinowska – SP Jabłonica, 
kl. V; Nauczyciel przygotowujacy: Henryk Juszczyk, Wyróżnie-
nia: Oskar Reczek – SP Przysieki, kl. VI, Nauczyciel przygoto-
wujący: Elżbieta Pawluś, Natalia Koś – SP Bączal Dolny , kl. VI, 
Nauczyciel przygotowujący: Renata Przepiórka, Zuzanna Mu-
cha - SP Święcany, kl. VI, Nauczyciel przygotowujący: Ewa Ma-
ciejczyk, Kl. IV-VI; Zespoły: m-ce I „Fermatki” – SP Skołyszyn -
 kl. IV-VI, Nauczyciel przygotowujacy: Urszula Czerwińska, m-
ce II Żaneta Przybyłowska, Luiza Kiełtyka, SP Lisów, kl. V, 
Nauczyciel przygotowujacy: B. Rogowska, m-ce III  Zespół wo-
kalny, SP Kunowa, Nauczyciel przygotowujący: Ewa Guber-
nat, Wyróżnienie: „Lisolla”; SP Lisów; Nauczyciel przygotowu-
jący: Beata Rogowska, Gimnazjum; Soliści: m-ce I Izabela Ma-
stej; ZSP Skołyszyn kl. III, Nauczyciel przygotowujący: Urszula 
Czerwińska, m-ce II Weronika Wojdyła; ZSP Bączal Dolny; kl. 
III, Nauczyciel przygotowujący: Renata Przepiórka, m-ce III 
Aneta Kardaś ; ZSP Kunowa,  kl. III ; Nauczyciel przygotowują-
cy: Ewa Gubernat, Wyróżnienie: Alicja Mastej – ZSP Skołyszyn, 
kl. I, Nauczyciel przygotowujący: Urszula Czerwińska, Gimna-
zjum; Zespoły: m-ce I Chór „Chromatica” – ZSP Święcany; 
Nauczyciel przygotowujący: Ewa Maciejczyk, m-ce II Zespół 
„Skoliszclub” – ZSP Skołyszyn; Nauczyciel przygotowujący: 
Urszula Czerwińska, m-ce III Chór "Belcanto" - ZSP Kunowa; 
Nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat 
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 Ferie 2017 w GOKiCz 
O tym, że ferie  spędzone w swojej miejscowości - nie muszą 
być nudne przekonali się wszyscy, którzy skorzystali z oferty 
Gminnego Ośrodka  Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 
Między 16 a 27 stycznia, GOKiCz w Skołyszynie organizował 
codziennie zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Dzieci uczęszczające na zajęcia feryjne 
sprawiły, że w GOKiCz w Skołyszynie oraz w filiach w Harklowej 
i Święcanach było gwarno i wesoło. Uczestnicy mieli czas na 
rozwijanie zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy 
integracyjne. Były warsztaty witrażu metodą Tiffany'ego, 
warsztaty filcowania, zajęcia kulinarne, kalambury i konkursy. 

Odbyły się warsztaty wokalne oraz kurs tańca grupowego. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się wspólne wyjazdy. Zorgani-
zowano wyjazd na kulig w Regietowie, połączony z zabawami 
na świezym powietrzu i ogniskiem. Odbył się wyjazd do kina 
3D  w Rzeszowie oraz wyjazd do Kina Syrena w Jaśle . Najmłod-
si odwiedzili salę zabaw w Jaśle. 
22 stycznia zorganizowano Bal Karnawałowy,  podczas którego 
na dzieci czekało mnóstwo atrakcji:  zabawy z klaunem, tańce 
z Minionkiem, deszcz baniek mydlanych, wystrzałowe konfetti, 
konkursy i zabawy.  Na scenie wystąpił także zespół "Świetliki" 
z GOKiCz, który zaprezentował program bożonarodzeniowy. 

W 2016 roku mieszkańcy Gminy Skołyszyn wypożyczyli 30 405 książek 

Dorośli najczęściej czytają kryminały, dzieci baśnie Anderse-
na. Trzy biblioteki odnotowały 23 121 odwiedzin w 2016 ro-
ku. Mieszkańcy wypożyczyli 30 405 książek (25 064 książek 
z wypożyczalni oraz 5 341 z czytelni), 1776 czasopism, 
a z pracowni internetowej w 2016 roku skorzystało 1539 
osób. Czytelnicy dorośli najczęściej wypożyczali kryminały. 
Mieszkańcy naszej gminy częściej sięgają po dzieła rodzimych 
autorów, chociaż skandynawskie kryminały nadal są na topie. 
Najczęściej wypożyczane były książki Katarzyny Bondy, Remi-
giusza Mroza oraz Katarzyny Puzyńskiej. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się również książki biograficzne (Saubin Beatrice 
„Próba nadziei”) oraz obyczajowe (Anna Ficner –Ogonowska 
„Krok do szczęścia”). Wśród dzieci niesłabnącą popularnością 
cieszą się baśnie Andersena, baśnie braci Grimm oraz książecz-
ki do nauki czytania. Często wypożyczane były również książki 
autorstwa współczesnych polskich pisarzy: Grzegorza Kasdep-
ke, Ewy Nowak, czy Melanii Kapelusz. W 2016 roku do trzech 
bibliotek zakupiono 927 nowych książek, prenumerowano 12 

tytułów czasopism. W 2016 roku przeprowadzono selekcję 
księgozbiorów, usunięto z półek książki zniszczone 
i nieaktualne. Obecnie nasze zbiory to : 33 178 woluminów 
oraz 51 audiobooków. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie postarali się by w trzech bibliote-
kach (Biblioteka w Skołyszynie oraz Filie w Harklowej i Święca-
nach) było gwarno i wesoło przez cały 2016 rok. W tym czasie 
organizowane były spotkania autorskie, imprezy czytelnicze, 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne, kon-
kursy, zajęcia podczas których prowadzone były gry i zabawy, 
cotygodniowe zajęcia plastyczne w bibliotekach, warsztaty 
komputerowe dla dorosłych oraz wiele innych przedsięwzięć. 
Łącznie w 91 spotkaniach promujących czytelnictwo i bibliote-
kę udział wzięło 2 109 osób. Zapraszamy mieszkańców gminy 
na kolejny rok pełen wydarzeń literackich, warsztatów, spo-
tkań autorskich, konkursów i innych atrakcyjnych niespodzia-
nek do naszych trzech bibliotek! Bieżących informacji szukajcie 
na stronie: http://gokicz.skolyszyn.pl/. 
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Bal karnawałowy 

W niedzielę 22 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-
telnictwa w Skołyszynie odbył się bal karnawałowy. Na dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji:  zabawy z klaunem, tańce z Minion-

kiem, deszcz baniek mydlanych i wystrzałowe konfetti, konkur-
sy i zabawy.  Na scenie zaprezentował się zespół "Świetliki" 
z GOKiCz, który zaprezentował program bożonarodzeniowy. 

Dzień Kobiet  
Z okazji Święta Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnic-
twa w Skołyszynie zorganizowano bezpłatne warsztaty sutasz 
oraz warsztaty biżuterii sznurkowej. Spotkania cieszyły się du-
żym zainteresowaniem pań, które lubią otaczać się pięknymi 
przedmiotami wykonanymi własnoręcznie. Sutasz to ostatnio 
bardzo modna technika tworzenia biżuterii, która z miejsca 
zawładnęła sercami fanów ręcznie robionych ozdób. Fantazyj-
ne esy floresy ozdobione kolorowymi kamieniami wyglądają 
zjawiskowo i zawsze przykuwają wzrok. Sutasz to rodzaj haftu 
ręcznego, do którego wykorzystuje się paski z wiskozy zwane 
sutaszami. Nazwa tej techniki pochodzi od francuskiego słowa 
soutache, oznaczającego szamerunek czyli rodzaj sznurkowych 
ozdób naszywanych na mundury wojskowe. Soutache wywodzi 
się z kolei od węgierskiego słowa sujtas, oznaczającego ple-
cionkę. 7 marca 2017 roku w GOKiCz w Skołyszynie, uczestnicz-
ki warsztatów własnoręcznie wykonały piękne, kolorowe za-

wieszki. Miłą niespodzianką dla pań, które wzięły udział 
w warsztatach było losowanie bezpłatnych wejściówek na si-
łownie, ufundowanych przez Gold Gym Skołyszyn. Wymyślne 
wzory i finezyjne fasony to tylko niektóre z cech biżuterii stwo-
rzonej ze sznurka 3 marca 2017 roku w bibliotece w Święca-
nach. Podczas 
warsztatów 
panie stwo-
rzyły eleganc-
kie naszyjniki, 
które pasują 
do różnych 
strojów i są 
właściwe dla 
pań w każdym 
wieku. 

Z okazji Dnia Kobiet KGW w Harklowej zaprosiło wszystkie 
Panie na poczęstunek do Domu Ludowego. Sołtys wsi wszyst-
kim obecnym kobietom wręczył kwiaty oraz złożył życzenia. 
Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej wraz z wychowawcami i pięknym repertuarem. W dniu 11 

marca obchodzony jest ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji 
sołtys wsi Harklowa w ramach wdzięczności otrzymał życzenia 
oraz podziękowania za długoletnią pracę na rzecz wspólnoty 
lokalnej. 

 

Dzień Kobiet w Harklowej 
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Konkurs Grafiki Komputerowej rozstrzygnięty 

Piętnastego marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie miało miejsce wręczenie nagród 
za XV Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 
2017. Temat tegorocznej edycji to „Cztery pory roku”. Celem 
konkursu jest: doskonalenie umiejętności plastycznych i wyro-
bienie wyobraźni artystycznej, wyćwiczenie sprawnego posłu-
giwania się nowoczesną techniką informatyczną, stworzenie 
uczniom możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji infor-
matycznych dokonań.  
Na konkurs wpłynęły 73 prace ze szkół podstawowych i gimna-
zjów powiatu jasielskiego. Komisja konkursowa w składzie: 
Ewelina Węgrzynowicz - Włudzik (Szkoła Rysunku Jasło), Justy-
na Furmankiewicz (inspektor do spraw promocji, UG Skoły-
szyn), Artur Sowiński (informatyk, UG Skołyszyn) i Władysława 
Kołodziej (instruktor plastyki GOKiCz) nagrodziła i wyróżniła 
prace uczniów:  
Kl. IV –VI; m-ce I Emilia Winiarz – kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 
2 Jasło, Nauczyciel: Elżbieta Poliwka, II Anna Czerkowicz – ZSM 
nr 3, Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12 Jasło, III Otylia 
Żebracka – l. 12, Niepubliczny Zespół Szkół w Umieszczu, Nau-
czyciel: Jadwiga Lach, Natalia Najbar – kl. V, ZSM nr 1, Szkoła 
Podstawowa Nr 6, Jasło, Nauczyciel: Maciej Brągiel,  Wyróżnie-

nia: Patrycja Lisowska – kl. VI, Szkoła Podstawowa Brzyska, 
Nauczyciel: Bogusława Madej, Magdalena Ryżowicz – l. 12, 
Niepubliczny Zespół Szkół w Umieszczu, Nauczyciel: Jadwiga 
Lach, Dominika Papciak – kl. V, Szkoła Podstawowa Skołyszyn, 
Nauczyciel: Jakub Stanisławczuk, Weronika Ostalecka – kl. VI, 
ZSM nr 3, Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12 Jasło, Nau-
czyciel: Iwona Zamorska, Natalia Tomkiewicz – kl. VI, Szkoła 
Podstawowa nr 1 Jasło, Nauczyciel: Grzegorz Tomkiewicz.  
Gimnazjum; Nagroda specjalna – Damian Gotfryd – l. 16, Gim-
nazjum nr 1 Jasło, Nauczyciel: Zbigiew Bizoń, m-ce I – Katarzy-
na Rączka – kl. I, Gimnazjum nr 4 Jasło, Nauczyciel: Grzegorz 
Tomkiewicz, II – Zuzanna Fliszkiewicz – kl. II, Gimnazjum Skoły-
szyn, Nauczyciel: Monika Socha, Paweł Sendra – kl. II, Gimna-
zjum Skołyszyn, Nauczyciel: Monika Socha, III – Patrycja Kol-
busz – kl. III, Gimnazjum Nr 2 z O.I. Jasło, Nauczyciel: Dariusz 
Koś, Damian Zdebik – Publiczne Gimnazjum w Dębowcu, Nau-
czyciel: Joanna Michnal, Wyróżnienia: Lidia Kosiba – kl. I, Gim-
nazjum Skołyszyn, Nauczyciel: Monika Socha, Gabriel Antas – 
kl. II, Gimnazjum Skołyszyn, Nauczyciel: Monika Socha.  
Pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczały laureatom: Janina 
Byczyk (Sekretarz Gminy Skołyszyn) oraz dyrektor GOKiCz - 
Marta Gąsiorowska. 

Akademia umiejętności językowych 

Od marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie rozpoczęły się bezpłatne kursy języka angielskie-
go  i j. niemieckiego. Kursy współfinansowane ze środków UE 
dla osób bezrobotnych, pracujących i emerytów organizowane 
są w ramach projektów: „Akademia umiejętności językowych”,  

„Język angielski naszą szansą”, "Zdobądź międzynarodowy 
certyfikat z języka angielskiego".  
Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w projekcie. 

Informacje i zapisy - GOKiCz Skołyszyn—tel. 13/4491017. 

Szczegółowe informacje na stronie: www.pes.net.pl. 
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SPORT 
 

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia, PZTS w Warszawie, PO-
ZTS w Rzeszowie zapraszają wszystkich chętnych, sympatyków 
tenisa stołowego z powiatu jasielskiego Gminy Skołyszyn dzie-
ci, młodzież, rodziców, zawodników na : VIII Międzynarodowy 
Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym TURNIEJ PRO- FAMILIA 
CUP 2017. 1. Organizator: Towarzystwo Sportowe Pro- Familia. 
2. Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny Ośrodek Szkolno Wycho-
wawczy Wybickiego 25 ( za gimnazjum publicznym nr.1 ). Tur-
niej odbędzie się w dniu - 26.05.2017.  3. Zasady uczestnictwa: 
- w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - ( rodziny ) 
w konfiguracjach rodzic + dziecko tzn: ojciec + dziecko, matka + 
dziecko, dziadek + wnuczek.—w turnieju nie uwzględniamy 
rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic. Kategorie 
wiekowe: 1. kategoria rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2006 
i młodsi,  2. kategoria rodzic + dziecko od 12 do 13 lat – rocznik 
2005 - 2004, 3. kategoria rodzic + dziecko od 14 do 15 lat – 
rocznik 2003 - 2002, 4.kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 
lat - rocznik 2001, 2000, 5. kategoria rodzic + dziecko powyżej 
od 18 lat i wyżej – rocznik 1999 i starsi, 4. Cel organizowanej 
imprezy: - promocja Tenisa Stołowego na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego i Polski południowo – wschodniej. - akty-
wizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój 
kultury fizycznej dzieci, młodzieży, rodziców i całych rodzin. - 
popularyzacja Tenisa Stołowego jako aktywnej formy spędza-
nia wolnego czasu wśród rodzin, osób nieaktywnych zawodo-
wo i społecznie. - tworzenie warunków dla sportu rodzinnego 
mającego na celu zapobieganiu patologiom społecznym po-
przez celową, optymalną organizacją czasu wolnego. 5. System 
rozgrywek: - w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy 
w której uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny będzie to 
zależne od ilości zgłoszonych rodzin. - awans do dalszych gier 
uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy.—po rozgrywkach 
grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucha-
rowym. - wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygra-
nych setów. - drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca 
w grupach kończą udział w zawodach. - mecze główne - finało-
we w każdej kategorii do trzech wygranych setów. Organizator 
zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w przypadku póź-
nego rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do 
dwóch wygranych setów.- w zawodach obowiązują przepisy 
PZTS i POZTS – szczególna uwaga dotyczy sprzętu sportowego 
deski, okładziny, strój sportowy. - w spornych kwestiach osta-
teczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów. - Sędzia 
Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsa-
mości uczestników zawodów. 6. Harmonogram:  - zapisy dru-

żyn - rodzin do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 20. 05. 
2017. Celem przygotowania rozstawienia, losowania, zamó-
wienia obiadów, - nie przewidujemy możliwości zapisów 
w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne. 
- rodziny zagraniczne przyjazd w dniu 27.05.2017 do godz. 
20.00 – zakwaterowanie możliwość kwaterunku, dla rodzin 
z Polski – woj. śląskie, małopolskie - koszty noclegów pokrywa 
organizator turnieju. Program zawodów: - godz. 8.00 – 9.00 – 
sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – 
obiad  opłaty wpisowego, losowanie w grupach. - godz. 9.00 – 
9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości - godz. 9.30 – 13.00 
– gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze pucharowe. - 
godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników - godz. 
14.00 – 16.00 – mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały - 
godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród. 
7. NAGRODY w poszczególnych kategoriach od 1 do 4 miejsca: 
Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okła-
dziny) – 200.00 zł . Za zajęcie II miejsca w każdej kategorii – 
sprzęt sportowy( Okładziny) – 150.00 zł. Za zajęcie III miejsca 
w każdej kategorii – sprzęt sportowy( deski ) – 100.00 zł. Za 
zajęcie IV miejsca w każdej kategorii – grawerowany puchar 
szklany, dyplom. Wszystkie rodziny za I; II; III miejsca otrzymu-
ją także grawerowane ręcznie puchary szklane, dyplomy. Dla 
wszystkich rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach gru-
powych nagrody pocieszenia od sponsorów, władz samorządo-
wych, organizatorów.  Możliwość nagród indywidualnych od 
sponsorów - do wyboru przez nagrodzanych. 8. Współorgani-
zatorzy: PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowie, Starostwo 
powiatowe Krosno, Starostwo powiatowe Strzyżów. Gmina 
Wojaszówka, Gmina Frysztak, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszów-
ka. 9. Honorowe Patronaty: 1. POSEŁ NA SEJM R.P. JOANNA 
FRYDRYCH, 2. POSEŁ NA SEJM R.P. BOGDAN RZOŃCA, 3. MAR-
SZAŁEK Podkarpacki - WŁADYSŁAW ORTYL, 4. STAROSTA kro-
śnieński - JAN JUSZCZAK,  5. STAROSTA strzyżowski - ROBERT 
GODEK, 6. WÓJT GMINY FRYSZTAK - JAN ZIARNI 7. WÓJT GMI-
NY JASŁO - STANISŁAW PANKIEWICZ, 8. WÓJT GMINY WOJA-
SZÓWKA - SŁAWOMIR STEFAŃSKI, 10. SPONSORZY : RBDiM 
Krosno, PGNiG Sanok, ZPRE Jedlicze, Inwentech Group, Inwest 
Profil – Bajdy, EBA Krosno, PRiD Krosno, SPAR POLSKA S.A.,KPB 
Krosno, Wenta Frysztak, Roksana Strzyżów, Luks Granit 
Ustrobna, Delikatesy Groszek, Delikatesy Centrum – Frysztak, 
Ekomax Wolica, Dioxid Krosno, Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta 
pod numerem 13-43-850-95 kom. 511496054. Informacje o 
Turnieju: www.pro-familia.net.               Prezes Towarzystwa-
Jerzy Kaleta 

TURNIEJ PRO- FAMILIA CUP 2017 

Najlepsi sportowcy nagrodzeni!  
Dziesięciu sportowców z terenu powiatu jasielskiego otrzyma-
ło nagrody Zarządu Powiatu w Jaśle za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych w 2016 roku. Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się 24 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Jaśle. Uczestniczyli w nim, oprócz sportow-
ców, przedstawiciele Zarządu Powiatu: Adam Pawluś, Andrzej 
Stachurski, Mateusz Lechwar oraz Jan Muzyka. Nagrody za 
znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynaro-
dowym i krajowym Zarząd Powiatu w Jaśle przyznał po raz 
drugi. Zgodnie z regulaminem mogą je otrzymać zawodnicy, 
którzy mieszkają na terenie powiatu jasielskiego lub są człon-
kami klubu sportowego działającego na jego terenie. Z Gminy 

Skołyszyn nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych w 2016 roku otrzymali:   
Bartosz Gorczyca - zawodnik ULKS Technik Trzcinica – Wielo-
krotny medalista Mistrzostw Polski w Ultramaratonie Górskim 
w lekkoatletyce, XVIII miejsce w Mistrzostwach Świata w Ultra-
maratonie Górskim, XIV miejsce w Mistrzostwach Świata 
w Skyronningu. 
Wioleta Dąbrowska – zawodniczka ULKS „Technik” – Trzcinica 
- Dwukrotna Mistrzyni Polski w skoku w dal, IV miejsce w Halo-
wych Mistrzostwach Polski Juniorów, Srebrna Medalistka Mi-
strzostw Polski LZS.  
Informacja ze strony www.twojejaslo.pl 

http://www.pro-familia.net/
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WARTO WIEDZIEĆ 

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej  

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowa-
ła wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie dzia-
łalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału 
regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest 
dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie poza-
rolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", 
które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. O premię na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się rolnicy, do-
mownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubez-
pieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy 
ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedza-
jących dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc 
może być również przyznana beneficjentowi poddziałania 
"Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodar-
stwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020. Ponadto, 
zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak 
i beneficjent poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifi-
kujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwa-
le przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" nie mogą 
być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewiden-
cji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy. Firma, która zostanie założona dzięki 
temu wsparciu, może zajmować się m.in. przetwórstwem 
i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodziel-

nictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, oso-
bami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością in-
formatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachun-
kowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działal-
nością weterynaryjną. Pomoc nie przysługuje osobie, która 
była lub jest beneficjentem następujących instrumentów 
wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", 
"Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 
- 2020. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na 
podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie ko-
lejność przyznawania pomocy w poszczególnych wojewódz-
twach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o po-
moc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, 
będzie beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolni-
ków kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, 
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolniko-
wi". Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w po-
wiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy 
podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także 
ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych. Premia w wy-
sokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. 
Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent speł-
nieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu po-
mocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręcze-
nia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po 
realizacji biznesplanu.  
Więcej informacji na str. internetowej: www.skolyszyn.pl. 

Szanowni Państwo! 
 
W związku z realizacją projektu pt. „KOBIECY PULS BIZNESU", 
informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego wspar-
cia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w wysokości do 39 700,00 zł. Projekt realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny 
rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczo-
ści. Projekt „KOBIECY PULS BIZNESU” jest skierowany dla KO-
BIET, które: - ukończyły 30 lat,- zamieszkują na terenie woje-
wództwa podkarpackiego, - zamierzają otworzyć własną dzia-
łalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, 
- są bezrobotne lub bierne zawodowo. Szczególnie zapraszamy 
kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pra-
cy, 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. W ramach projektu oferujemy:  

 
 
- doradztwa i szkolenia dotyczące zakładania, prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu, - 
bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w kwocie do 22 000 zł, - bezzwrotne finansowe wsparcie po-
mostowe w wysokości 17 700 zł przez 12 miesięcy w tym: 
1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy oraz 1 200 zł/miesiąc przez 
kolejne 6 miesięcy, -szkolenia i doradztwo specjalistyczne 
wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej. Zapew-
niamy materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki 
nad dziećmi do lat 7 oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. 
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza re-
krutacyjnego, który dostępny jest na stronach: 
www.cdsprojekt.pl i www.amd-group.pl lub zapraszamy do 
kontaktu z Biurem Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA 
II - 4 piętro), 35-001 Rzeszów, tel.:17 779 01 88, e-mail: cdsdo-
tacje@wp.pl. Krzysztof Stępień—koordynator projektu. KOBIE-
CY PULS BIZNESU, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 pię-
tro), 35-001 Rzeszów, tel.: 17 779 01 88, e-mail: cdsdota-
cje@wp.pl, www.cdsprojekt.pl, www.amd-group.pl. 

„KOBIECY PULS BIZNESU" 

http://www.cdsprojekt.pl
http://www.amd-group.pl
mailto:cdsdotacje@wp.pl
mailto:cdsdotacje@wp.pl
mailto:cdsdotacje@wp.pl
mailto:cdsdotacje@wp.pl
http://www.cdsprojekt.pl
http://www.amd-group.pl
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Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej Uchwałą Nr 2/2017 z dnia 27 stycz-
nia 2017 r. zatwierdziła Program PRZYJAZNY DOM stanowiący 
ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu 
ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa 
podkarpackiego. 
Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczysz-
czeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów 
i gazów do powietrza zagrażających zdrowiu i życiu mieszkań-
ców Podkarpacia. 
Program PRZYJAZNY DOM składa się z trzech komponentów. 
Komponent I 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowo-
ści do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istnieją-
cego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 
Komponent II 
Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ogranicze-

nia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni wę-
glowych. 
Komponent III 
Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ogranicze-
nia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji 
kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp 
ciepła. 
  
Program realizowany będzie w latach 2017 - 2023. 
Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków 
o dofinansowanie będą zamieszczane wraz z ogłoszeniem 
o naborze wniosków. 
Planowane terminy ogłoszenia poszczególnych naborów 
wniosków: 
Komponent II   - do 3 kwietnia 2017 r. 
Komponent I    - do 5 czerwca 2017 r. 
Komponent III  - do 30 czerwca 2017 r. 

Program „Przyjazny Dom” 

ZAKAZ WYPALANIA TRAW 

Wójt Gminy Skołyszyn przypomina,  że zgodnie z art. 124 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity 
tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) ZABRANIA SIĘ 
WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PA-
SÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCI-
NOWISK I SZUWARÓW.  
Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionego zakazu grozi zgod-
nie z art. 131 pkt 12 ) w/w ustawy o ochronie przyrody kara 
aresztu albo grzywny (grzywnę wymierza się w wysokości od 
20 do 5.000 złotych – art. 24 § 1 K. w. 
Stosownie do treści art. 30 ust. 3 pkt 3 ) ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o Lasach (jednolity tekst: Dz. U. z 2015r., poz. 
2100 z późn. zm) w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak 
również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się 
działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, 
a w szczególności wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozo-
stałości roślinnych.  
Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest za-
bronione, zakaz ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej, budynków innych obiektów 
budowlanych i terenów   (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 
Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach 
w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża 

na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób 
powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez za-
pewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania – podlega karze 
aresztu, grzywny albo karze nagany (podstawa prawna: art. 82 
§ 4 Kodeksu wykroczeń) 
Kto na nie należącym do niego gruncie leśnym lub rolnym 
niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę podlega karze do 500 zło-
tych albo karze nagany (podstawa prawna: art. 156 § 1 Kodek-
su wykroczeń). 
Wypalanie traw grozi również utratą unijnych dopłat dla rolni-
ków , gdyż działalność rolnicza winna być prowadzona zgodnie 
z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej o której mowa 
w art. 14 ust.2 rozporządzenia 1257/1999 WE. Podstawa 
prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 
2004 r. (Dz. U. Nr 73, poz.657 ze zmian.), Rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. (Dz. U. 
Nr 39, poz.210).      
Wypalanie traw jest złą tradycją, z którą od lat zmagają się 
strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Ziemia się 
wyjaławia, a nie użyźnia. Giną ptaki i drobne zwierzęta, 
a w powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny. Wypalanie traw 
często utrudnia również poruszanie się po drogach kierow-
com i może być przyczyną groźnych wypadków. 
  

 

Rekrutacja do Obrony Terytorialnej 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle prowadzi rekrutację 
do Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszukujemy żołnierzy rezer-
wy w korpusie oficerów i podoficerów do pełnienia zawodo-
wej służby wojskowej w jednostkach WOT: 3 Podkarpackiej 
Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie 24 batalionie 
Obrony Terytorialnej w Rzeszowie Zadzwoń już dziś i nie cze-
kaj to może być Twoja szansa na lepszą przyszłość! 
Dane kontaktowe punktu informacyjnego w WKU w Jaśle: 
mjr Wiesław WOJDYŁA - Szef Wydziału Rekrutacji, tel: 261 
156734 kpt. Sławomir MORAWSKI - Oficer Wydziału Rekruta-
cji, tel: 261 156 720 Pani Elżbieta POLAK - Starszy Referent, 
tel: 261 156 721 E-mail: wkujaslo@ron.mil.pl  Misją Wojsk 

Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego 
rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych 
społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również pod-
czas klęsk żywiołowych lub katastrof. Docelowa liczba żołnie-
rzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 
roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 
roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą 
w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Pierwsze trzy brygady są już w trakcie 
formowania, przygotowanie następnych trzech jednostek 
z planowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie 
w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku. 

mailto:wkujaslo@ron.mil.pl
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Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2017 roku 

W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zor-
ganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla 
1176 dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.  
Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 
r. których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opieku-
nów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stano-
wi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny 
wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/
opiekuna prawnego. (UWAGA! druki dostępne są w Placówce 
Terenowej KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a oraz na stronie 
internetowej www.krus.pl). Wypełniony wniosek przez leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę na-
leży złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, w terminie do 
28.04.2017r. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu 
następuje po kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora 
orzecznictwa lekarskiego i zatwierdzeniu skierowania 
w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy 
rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których rodzic lub 
opiekun prawny złożył wniosek po raz pierwszy i dziecko po-
siada orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji 

Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, 
całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny 
program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwa-
lifikowana kadra pedagogiczna. Turnusy rehabilitacyjne trwają 
21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, można uzyskać 
w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a nr 
telefonu; 134435417, 134435419, 134437143. W 2017 roku 
Placówka Terenowa KRUS w Jaśle posiada 22 miejsca, w tym: 
dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Cen-
trum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju – na II turnus: 
16.07 – 05.08.2017 r. /11 miejsc/, dla dzieci z chorobami ukła-
du oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Iwoniczu Zdroju – na II turnus: 08.08 – 28.08.2017 r. /11 
miejsc/, Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 
a 2010 r. których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych 
opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania 
stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilita-
cyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem 
rodzica/opiekuna prawnego. 

List Prezesa KRUS 
Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu 
agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpie-
czeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środ-
kami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościo-
wo plony płodów rolnych. Wykorzystując w swoich gospodar-
stwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich nega-
tywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do 
organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ 
pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia 
objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, 
a nawet śmiercią.  Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego 
oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następują-
cych zasad: nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzo-
nych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie 
zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, za-
wierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę pro-
dukcji oraz okres ważności; nie transportujcie takich środków 
jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, 
płodami rolnymi oraz paszami; przechowujcie te substancje 
w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym 

pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, 
oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróż-
nione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami 
i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do 
miejsca zakupu; używajcie sprawnego technicznie sprzętu, 
posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa; stosujcie środ-
ki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, ręka-
wic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego; oznakuj-
cie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów 
prewencji i karencji; nie przechowujcie środków ochrony roślin 
w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, gara-
żach, sieniach czy stodołach. Pamiętajcie Państwo, że zabiegi 
agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wyko-
nywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowied-
nią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażli-
wość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm dzia-
łają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet 
używki, takie jak tytoń czy kawa. Życzę Państwu w nadchodzą-
cym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plo-
nów.                                              PREZES KRUS - Adam Sekściński 

Oferty pracy - NiUW Glinik Gorlice  

Ogłoszenie firmy Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. 
z o. o. w Gorlicach. Szukamy doświadczonych operatorów  
ale oczywiście przyjmujemy również pozytywnie nastawione 
do nauki zawodu młode osoby. Wymagania dla operatorów:  
- wykształcenie - zawodowe lub średnie techniczne (lub do-
świadczenie zawodowe), - znajomość rysunku technicznego,  

- umiejętności posługiwania się narzędziami pomiarowymi - 
suwmiarki, mikrometry, pasametry, średnicówki, wysokościo-
mierze, kątomierze, wykonywanie pomiarów przestrzennych,  
podstawy matematyki - funkcje trygonometryczne, - Więcej 
informacji : http://www.niuw.pl/, oraz na stronie internetowej 
www. skolyszyn.pl. 

http://www.niuw.pl/

