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Szanowni Mieszkańcy Gminy Skołyszyn! 

Zwracam się do Państwa, w czasie, gdy wspólnie przeżywamy niepokój o zdrowie bli-
skich i własne. Koronawirus rozprzestrzenia się na świecie, w Europie i w Polsce. Stanęliśmy 
wobec zagrożenia nieznanego nam wcześniej. Trudno dzisiaj przewidzieć jego zasięg, czas 
trwania i skutki jakie wywoła. Przed nami czas próby. To trudny czas, w którym musimy 
wykazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale także empati ą i wsparciem. Nie możemy 
ulegać panice, ale musimy podjąć wszelkie starania, aby ograniczyć negatywne skutki.

Od chwili pojawienia się informacji o możliwości dotarcia koronawirusa do Polski, 
podległe mi jednostki współpracują ze wszystkimi służbami i instytucjami odpowiedzial-
nymi za bezpieczeństwo epidemiologiczne w naszym kraju. Sytuacja jest dynamiczna, 
ale zapewniam, że stale ją monitorujemy, a wszelkie decyzje są przez nas podejmowane 
adekwatnie do aktualnej sytuacji. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego dba, aby 
zagrożenie dotknęło nas możliwie w najmniejszym stopniu. Zachęcam do korzystania 
z serwisu www.skolyszyn.pl oraz stron rządowych (gis.gov.pl) i zapoznawania się w nich 
z rzeczową wiedzą o sposobach unikania zakażenia oraz najświeższych informacji orga-
nizacyjnych. Apeluję o zrozumienie, zachowanie spokoju i ostrożności oraz stosowanie 
się do obowiązujących zaleceń. Pozwoli to zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się 
koronowirusa i przetrwać nam wszystkim trudne chwile.

Zachęcam tych z Państwa, którzy mogą sobie na to pozwolić, do pozostania w do-
mach - być może ich opuszczanie nie musi być konieczne. Ten apel kieruję szczególnie do 
Seniorów. Nie narażajmy zdrowia naszych bliskich przez lekkomyślne zachowania. Za-
dbajmy o osoby starsze, zwłaszcza o tych, którzy są samotni. Zróbmy im zakupy, czy wy-
bierzmy leki z apteki. Nadmienię jednak, że każda z osób potrzebujących może zwrócić się 
telefonicznie o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie (prosimy 
o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka: 134491026;  w godzinach od 15:00 
do 19:00 kontakt pod numerem 609582008).

Wspierajmy się. Pomagajmy sobie. Pamiętajmy, że w ciężkich czasach zawsze warto 
trzymać się razem. Zadbajmy o nasze więzi, choćby na odległość i za pośrednictwem tele-
fonów i internetu. Wierzę, że przetrwamy ten czas bez uszczerbku, zjednoczeni, solidarni 
i wzmocnieni wzajemną troską i empati ą. 

Życzę Państwu spokoju i cierpliwości oraz - przede wszystkim – zdrowia!

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn
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DANE STATYSTYCZNE GMINY SKOŁYSZYN
Liczba  mieszkańców Gminy Skołyszyn na dzień 31 grudnia 2019 roku

Przyrost naturalny ludności w Gminie Skołyszyn w 2019 roku

Miejscowość
Mieszkańcy

Stali Czasowi

Bączal Dolny 655 14

Bączal Górny 590 5

Harklowa 1567 22

Jabłonica 741 13

Kunowa 429 6

Lipnica Górna 458 4

Lisów 886 8

Przysieki 1592 15

Pusta Wola 266 3

Siedliska Sławęcińskie 211 1

Siepietnica 496 -

Skołyszyn 2128 19

Sławęcin 332 6

Święcany 2156 15

Razem 12507 131

Miejscowość Urodzenia Zgony

Bączal Dolny 6 9

Bączal Górny 3 8

Harklowa 13 18

Jabłonica 9 4

Kunowa 3 5

Lipnica Górna 7 4

Lisów 10 10

Przysieki 12 12

Pusta Wola 1 3

Siedliska Sławęcińskie 2 3

Siepietnica 2 7

Skołyszyn 28 19

Sławęcin 1 7

Święcany 18 26

Ogółem 115 135
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INFORMACJE WÓJTA GMINY
Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej

Gmina Skołyszyn rozpoczyna realizację kolejnego projektu 
związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicz-
nej. W dniu 23 stycznia 2020 r. ogłoszony został przetarg nieogra-
niczony na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku 
Ośrodka Zdrowia w Harklowej”. Inwestycja jest dofinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 
Modernizacja energetyczna budynków. Założeniem projektu jest 
ograniczenie emisji ciepła do atmosfery, jak również ograniczenie 
wydatków bieżących związanych z ogrzewaniem budynku ośrod-
ka zdrowia. Realizowane zadanie obejmuje szereg prac moder-
nizacyjnych, m.in.: docieplenie ścian fundamentowych, ścian ze-
wnętrznych i stropu, wymianę okien, drzwi, pieca i instalacji CO. 

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania  
przedszkolnego w Gminie Skołyszyn.

W dniu 2 marca 2020 roku odbyła się Nadzwyczajna Sesja 
Rady Gminy Skołyszyn, podczas której radni jednogłośnie pod-
jęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Skołyszyn do reali-
zacji projektu pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego 
w SP Kunowa”.

Wniosek w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego zo-
stał złożony w ramach naboru do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Projekt realizowa-
ny będzie w 2020 r., a całkowita wartość opiewa na kwotę 299 
901,42 zł, w tym 10% wkładu własnego Gminy Skołyszyn.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wy-
chowania przedszkolnego na terenie Gminy Skołyszyn poprzez 
utworzenie nowych miejsc w Oddziale Przedszkolnym przy Szko-
le Podstawowej w Kunowej dla 20 dzieci oraz poprawa jakości 
oferty edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodat-
kowych w oddziałach przedszkolnych w Bączalu Dolnym, Har-
klowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowie, Przysiekach, Skołyszynie 
i Święcanach.

W ramach projektu zaplanowano następujące wydatki:

• zakup wyposażenia nowego oddziału przedszkolnego w SP 
Kunowa,

• bieżące funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego 
w SP Kunowa, 

• zakup nowego wyposażenia placu zabaw przy SP Kunowa. 
• organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających 

do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy (gimnastyka 
ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, ryt-
mika, zajęcia teatraln o-muzyczne, szachy i gry planszowe).
Dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ku-

nowej jest odpowiedzią władz Gminy Skołyszyn na potrzeby ro-
dziców w zakre-
sie  utworzenia 
dodatkowych 
miejsc w zakre-
sie  wychowa-
nia przedszkol-
nego dla dzieci 
w wieku od 3 
do 5 lat.

Modernizacja dróg rolniczych w Gminie Skołyszyn
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to jedno z prioryteto-

wych zadań Wójta Gminy Skołyszyn. Potrzeby w zakresie modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych są bardzo duże, dlatego podejmowane są 
działania przyczyniające się do poprawy ich stanu technicznego. Obejmują nie 
tylko modernizację dróg gminnych publicznych, ale również dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, z których korzystają zarówno rolnicy, jak i mieszkańcy. 12 
lutego 2020 roku Gmina Skołyszyn złożyła wniosek o dofinansowanie tego za-
dania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakres projektu o dofinanso-
wanie modernizacji obejmie drogi rolnicze w miejscowościach:

• Bączal Dolny,
• Jabłonica,
• Święcany.
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Przyznano dotacje na rozwój sportu w Gminie Skołyszyn
17 lutego 2020 roku Wójt Gminy Skołyszyn przyznał dota-

cję na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu 
w Gminie Skołyszyn w 2020 roku:

• Ludowemu Klubowi Sportowemu w Skołyszynie, 38-
242 Skołyszyn - na realizację zadania publicznego pn. 
„Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez człon-
ków klubu, uczestniczenie w imprezach sportowych na 
terenie gminy, stałe podnoszenie poziomu sportowe-
go, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami 
sportowymi, zakup sprzętu sportowego, przygotowania 
obiektów do rozgrywek - 
w 2020 r.” - w wysokości:  
70 000,00 zł.

• Ludowemu Klubowi 
Sportowemu „Standart” 
w Święcanach, Święca-
ny 38-242 Skołyszyn - na 
realizację zadania pu-
blicznego pn. „Tworzenie 
warunków do uprawia-
nia sportu wyczynowego 
i kultury fizycznej przez 

jego członków, uczestniczenie w imprezach sportowych 
na terenie gminy i poza nią, udział w rozgrywkach ligo-
wych, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami 
działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie 
posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, 
przygotowanie obiektów do rozgrywek, zakup odzieży 
i obuwia sportowego, zarządzanie posiadanymi obiekta-
mi i urządzeniami sportowymi w - 2020r.” - w wysokości: 
40 000,00 zł.

Konferencja w Nižným Hrušovie
30 stycznia 2020 r. w słowackiej miejscowości Nižný Hrušov, 

będącej samorządem partnerskim Gminy Skołyszyn odbyła się 
konferencja, której tematem przewodnim było wykorzystanie 
smart technologii w zarządzaniu obiektami sportowymi. Orga-
nizatorem konferencji był starosta Nižnego Hrušova Jan Fencak.

Jednym z zaproszonych gości był Wójt Gminy Skołyszyn Bo-
gusław Kręcisz, który przedstawił prezentację multimedialną 
na temat doświadczeń związanych z zarządzaniem infrastruktu-
rą sportową na terenie Gminy Skołyszyn. Podczas wykładu Pan 
Wójt omówił zakres całorocznego wykorzystania stadionów pił-
karskich i boisk wielofunkcyjnych oraz zaprezentował osiągnię-
cia lokalnych drużyn piłkarskich z terenu naszej gminy.

Zebrania wiejskie
W dniach od 24 lutego do 13 marca 2020 na terenie Gminy 

Skołyszyn odbywały się zebrania wiejskie z udziałem Wójta Gmi-
ny Skołyszyn Bogusława Kręcisza. W trakcie ich trwania miesz-

kańcy poszczególnych sołectw mieli możliwość poruszenia waż-
nych dla nich spraw, w tym związanych ze sprawami bieżącymi 
i gospodarką odpadami komunalnymi.
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Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN
Rada Gminy Skołyszyn obradowała na XXI Sesji. Tema-

tem obrad były: 

• Uchwała XXI/119/19 Uchwała Budżetowa Gminy 
Skołyszyn na 2020 rok

• Uchwała XXI/120/19 w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2020-2026

• Uchwała XXI/121/19 w sprawie zmian Budżetu Gmi-
ny na rok 2019

• Uchwała XXI/122/19 w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Skołyszyn

• Uchwała XXI/123/19 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie 
powierzenia gminie Biecz realizacji zadania publicz-
nego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy społecz-
nej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu 
miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkań-
ców Gminy Skołyszyn

• Uchwała XXI/124/19  w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Gminie Skołyszyn w roku 
szkolnym 2019/2020

• Uchwała XXI/125/19 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Skołyszyn na 2020 rok

• Uchwała XXI/126/19 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Skołyszyn na 2020 rok

• Uchwała XXI/127/19 w sprawie uchwalenia Wie-
loletniego Programu Gospodarowania Mieszka-
niowym Zasobem Gminy Skołyszyn w latach 2020-
2024 

• Uchwała XXI/128/19 w sprawie zasad wynajmowa-
nia lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego 
Zasobu Gminy Skołyszyn

• Uchwała XXI/129/19 w sprawie ustalenia wysoko-
ści diet przysługujących radnym Rady Gminy Skoły-
szyn oraz zasad ich przyznawania 

• Uchwała XXI/130/19  w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Gminy Skołyszyn nr XX/114/19 z dnia 13 grud-
nia 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wspar-
cia Klub „Senior+”

XXII obrady Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 stycznia 2020 
roku zaowocowały w następujące decyzje:

• Uchwała XXII/131/20 w sprawie przyjęcia Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Skołyszyn.

• Uchwała XXII/132/20 w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi
• Uchwała XXII/133/20 uchwały w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

• Uchwała XXII/134/20 sprawie zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi właścicieli nieruchomości kompostujących 
odpady

• Uchwała XXII/135/20 sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania de-
klaracji za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej

• Uchwała XXII/136/20 w sprawie terminu, częstotli-
wości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właścicieli nierucho-
mości na terenie Gminy Skołyszyn

• Uchwała XXII/137/20 sprawie zmian budżetu gmi-
ny na 2020 rok

• Uchwała XXII/138/20 sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gmin-
nych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Skoły-
szyn

• Uchwała XXII/139/20 w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Skołyszyn 

Podczas XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Skoły-
szyn, która odbyła się 2 marca 2020 roku Radni podjęli 
następujące decyzje:
• Uchwała XXIII/140/20 w sprawie przystąpienia 

Gminy Skołyszyn do realizacji projektu pn. „Utwo-
rzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Ku-
nowa” złożonego w ramach naboru nr RPPK.09.01.
00-IP.01-18-19-029/19 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość eduka-
cji u kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój 
edukacji przedszkolnej

• Uchwała XXIII/141/20 w sprawie zmian Budżetu 
Gminy na 2020 rok

• Uchwała XXIII/142/20 zmieniająca Uchwałę 
XXII/138/20 z dnia 23 stycznia 2020 w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa 
drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą 
jest Wójt Gminy Skołyszyn

Tego samego dnia, podczas kolejnej, tj. XXIV Nadzwyczaj-
nej Sesji Rady Gminy Skołyszyn:

• Rada Gminy Skołyszyn podjęła stanowisko  sprawie 
przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidar-
ności – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpo-
spolitej Polskiej.
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Budżet Gminy Skołyszyn na 2020 rok
DOCHODY

WYDATKI

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 881 160,00 zł, którego źródłem sfinanso-
wania będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała budżetowa Gminy Skołyszyn na 2020 rok jest udostępniona na stronach BIP Urzędu Gminy w Skołyszynie.

Dział Nazwa działu Plan w zł
1. 2. 3.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 480,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  GAZ I WODĘ 1 760,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 144 794,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 106 011,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY 

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 604,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 253 505,17
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  Z ICH PO-
BOREM

11 826 913,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 104 351,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 655 336,91
852 POMOC SPOŁECZNA 1 807 317,00
855 RODZINA 17 283 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 603 305,76

OGÓŁEM 54 789 377,84

Dział Nazwa działu Plan w zł
1. 2. 3.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 243 097,00
020 LEŚNICTWO 1 000,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 50 200,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 619 304,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 806 698,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 104 460,00 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 111 839,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 604,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 777 643,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 70 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 820 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 158 070,00
851 OCHRONA ZDROWIA 120 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA 3 377 283,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 471 642,00
855 RODZINA 17 388 290,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 834 370,78
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 342 894,06
926 KULTURA FIZYCZNA 371 143,00

OGÓŁEM 58 670 537,84
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Partnerzy projektu Erasmus+ z wizytą w Kunowej

W drugim tygodniu lutego Szkoła Podsta-
wowa w Kunowej była gospodarzem kolejnych 
działań edukacyjnych projektu Erasmus+ pt.  
„English for Social Entrepreneurship”. Były one 
poświęcone zagadnieniom finansowym przed-
siębiorstw społecznych. Wzięli w nich przedsta-
wiciele szkół partnerskich z Litwy, Włoch, Ru-
munii, Turcji i Hiszpanii.

Szkoła we współpracy z licznymi instytucja-
mi przygotowała bardzo bogaty i atrakcyjny 
program zajęć, zarówno tych zwiększających 
wiedzę i umiejętności w realizowanym temacie 
wizyty, jak również promujących naszą kulturę 
i region. 

Artur Gruszka – koordynator projektu Erasmus+

„Healthy Bodies! Healthy Minds”(Zdrowe 
Ciała! Zdrowe Umysły!) – taki był temat 1. 
etapu projektu Erasmus +, w którym wzięli 
udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Sko-
łyszynie w dniach 09.12 -13.12.2019r. w Tur-
cji w Karaman. W spotkaniu uczestniczyła  
również młodzież z Rumunii, Grecji, Włoch, 
Hiszpanii i Turcji.

Wyjazd do Turcji był wspaniałą, wymarzo-
ną przygodą. Uczniowie poznali zwyczaje, 
tradycje Turcji, jej niezwykłe miejsca. Po-
smakowali też tradycyjnych potraw. Nawią-
zali również kontakty z rówieśnikami z róż-
nych krajów Europy.

SP Skołyszyn

Projekt Erasmus + w Szkole Podstawowej 
w Skołyszynie rozpoczęty

Bal Malucha w Harklowej
Karnawał to radosny czas. Bal organizowany w tym okresie 

jest dla dzieci niezwykłym wydarzeniem, często oczekiwanym 
przez wiele tygodni. W dniu 6 lutego 2020 roku odbyła się taka 
impreza w Domu Ludowym w Harklowej. Tradycyjnie wzięli 
w niej udział uczniowie klas I-IV oraz V-VIII wraz z wychowaw-
cami. Wszyscy doskonale bawili się podczas zabaw przy mu-
zyce. W sali pojawiło się wiele bajkowych postaci. Największą 

popularnością cieszyły się tradycyjne zabawy i indywidualne 
tańce. Niezapomniany wieczór minął w miłej i radosnej atmos-
ferze. Była to okazja nie tylko do wspaniałej zabawy, ale przede 
wszystkim do spotkania się całej społeczności szkolnej.

SP Harklowa
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Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miłośników  

Skołyszyna i Okolicy
24 lutego 2020 roku odbyło się Walne 

Zgromadzenie Stowarzyszenia Miłośników 
Skołyszyna i Okolicy im. Edwarda Wojtunia

Podczas Zgromadzenia wybrano nowy Zarząd 
Stowarzyszenia: 
Prezes: Małgorzata Berkowicz,
W-ce Prezesi: Stanisław Święch i Stanisław 
Gołosiński,
Sekretarz: Marta Gąsiorowska,
Skarbnik: Grażyna Łach,
Członkowie: ks. Tadeusz Wawryszko, Robert 
Machowski.

Posiedzenie ZOP ZOSP RP
W dniu 15.01.2020 r. w Skołyszynie obradował Zarząd Od-

działu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle. W uroczystym posiedzeniu 
Zarządu połączonym z spotkaniem noworoczno-opłatkowym 
udział wzięli także: Starosta Jasielski Adam Pawluś, burmistrzo-
wie i  wójtowie z terenu powiatu jasielskiego,  Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek 
Górniak, Z-ca Komendanta Powiatowego w Jaśle mł. bryg. Piotr 
Śmietana, Dowódca JRG w Jaśle mł. bryg Jan Szeląg, Z-ca Do-
wódcy JRG mł. bryg. Jarosław Lula, Naczelnik Wydziału Opera-
cyjno-Rozpoznawczego bryg. Wacław Pasterczyk, Kapelan Po-
wiatowy Strażaków ks. Tadeusz Wawryszko.

Otwarcia spotkania oraz powitania jego uczestników dokonał 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle 
Stanisław Święch. 

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja o wydarze-
niach, podjętych działaniach w minionym roku. Prezentację do-
konań organizacji oraz poszczególnych jednostek w mijającym 
roku poprzedziła minuta ciszy, podczas której upamiętniono 
druhów, którzy odeszli na wieczną służbę oraz tych, którzy od-
dali swe życie podczas służby. 

W roku 2019, druhowie strażacy z oddaniem wykonywa-
li swoje społeczne obowiązki skupieni w 97 jednostkach OSP 
funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego. W szeregach 
OSP zrzeszonych jest ogółem 3993 członków, w tym: 3545 
członków zwyczajnych, 179 członków wspierających oraz 269 
członków honorowych. Na wyposażeniu jednostek OSP z terenu 
powiatu jasielskiego jest 134 samochody ratowniczo-gaśnicze, 
w tym: 10 ciężkie, 56 średnie i 66 lekkie oraz 2 specjalne. Druho-
wie uczestniczyli wspólnie ze strażakami zawodowymi w 2411 
akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu jasielskiego, 
w tym przy gaszeniu pożarów 874 razy i likwidacji miejscowych 
zagrożeń 1470 razy, ponadto odnotowano 67 fałszywych alar-
mów. Przez cały rok Strażacy podnosili swoje kwalifikacje na 
kursach podstawowych i specjalistycznych.  

Prezes Stanisław Święch podkreślił, że działalność OSP to 
nie tylko udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy 

podnosili swoja sprawność fizyczną w różnych zawodach, m.in.: 
w Gminie Jasło – poprzez udział w munduriadzie,  w Gminie 
Brzyska – poprzez udział w zawodach dla najtwardszego straża-
ka, turnieju piłki siatkowej i turnieju tenisa stołowego, w gminie 
Nowy Żmigród – udział w turnieju tenisa stołowego, w Gminie 
Tarnowiec – udział w biegach przełajowych. Strażacy z OSP 
Święcany uczestniczyli w zawodach  o zasięgu krajowy zdobywa-
jąc mistrzostwo Polski w biegu po schodach „Wieżowiec 2019” 
w Warszawie, zajęli 5 miejsce w biegu po schodach w Kopalni 
Soli w Wieliczce oraz pierwsze miejsce w biegu po schodach  
„Altus Cup” w Katowicach. Ponadto w roku 2019 odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz Powiatowe Zawody 
Sportowo- Pożarnicze w Osieku Jasielskim. Zwycięzcy zawodów 
powiatowych będą reprezentować nasz powiat na zawodach 
wojewódzkich.

Podsumowując, Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław 
Święch podziękował wszystkim za całoroczną bezinteresowną 
pracę społeczną w myśl strażackiego zawołania „Bogu na chwa-
łę ludziom na pożytek”. W trakcie spotkania podziękowano 
przedstawicielom samorządów za okazywaną pomoc. 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle 
zakończyło się składaniem życzeń noworocznych.
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Przekazanie sprzętu z WFOŚiGW
W dniu 14.02.2020 r. w remizie OSP Skołyszyn miało 

miejsce uroczyste przekazanie sprzętu pozyskanego przez 
jednostki: OSP Bączal Dolny, OSP Jabłonica, OSP Przysie-
ki, OSP Pusta Wola, OSP Sławęcin-Siedliska, OSP Skołyszyn 
oraz OSP Święcany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 
a także z dotacji Gminy Skołyszyn oraz wkładu własne-
go jednostek. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie Pan Adam Skiba, Starosta Ja-
sielski Pan Adam Pawluś, Z-ca Komendanta Powiatowego 
PSP w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana, Wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Wojciech 
Zając, Dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskie-
go w Jaśle Bogdana Rzońcy – Pani Monika Janiga, Wójt 
Gminy Skołyszyn Pan Bogusław Kręcisz, Prezes ZOP ZOSP 
RP w Jaśle dh Stanisław Święch oraz przedstawiciele jed-
nostek OSP. O dotację ze środków WFOŚiGW w Rzeszo-

wie  z terenu Gminy Skołyszyn ubiegało się 7 jednostek. 
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, dzięki 
czemu został zakupiony sprzęt o wartości ponad 115000 zł.

Dzień Seniora 2020
W niedzielę 19 stycznia 2020 roku w Domu Ludowym 

w Bączalu Dolnym odbył się Dzień Seniora zorganizowa-
ny przez Sołtysów oraz Rady Sołeckie Bączala Dolnego 
i Bączala Górnego, Radnych do Rady Gminy, a także Koło 
Gospodyń Wiejskich „Bączal”. Blisko 60 mieszkańców 
Bączala Dolnego i Bączala Górnego, którzy ukończyli 60. 
rok życia wzięło udział w tym wyjątkowym i historycz-
nym wydarzeniu.

W spotkaniu oprócz Seniorów i zaproszonych gości 
udział wzięli Panowie Sołtysi i Radni Bączala Dolnego 
i Bączala Górnego: Krzysztof Sarnecki, Łukasz Smaś oraz 
Janusz Łyszczarz, którzy serdecznie przywitali zgroma-
dzonych, zwracając się do nich z pełnymi uznania słowa-
mi, podkreślając ich ważny udział w życiu lokalnego spo-
łeczeństwa. Władze Gminy reprezentowali Wójt Gminy 
Skołyszyn Pan Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady 
Gminy Skołyszyn Pan Dariusz Łyszczarz oraz Skarbnik Pan 
Jacek Kędzior. Licznie przybyłych bączalskich Seniorów 
przywitała również Przewodnicząca KGW „Bączal” Pani 
Krystyna Kurowska, a także ksiądz proboszcz Piotr Sałek, 
który odmówił modlitwę na rozpoczęcie uroczystości. 
Spotkanie uświetnił występ muzyka – wodzireja.

Warto podkreślić, że Dzień Seniora w Bączalu Dolnym, 
to nie tylko wspólny posiłek. Jest to przede wszystkim 
okazja do spotkania się, rozmowy i wspomnień. Dla wie-
lu uczestników bardzo często jedna z niewielu okazji 
w ciągu roku, gdzie mogą zobaczyć swych dawnych zna-
jomych i przyjaciół, co dla organizatorów jest niezwykle 
budujące.

Docenianie osób starszych powinno na stałe wpisać 
się w światopogląd wszystkich ludzi, zwłaszcza, że na 
przestrzeni ostatnich 25 lat dostrzega się w Polsce i na 
całym świecie pogłębiający się proces starzenia się spo-
łeczeństwa. Prognozuje się, że w 2050 roku odsetek osób 
po 60. roku życia będzie wynosił aż 40%.

solectwa-baczal.weebly.com 
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Biblioteka w Skołyszynie z nową strefą dla młodych!
Biblioteka w Skołyszynie ma nowoczesną Strefę Młodych 

z dywanem interaktywnym. Miejsce, o którym od dana marzyli 
bibliotekarze i czytelnicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie. Kącik jest  przyjazny młodym użytkowni-
kom, wyposażony w nowe meble, wygodne sofy, gry i zabawki. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu miejscu uda nam się choć po 

części wpłynąć na kształtowanie postaw czytelniczych u dzieci, 
rozbudzić zainteresowanie lekturą i uświadomić rodzicom, jak 
ważne w rozwoju dziecka jest głośne czytanie.

Obiecujemy, że w Strefie Młodych nigdy nie zabraknie no-
wości czytelniczych, które zainteresują najbardziej wybrednych 
młodych czytelników!

Oficjalne otwarcie Strefy Młodych w Bibliotece w Skołyszynie 
odbyło się 14 stycznia 2020 roku. Wspólnego przecięcia wstęgi 
dokonali: Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, dyrektor GO-
KiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska oraz młodzi czytelnicy.

W 2019 roku mieszkańcy Gminy Skołyszyn  
wypożyczyli blisko 38 tysięcy książek! 

Trzy biblioteki odnotowały 21 332 odwiedzin w 2019 roku. 
Mieszkańcy wypożyczyli 37628 książek i 1907 czasopism. 

Czytelnicy dorośli najczęściej wypożyczali kryminały. Mieszkań-
cy naszej gminy najchętniej sięgają po kryminały rodzimych auto-
rów: Hanny Greń, Olgi Rudnickiej, Remigiusza Mroza, Katarzyny 
Puzyńskiej oraz autora Żmijowiska Wojciecha Chmielarza. Zainte-
resowaniem cieszyły się również skandynawskie tytuły oraz książki 
"carycy rosyjskiego kryminału"  Aleksandry Marininy.

Ogromne zainteresowanie czytelników wzbudziła oczywiście 
Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk. Z naszych bibliotek książki 
polskiej noblistki zniknęły w błyskawicznym tempie i do tej pory 
nie wróciły na półki.

Przez cały rok 2019 dużym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież reportaże (Mariusz Szczygieł, Wojciech Jagielski) oraz książki 
obyczajowe (Katarzyna Michalak, Krystyna Mirek, Blanka Lipiń-
ska). Pytano również o zekranizowane powieści (saga Stulecie Win-
nych Ałbeny Grabowskiej , Ciemno, prawie noc Joanny Bator).

Wśród dzieci niesłabnąca popularnością cieszą się książki z serii 
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai autorstwa Martina Wid-
marka, książki o Mikołajku (Jean-Jacques Sempé, René Goscinny) 
oraz książeczki do nauki czytania (seria Czytam sobie). Często wy-
pożyczane były również książki autorstwa współczesnych polskich 
pisarzy: Grzegorza Kasdepke, Zofii Staneckiej (seria Basia), Anity 
Głowińskiej (seria Kicia Kocia), Wojciecha Widłaka (Pan Kuleczka), 
Marty Galewskiej-Kustry (Pucio) oraz książki obrazkowe.

W 2019 roku do trzech bibliotek zakupiono 1045 nowych 
książek, prenumerowano 14 tytułów czasopism. W darze, od 
czytelników otrzymaliśmy 121 książek.  W 2019 roku przeprowa-
dzono selekcję księgozbiorów, usunięto z półek książki zniszczone 
i nieaktualne. Obecnie nasze zbiory to: 31 320 woluminów oraz 
77 audiobooków. Biblioteka w Skołyszynie bezpłatnie wypożycza 

również czytniki ebooków.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie  postarali się, by w trzech bibliotekach (Biblioteka w Skoły-
szynie oraz Filie w Harklowej i Święcanach) było gwarno i wesoło 
przez cały 2019 rok. W tym czasie organizowane były spotkania au-
torskie, imprezy czytelnicze, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 
lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia podczas których prowadzone 
były gry i zabawy, cotygodniowe zajęcia plastyczne w bibliotekach, 
warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych oraz wiele innych przedsię-
wzięć.

Łącznie w 222 spotkaniach promujących czytelnictwo i biblio-
tekę udział wzięło 3653 osób.

Zapraszamy mieszkańców gminy na kolejny rok pełen wydarzeń 
literackich, warsztatów, spotkań autorskich, konkursów i innych 
atrakcyjnych niespodzianek do naszych trzech bibliotek! Bieżących 
informacji szukajcie na stronie oraz na facebooku.

INFORMATOR KULTURALNY



11

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

FERIE 2020
W tym roku ferie zimowe w Skołyszynie minęły bardzo 

szybko. To wszystko za sprawą bogatego programu wycieczek 
i zajęć, w których mogli uczestniczyć młodzi mieszkańcy na-
szej gminy. Zabawy na interaktywnym dywanie, wycieczka do 
wrotkarni, kulig, warsztaty robienia gniotków i zabawy masą 
nienewtonowską, wyjazd do kina HELIOS i BWA w Krośnie, 
wyjazdy do kręgielni i sali zabaw, ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, warsztaty chemiczne, batik i zabawy graficzne, warsztaty 
wokalne i taneczne, zabawy na świeżym powietrzu, gry spraw-
nościowe, konkursy i niespodzianki – Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz z filiami w Harklowej i Świę-
canach dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w gminie przy-
gotował wiele atrakcji.

W czasie ferii zimowych (13-24 stycznia), GOKiCz w Skołyszy-
nie organizował codziennie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzieci 
uczęszczające na zajęcia feryjne sprawiły, że w GOKiCz w Sko-
łyszynie oraz w filiach w Harklowej i Święcanach było gwarno 
i wesoło. Uczestnicy mieli czas na rozwijanie zdolności plastycz-

nych, gry ruchowe oraz zabawy integracyjne. Były warsztaty 
chemiczne, warszaty baletowe,  zajęcia w bibliotekach, zabawy 
i konkursy. Dzieci przygotowały rzeźby z masy solnej, grały w gry 
planszowe oraz budowały z klocków. Odbyły się warsztaty wo-
kalne oraz taneczne. Podczas spotkania z policjantem, o bez-
pieczeństwie w czasie zimowych ferii z dziećmi i młodzieżą roz-
mawiał młodszy aspirant Arkadiusz Przybyłowicz.

Największym zainteresowaniem w czasie ferii cieszyły się wy-
cieczki dofinansowane przez Wójta Gminy Skołyszyn z funduszy 
Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Młodzież odwiedziła wrotkarnię w Rzeszowie 
i kręgielnie w Jaśle. Młodzi wyjechali również na kulig do Regie-
towa, połączony z zabawami na świeżym powietrzu i ogniskiem. 
Odbył się wyjazd do kina Helios oraz Biura Wystaw Artystycz-
nych  w Krośnie.  Najmłodsi, odwiedzili salę zabaw w Jaśle.

Z oferty feryjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie skorzystało blisko 500 dzieci z Gminy Skołyszyn.
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XVIII Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Kolęd i Pastorałek

Kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania oraz za-
chowanie 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 – osiemnasta edycja, ze względu na dużą licz-
bę zgłoszeń podzielona została na dwa dni. Do udziału w XVIII 
Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Kolęd i Pastorałek zgło-
szonych zostało blisko 250 uczniów. 

29 stycznia 2019 jury w składzie: Daniel Mrugał – muzyk, 
nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, dyrygent 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej; Stanisław Mazurek – nauczy-
ciel muzyki, instruktor gry na instrumentach Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Jaśle i Skołyszynie; Lucyna Antas - 
wokalistka, absolwentka szkoły muzycznej II stopnia, dyry-
gent chórów w Skołyszynie i Kołaczycach oceniało umiejęt-
ności wokalne wykonawców, interpretację, stopień trudności 
wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny star-
szych uczniów ze szkół podstawowych. Jury wyróżniło i na-
grodziło: 

III GRUPA – SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI

SOLIŚCI
I MIEJSCE: Bartosz Klęba – kl. VI, SP Harklowa 
II MIEJSCE: Jowita Duda – kl. VI, SP Skołyszyn 
III MIEJSCE: Joanna Jagielska - kl. V, SP Przysieki 
WYRÓŻNIENIA: Natasza Litwa - kl. VI, SP Przysieki ; Antonina 
Mazur – kl. V, SP Skołyszyn; Emilia Starzec – kl. V, SP Skoły-
szyn; Julia Smaś – kl. V, SP Skołyszyn; Zuzanna Warchoł – kl. 
VI, SP Lisów

ZESPOŁY 
I MIEJSCE: "Fermatki” – SP  Skołyszyn
II MIEJSCE /ex aequo/: Zespół kolędników z kl. IV i V - SP Przy-
sieki; Grupa wokalna z kl. VI - SP Przysieki ; Grupa klasy VI - SP 
Przysieki ;
III MIEJSCE - nie przyznano-
WYRÓŻNIENIA: "Melodia” - SP  Kunowa; „Lisolla”- SP  Lisów 
 

IV GRUPA - SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VII-VIII

SOLIŚCI
I MIEJSCE: Aleksandra Marszałek  – kl. VIII, SP Skołyszyn 
II MIEJSCE Luiza Kiełtyka – kl. VIII, SP Lisów 
III MIEJSCE: Kornelia Zając - kl. VII, SP Święcany

ZESPOŁY
I MIEJSCE:  "SkoliszClub” – SP  Skołyszyn
II MIEJSCE: Duet - Luiza Kiełtyka, Laura Wojdyła – SP Lisów 
III MIEJSCE - nie przyznano-
WYRÓŻNIENIA: „Belcanto” – SP Kunowa; Duet - Paulina Ba-
ron, Wiktoria Piotrowska – SP Przysieki 

30 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej GOKiCz za-
prezentowali sie wychowankowie przedszkoli oraz młodsi 
uczniowie ze szkół podstawowych. Jury w składzie: Paweł 
Wałczyk  - muzyk, instruktor Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzyskach; Maria Tabaj - wieloletni nauczy-
ciel wychowania przedszkolnego; Natalia Szepiecińska - na-
uczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP w Jabłonicy

 
I GRUPA – PRZEDSZKOLA

SOLIŚCI
I NAGRODA /ex aequo/: Lena Czochara, Przedszkole Skoły-
szyn; Amelia Stój, Przedszkole Skołyszyn; Wojciech Syzdek, 
Przedszkole Skołyszyn; Amelia Wszołek, Przedszkole Przy-
sieki; Maja Zbylut, Przedszkole Skołyszyn; Wiktoria Związek, 
Przedszkole Przysieki

ZESPOŁY
NAGRODA SPECJALNA: "Motylki", Przedszkole Skołyszyn
 

II GRUPA - KL. I-III SP
SOLIŚCI
I MIEJSCE:  Gloria Duda – kl. III, SP Skołyszyn 
II MIEJSCE: Zuzanna Rak - kl. II, SP Bączal Dolny
III MIEJSCE /ex aequo/: Zuzanna Danisz – kl. II; SP Przysieki; 
Gabriela Dzięglewicz - kl. III, SP Bączal Dolny; Lidia Zawisza – 
kl. III, SP Skołyszyn
WYRÓŻNIENIA: Katarzyna Gajoska – kl. II; SP Bączal Dolny; 
Oliwia Roś – kl. II; SP Przysieki; Szymon Wojdyła – kl. III, SP 
Lisów;  Karolina Wszołek –– kl. III, SP Lisów 
 
ZESPOŁY
I MIEJSCE: „Wesołe nutki” – SP Kunowa 
II MIEJSCE: „Klasa  II” –  SP Przysieki 
III MIEJSCE: "Kolędnicy" -  SP  Skołyszyn 
WYRÓŻNIENIA: „Wesołe nutki” – SP Harklowa ; „Trio” – SP 
Harklowa

Pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody uczestnikom 
konkursu wręczali: Bogusław Kręcisz (Wójt Gminy Skołyszyn), 
Paweł Gutkowski (Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn), Marta 
Gąsiorowska (Dyrektor GOKiCz) oraz członkowie Jury.
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W Skołyszynie bezpłatnie wypożyczysz czytniki e-booków 
Zachęcamy do bezpłatnego wypożyczania i korzystania z z wyso-

kiej jakości czytników książek elektronicznych dostępnych w GOKiCz 
w Skołyszynie.  Czytniki zakupiono w ramach zrealizowanego projek-
tu Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2019”

Czytnik e-booków może zostać użyczony w Bibliotece w Skołyszy-
nie pełnoletniemu Czytelnikowi Gminnego Ośrodka Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie posiadającemu ważną kartę biblioteczną. 

Czytnik jest użyczany na okres 1 miesiąca z możliwością prolongaty 
o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez innego Czytelnika. 
Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.

Czytelnik otrzymuje jedno z urządzeń (Kindle Paperwhite 3 lub 
inkBOOK LUMOS) dostępnych w danym momencie w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym regulaminem użyczania 
czytników e-booków.

Jasełka
Dziesiątego stycznia br. do Gmin-

nego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie przybyli całymi rodzi-
nami mieszkańcy Gminy Skołyszyn na 
Jasełka, wystawione przez "Świetliki" 
z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie.

Młodzi aktorzy oraz wokaliści z GO-
KiCz w Skołyszynie stworzyli niepo-
wtarzalny klimat historii narodzenia 
Jezusa. Piękne odtworzenie biblijnych 
wydarzeń bardzo podobało się ze-
branym na sali, czego wyrazem były 
gromkie brawa.

Dzieci do występu przygotowała 
Urszula Czerwińska.

Czas na o!czytanie
Miło nam poinformować, że projekt "Czas na o!czytanie" został 

dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wniosek 
GOKiCz w Skołyszynie został pozytywnie oceniony wśród 640 wnio-
sków zgłoszonych do programu!

Zadanie realizowane będzie od marca do grudnia 2020 roku.
Celem zadania jest rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostoso-
wanie ich do potrzeb czytelników oraz wspieranie zdrowia emo-
cjonalnego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży, poprzez 
działania kulturalne i edukacyjne oraz promocja w środowisku 
lokalnym idei głośnego czytania dzieciom. Dzięki udziałowi w licz-
nych imprezach organizowanych w ramach projektu, mieszkańcy 
będą mieli okazję uczestniczyć w bieżącym życiu kulturalnym oraz  
poznać współczesne dzieła literackie.

Cotygodniowe spotkania z dziećmi, których stałym elementem 
będzie głośne czytanie odbywać się będą w trzech filiach biblioteki. 
W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in.: warsztaty dla 
rodziców i bibliotekarzy, rodzinny konkurs plastyczny, spotkania 
dla najmłodszych (Mikołajki z Mikołajkiem, Tydzień Głośnego 
Czytania), wyjazd młodzieży na Targi Książki do Krakowa, warszta-
ty animacji, gra terenowa (geocaching) oraz spotkania z pisarzami 
i ilustratorami.

Mamy nadzieję, że zainteresuje Państwo różnorodność i atrak-
cyjność wydarzeń kulturalnych przygotowanych w ramach projek-
tu. O wszystkich działaniach w ramach projektu, informować bę-
dziemy na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na naszym 
fanpage na Facebooku.
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SPORT
Turniej Halowej Piłki Nożnej  

o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn
Dnia 8 lutego 2020 roku po raz kolejny w Szkole Podstawowej 

w Bączalu Dolnym odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Skołyszyn. Impreza ta na stałe jest już wpi-
sana w tradycję szkoły. W turnieju uczestniczyło pięć drużyn. 
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, a o zwycię-
stwie decydowała mieszanka doświadczenia, zgrania, szczęścia 
oraz mniejsza liczba popełnianych błędów.
Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:
• I miejsce – Jala Dreips z Harklowej
• II miejsce – Bączal +
• III miejsce – LKS Skołyszyn Junior
• IV miejsce – Drużyna z Jabłonicy
• V miejsce – Bączal Team
Indywidualnymi nagrodami uhonorowano najlepszych zawod-
ników:
• tytuł króla strzelców otrzymał – Kacper Stój z drużyny Jala 

Dreips - Harklowa,
• najlepszym bramkarzem został – Wiktor Mitoraj z drużyny 

LKS Skołyszyn Junior,
• najlepszym zawodnikiem turnieju został – Piotr Czerkowicz 

z drużyny Bączal +.
Po zakończeniu rozgrywek uroczystego podsumowania tur-

nieju  i wręczenia pucharów, statuetek, dyplomów oraz nagród 
rzeczowych dokonał pan Bogusław Kręcisz Wójt Gminy Skoły-
szyn. Podziękował organizatorom i osobom zaangażowanym 
w sprawny przebieg turnieju.                                

SP Bączal Dolny

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skołyszynie  
na zawodach rejonowych

W styczniu i lutym chłopcy z klas siódmych i ósmych uczęsz-
czający do Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, po wygraniu 
zawodów gminnych, a następnie powiatowych w piłce koszy-
kowej i piłce ręcznej reprezentowali Gminę Skołyszyn i powiat 
jasielski w zawodach na szczeblu rejonowym. 
W turnieju piłki koszykowej rywalizowali ze szkołami z Krosna, 
Strzyżowa i Lubatowej. 
Ostatecznie w koszykówce i piłce ręcznej zajęli 4 miejsce, prze-
grywając jedynie z zawodnikami z Krosna, Strzyżowa i Rogów.  
Także początkiem 2020 roku uczennice ze Skołyszyna repre-
zentowały Gminę Skołyszyn w turnieju piłki koszykowej na 
szczeblu rejonowym, który zorganizowany został w Rymano-
wie. Zajęły 4 lokatę.                                                   SP Skołyszyn

Gminne zawody w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
Dnia 9 marca 2020 r.w Szkole Podstawowej w Kunowej 

odbyły się gminne zawody w mini piłce siatkowej dziewcząt 
i chłopców.
Wśród dziewcząt rywalizowały ze sobą dwie drużyny:  
SP Harklowa i SP Przysieki, natomiast wśród chłopców trzy 
drużyny: SP Bączal Dolny, SP Harklowa oraz SP Kunowa.
Zawody przebiegły w miłej i przyjemnej atmosferze, przy za-
chowaniu zasad fair play.
W mini piłce siatkowej dziewcząt:
I mce zajęła SP Harklowa
II mce zajęła SP Przysieki
W mini piłce siatkowej chłopców :
I mce SP Harklowa
II mce SP Bączal Dolny
III mce SP Kunowa

SP Kunowa
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WARTO WIEDZIEĆ

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy 
i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:
• Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lo-

kalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać 
kwarantannę domową.

• Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod 
wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nie-
przestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 30 000 zł.

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnio-
nych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miej-
scu zamieszkania: 
• Ww. osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych 

przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), 

w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z wła-
snym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wska-
zanych przez gminę miejscach.

W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację material-
ną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właści-
wym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pod nr telefonu 17 867-13-19 można uzyskać podstawowe 
informacje dla osób, które powracają z zagranicy i są bezwzględ-
nie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta doty-
czy jedynie miejsca odbywania kwarantanny.

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy

Informacja w sprawie zmiany zasad organizacji  
i załatwiania spraw przez Urząd Gminy Skołyszyn 

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebez-
pieczną sytuacją związaną z Koronawirusem SARS-CoV-2 
wywołującym chorobę COVID-19, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Skołyszyn oraz za-
pewnienia pracownikom Urzędu Gminy Skołyszyn bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy, Wójt Gminy 
Skołyszyn informuje, że od dnia 19 marca 2020 roku do 
odwołania wszelkie sprawy załatwiane będą tradycyjną 
pocztą, telefonicznie, za pośrednictwem Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP oraz po-
przez pocztę elektroniczną na adres gmina@skolyszyn.pl. 

Bezpośredni kontakt mieszkańców Gminy oraz intere-
santów spoza terenu Gminy Skołyszyn z pracownikami 

Urzędu możliwy będzie wyłącznie w sprawach pilnych, 
wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego 
referatu.

Informuje się, że w budynku Urzędu Gminy Skołyszyn 
będzie znajdować się skrzynka podawcza, do której moż-
na będzie składać wszelkie wnioski i pisma kierowane do 
Urzędu Gminy Skołyszyn.

Informuje się, że kasa w Urzędzie Gminy Skołyszyn bę-
dzie nieczynna do odwołania. Wszelkie płatności zaleca 
się dokonywać w drodze płatności drogą elektroniczną, 
w kasie poczty lub w banku.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, wywołującego chorobę COVID-l 9
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle uruchamia telefony
w sprawie korzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej

dla osób odczuwających potrzebę takiego wsparcia

Pomoc świadczona będzie pod nr telefonów stacjonarnych: 13 446 58 38; 13 448 34 40
lub komórkowych: 508 642 016; 508 642 014

w godzinach pracy Urzędu tj.

W wyjątkowych sytuacjach pomoc psychologiczna będzie świadczona telefonicznie  
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle pod numerem telefonu: 13 446 45 46

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00.

Świadczona pomoc ma na celu przywrócenie równowagi emocjonalnej oraz świadczenie specjalistycznego  
poradnictwa psychologicznego w formie wspierającej rozmowy telefonicznej.

Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 14.30

Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna 
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Koronawirus SARS - COV - 2 - WAŻNE INFORMACJE!
W związku ze zwiększającą się zachorowalnością na ko-

ronawirusa SARS-COV-2 oraz planowanymi powrotami osób 
z zagranicy, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, 
apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych 
w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
APELUJEMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW 
OSTROŻNOŚCI WŚRÓD OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRA-
NICY.
Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania 
koronawirusa lub miałeś kontakt z osobą,u której potwier-
dzono infekcję koronawirusem wywołującym chorobę CO-
VID-19 oraz masz kliniczne objawy infekcji – gorączkę, kaszel, 
duszności i trudności z oddychaniem
NIE UDAWAJ SIĘ SAMODZIELNIE DO PRZYCHODNI LUB SZPI-
TALA!
Numer całodobowej infolinii uruchomionej przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia dotyczący postępowania w przypadku po-
dejrzenia zarażenia koronawirusem - 800 190 590

Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy koronawirusa:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Sta-

cję Sanitarno – Epidemiologiczną w Jaśle tel. 013 446-
30-08 wew. 25 w godzinach od 7.30 – 15.00 lub alarmo-
wy 500-544-035 w weekendy i po godzinie 15.

• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 
oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zo-
stanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wykaz najbliżej położonych szpitali z oddziałami zakaźnymi 
dla Gminy Skołyszyn:
• Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Oddział Obserwacyjno- 

Zakaźny i WZW, ul. Lwowska 22 , 38-200  Jasło
Ogólnopolską sieć szpitali można sprawdzić na stronie 

htt ps://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
  Jeżeli nie zaobserwowałeś u siebie żadnego z wyżej wy-

mienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój 
stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz 
zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych 
(złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wy-
mienione objawy to zakończ kontrolę.

STOSUJ PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY:
• Jeśli nie jest to konieczne – unikaj dużych zgrupowań ludzi
• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażają-

cym na bazie alkoholu – ten konkretny koronawirus jest 
podatny nawet na słabsze detergenty – nie ma koniecz-
ności stosowania (trudnodostępnych obecnie) dedyko-
wanych specyfi ków do odkażania.

• W miejscu, za którego czystość odpowiadasz – dbaj 
o czystość klamek, uchwytów i poręczy. Zalecenie to ma 
szczególne zastosowanie dla kierowników i dyrektorów 
instytucji, fi rm i większych podmiotów. Przekaż wytycz-
ne służbom sprzątającym oraz stosuj te przekazane przez 
Inspektorat Sanitarny.

• Zachowaj co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, któ-
ra kaszle, kicha lub ma gorączkę.

• W trakcie trwania epidemii rezygnuj z powitań poprzez 
uścisk dłoni.

• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową 

chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego 

podczas spożywania posiłków
• Pamiętaj o opiece nad osobami starszymi i osobami 

o obniżonej odporności!
• Nie idź do pracy jeśli masz objawy chorobowe (nie tylko 

spójne z tymi dla COVID-19) – pozostań w domu. Nie po-
syłaj też przeziębionego dziecka do szkoły.

• Nie zbliżaj się do osób chorych.
• Śledź doniesienia miejscowych służb i instytucji odpo-

wiedzialnych za bezpieczeństwo ludności. Bądź poinfor-
mowany! – koniecznie zapoznaj się z htt ps://www.gov.
pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

• Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Jaśle: 
htt p://www.sanepidjaslo.pl/
e-mail:psse.jaslo@pis.gov.pl


