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31 maja w gminie Skołyszyn od-
był się Odjazdowo-Objazdowy Dzień 
Dziecka. To pierwsze wydarzenie or-
ganizowana przez Wójta Gminy Sko-
łyszyn, Gminny Ośrodek Kultury i Czy-
telnictwa oraz jednostki OSP z gminy 
Skołyszyn po złagodzeniu przepisów 
epidemicznych. Pomimo niesprzyja-
jących warunków atmosferycznych, 
Odjazdowo-Objazdowy Dzień Dziecka 
cieszył się bardzo dużym zaintereso-
waniem mieszkańców naszej Gminy. Ta 
inicjatywa pokazała, jak dzieci – zresz-
tą nie tylko – potrzebowały zabawy, 
emocji i spotkania z innymi. 
    Kolorowy korowód składający się 
kilkunastu pojazdów strażackich oraz 
łodzi z animatorką Lady Famą i wielkim 
pluszowym pieskiem Bibkiem wyruszył 
o godz. 13:00 spod Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 
i przemierzył wszystkie miejscowości 

w gminie. Odwiedziliśmy Lisów, Sie-
pietnicę, Święcany, Jabłonicę , Lipnicę 
Górną, Bączal Górny, Bączal Dolny, Sła-
węcin, Siediska , Przysieki, Pustą Wolę, 
Kunową i Harklową. Podczas przystan-
ków życzenia dzieciom składał Wójt 
Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, 
któremu towarzyszyli: Skarbnik Jacek 
Kędzior, dh Stanisław Święch (Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Jaśle) oraz Dyrektor GOKiCz Marta 
Gąsiorowska. 

Pociechom życzono wszystkiego co 
najlepsze, zdrowia, dobrej zabawy 
i wielu powodów do uśmiechu. Dzieci 
otrzymały również prezenty. Rozdano 
ponad 800 balonów z helem i 40 kilo-
gramów cukierków!

Więcej zdjęć na stronie 16.

Odjazdowo - Objazdowy 
Dzień Dziecka 2020



WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

2

Setne urodziny Pani Klary Szarek –  
najstarszej Mieszkanki Gminy Skołyszyn

W poniedziałek 25 maja 
2020 roku Pani Klara Szarek, 
mieszkanka Bączala Dolnego 
obchodziła wyjątkowy jubile-
usz 100. urodzin. Z tej okazji 
dostojną Jubilatkę odwiedził 
Wójt Gminy Skołyszyn Bogu-
sław Kręcisz wraz z Kierowni-
kiem USC Urszulą Grygą, by 
w imieniu wszystkich miesz-
kańców gminy, złożyć Jej naj-
serdeczniejsze życzenia wszel-
kiej pomyślności, pogody 
ducha oraz kolejnych lat życia 
w jak najlepszym zdrowiu.

Najstarsza Mieszkanka Gmi- 
ny Skołyszyn wraz z życzenia-
mi otrzymała okolicznościowy 
kosz kwiatów oraz kilka drob-
nych upominków. Odebrała 
także listy gratulacyjne od 
Prezesa Rady Ministrów oraz 
Wojewody Podkarpackiego. 
Kilka dni później Jubilatka 
uczestniczyła we Mszy świę-
tej w kościele Imienia Maryi 
w Bączalu Dolnym. Odebrała 

życzenia i upominki od wspól-
noty mieszkańców Bączala. 

Pani Klara Szarek uro-
dziła się 25 maja 1920 roku 
w Bączalu Dolnym, będąc 
jedną z dziewięciorga dzieci 
Wojciecha i Katarzyny Pod-
kulskich. Uczęszczała do Szko-
ły Podstawowej w rodzin-
nej miejscowości. Jej kolegą 
z klasy jest inż. Bronisław Stoj 
(z Bączala Górnego, od 1945 
zamieszkały w Gorlicach), 
który przed miesiącem rów-
nież obchodził setne urodziny. 
W 1940 roku zawarła związek 
małżeński ze Stanisławem. 
Jej mąż i szwagier Jan działali 
w Armii Krajowej. Byli skie-
rowani na roboty przymuso-
we do III Rzeszy. Pani Klara 
wraz z mężem przeżyła 46 lat 
w małżeństwie. Pomimo wie-
lu niełatwych doświadczeń, 
Jubilatka nadal cieszy się zdro-
wiem i witalnością. Doczekała 
się sześciorga dzieci, jedena-

ściorga wnuków, dwadzieścia 
jeden prawnuków i dwióch 
praprawnuczek (bliźniaczek). 
Jak podaje, Jej receptą na dłu-
gowieczność jest radość czer-
pana z życia oraz życzliwość 
dla ludzi.

Pani Klara Szarek jest 
czwartą osobą z Bączala, któ-
ra w ostatnim dziesięciole-
ciu ukończyła 100. rok życia. 
Wcześniej, bo w 2011 roku 
setne urodziny obchodził dh 
Kazimierz Dybka z Bączala 

Dolnego, w 2018 roku Kazi-
miera Zabawa z Bączala Gór-
nego oraz w kwietniu 2020 
roku inż. Bronisław Stoj z Bą-
czala Górnego (zamieszkały 
w Gorlicach).

Gratulujemy pięknego ju-
bileuszu setnych urodzin. 
Życzymy zadowolenia z każ-
dego nowego dnia, przeżycia 
w szczęściu i zdrowiu wielu 
pięknych lat oraz miłości ze 
strony najbliższych. Raz jesz-
cze wszystkiego najlepszego!
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INFORMACJE WÓJTA GMINY
Dobra współpraca Gminy Skołyszyn z Powiatem Jasielskim
Podczas sesji Rady Gminy Skołyszyn 

w dniach 30.03.2020 r. oraz 12.05.2020r., 
Radni podjęli uchwały w sprawie dofi-
nansowania zadań realizowanych przez 
Powiat Jasielski na terenie naszej gminy.
1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 

1828R Święcany – Lisów; dofinanso-
wanie Gminy Skołyszyn 200 000 zł.

2. Budowa chodnika przy drodze po-
wiatowej w miejscowości Skoły-
szyn; dofinansowanie 70 000 zł.  
W 2019 r. Rada Gminy Skołyszyn prze-
znaczyła na I etap budowy chodnika 
111 690 zł. Łączna kwota dofinanso-
wania budowy chodnika z budżetu 
Gminy Skołyszyn wyniosła 181 690 zł 
(50 % wartości zadania).                                  

3. Remont drogi Nr 1867R Harklowa – 
Osobnica w miejscowości Harklowa; 
dofinansowanie w kwocie 20 000 zł.

4. Budowa i remont chodników w ciągu 
dróg powiatowych w m. Harklowa; 
dofinansowanie 16 000 zł.

„Należy podkreślić dobrą współpracę 
samorządu Gminy Skołyszyn ze Starostą 

Jasielskim - Panem Adamem Pawlusiem, 
Zarządem i Radą Powiatu Jasielskiego 
w zakresie realizowanych i planowanych 
zadań powiatowych. Dzięki wspólnym 
działaniom i decyzjom podjętym przez 
Starostę Adama Pawlusia, w trakcie opra-
cowania jest dokumentacja kolejnych in-
westycji tj. budowy mostu na rzece Ropie 
w miejscowości Przysieki oraz przebudo-
wy drogi Siepietnica – Święcany” powie-
dział Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław 
Kręcisz. 

Stan realizacji inwestycji na drogach  
powiatowych w Gminie Skołyszyn

 W dniu 4 czerwca br. Starosta Jasiel-
ski Adam Pawluś wraz z Wójtem Gmi-
ny Skołyszyn Bogusławem Kręciszem 
w obecności radnej Rady Powiatu w Ja-
śle Anny Nigborowicz, radnego Gminy 
Skołyszyn Stanisława Wojdyły i Dyrektor 
PZD w Jaśle Katarzyny Kaszowicz  spo-
tkali się w celu omówienia stopnia za-
kresu realizacji inwestycji drogowych na 
terenie Gminy Skołyszyn.

Podczas wizyty na  drodze w Lipnicy 
Górnej  omówili zakres robót oraz współ-
pracę przy realizacji remontu na drodze 
Lipnica Górna – Lisów - Skołyszyn, pole-
gających na likwidacji przełomów oraz 
położeniu nowej nawierzchni na najbar-

dziej zniszczonym, około 400 metrowym 
jej odcinku.

Następnie sprawdzili przebieg inwe-
stycji na drodze Siepietnica – Świecony 
– Lisów. Stwierdzono, że prace przebie-
gają ze znacznym wyprzedzeniem. Rad-
na Anna Nigborowicz podkreślała, że 
remont tego odcinka drogi jest bardzo 
potrzebny, ponieważ będzie stanowić dla 
mieszkańców dogodny objazd do Świę-
can w przypadku realizacji przebudowy 
odcinka drogi od Siepietnicy do mostu na 
rzece Olszynka w Święcanach.

Kolejną ważną inwestycją, poprawia-
jącą w znacznym stopniu bezpieczeństwo 
pieszych,  jest budowa chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – 
Skołyszyn w km 4+062-4+484. Zadanie to 
zostanie wkrótce zakończone.

Na koniec udali do miejscowości Har-
klowa, gdzie zakończono prace remon-
towe polegające na zlikwidowaniu osu-
wiska na drodze Harklowa – Osobnica. 
Osuwisko to stanowiło znaczne utrudnie-
nie dla mieszkańców. Dzięki jego likwida-
cji zostało zniesione zwężenie przejazdu 
na tym odcinku, co wpłynęło na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników drogi.

/Powiat Jasło/
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Remonty dróg w Gminie Skołyszyn

Gmina Skołyszyn rozpoczyna realizację inwestycji związanej  
z budową sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody  

w Kunowej

Gmina Skołyszyn rozpoczyna realiza-
cję zadań związanych z remontami dróg 
gminnych w m. Lisów, Harklowa, Przy-
sieki i Siedliska Sławęcińskie. Wnioski 
o dofinansowanie zadań zostały złożone 
w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych – edycja 2019 r. Realizowane będą 
następujące zadania:
• „Remont drogi gminnej Nr 113691R 

w Lisowie w km. 0+000 – 0+900 – „Za-
gumnie”,

• „Remont drogi gminnej Nr 113676R 
w Harklowej w km 1+159 – 1+509 – 
„Gancarzówka”,

• „Remont drogi gminnej Nr 113667R 
w Przysiekach i Siedliskach Sławęciń-
skich w km 0+260 – 1+005 – „Równie”.

Łączna wartość zadań inwestycyjnych 

wynosi 501 645,36 zł.
W drugim tygodniu czerwca 2020 roku 

rozstrzygnięty został kolejny przetarg 
na remont 9 odcinków dróg gminnych 
na kwotę 397 323,41 zł. Przebudowane 
zostaną: droga wewnętrzna w kierunku 
remizy OSP w miejscowości Bączal Gór-
ny, dwie drogi wewnętrzne w przysiółku 
Pniaki w miejscowości Jabłonica, drogi 

wewnętrzne Osiedle Słoneczna 1 oraz 
Osiedle Słoneczna 2 w miejscowości Sko-
łyszyn, droga wewnętrzna Brzeziny w Bą-
czalu Dolnym. Wyremontowane zostaną: 
droga gminna w Harklowej, droga koło 
kaplicy i Domu Ludowego w Lipnicy Gór-
nej, droga gminna Czermianka Dołem 
w rejonie osuwiska w Święcanach. 

19 maja 2020 r. została podpisana umo-
wa na realizację zadania pn.: „Budowa 
gminnego systemu zaopatrzenia w wodę 
w miejscowości Harklowa, Kunowa, Pu-
sta Wola – Gm. Skołyszyn (Stacja Uzdat-
niania Wody)”. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Polskie Centrum Wody Jasło 
& Spółdzielnia „Czystość” Sękowa. Koszt 
realizacji tej części inwestycji wyniesie  
1 761 975,00 złotych. W tym samym dniu, 
w godzinach przedpołudniowych oficjal-
nie przekazany został plac budowy Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Kunowa.

Ponadto, 12 marca 2020 r. została 
podpisana umowa ze Spółdzielnią Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rol-
nej i Handlu „ROLWOD” w Skołyszynie na 
realizację zadania pn.: „Budowa gminne-
go systemu zaopatrzenia w wodę w miej-
scowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola 

(sieć rozdzielcza PEHD)”. Koszt zadania 
wyniesie 1 639 590,00 złotych. Aktualnie 
trwają prace budowlane w terenie.

Obydwa zadania realizowane są 
z udziałem środków z budżetu Unii Eu-
ropejskiej dla operacji typu „gospodarka 
wodno – ściekowa” w ramach poddzia-
łania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-

wą wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i oszczędzanie energii objętego 
PROW na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji inwestycji 
budowy sieci rozdzielczej wraz ze sta-
cją uzdatniania wody wyniesie ponad  
3,5 mln zł.

21 maja br.  została podpisana umowa po-
między Gminą Skołyszyn, a firmą MOSTAR Sp. 
z.o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu na wykonanie 
zadania pn. ”Remont pomostu kładki linowej dla 
pieszych w Przysiekach”. Przedmiot zamówienia 
obejmuje wykonanie remontu pomostu kładki 
linowej dla pieszych w m. Przysieki o długości 
118,25 m, zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej 
Nr 113670R relacji Przysieki – Zawodzie – Pusta 
Wola. Wartość zadania: ponad 120 000 zł. 

Planowany termin zakończenia robót to 31 
sierpnia 2020 r.

Kładka linowa w Przysiekach będzie wyremontowana
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W drugim kwartale 2020 roku 
w Domu Ludowym w Lipnicy Górnej 
wyremontowano pomieszczenia, 
w ramach zadania pn. „Wykonanie 
remontu pomieszczeń wewnątrz 
Domu Ludowego w Lipnicy Górnej”. 
Inwestycja polegała m.in. na przy-
stosowaniu instalacji wodno-kana-
lizacyjnej do podpięcia urządzeń tj. 
zlewozmywak, zmywarka, wypa-
rzarka. W ramach zadania zamon-
tawano nowy, gazowy podgrzewacz 
wody o pojemności 150 l. 
Wykonano odbrębny obwód instala-
cji elektrycznej od rozdzielni głównej 
dla potrzeb odremontowanej kuch-
ni; z wykonaniem gniazd, łączników, 

wymianą opraw oświetleniowych 
oraz wykonaniem odrębnej tablicy 
rozdzielczej. 
Wykonano posadzki z płytek wraz 
z cokolikiem oraz okładzinę ścienną 
z płytek, a także malowanie ścian i su-
fitów w remontowanych pomieszcze-
niach oraz sali głównej. Dodatkowo 
zamontowano drzwi zewnetrzne. 
Wykonawcami byli: Firma Remon-
towo-Budowlana Michał Dedo z sie-
dzibą w Dobryni oraz Firma Handlo-
wo-Usługowa „OKIENKO” Sławomir 
Gryga z siedzibą w Jaśle. Całkowity 
koszt inwetycji wyniósł 31 400,52 zł.

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Lipnicy Górnej

Remont kuchni w Domu Ludowym w Lisowie
Zakończono prace w ramach za-

dania pn. „Wykonanie remontu po-
mieszczenia kuchni wewnątrz Domu 
Ludowego w Lisowie”. W ramach 
inwestycji zostały wykonane naste-
pujące roboty budowlane: rozebra-
nie posadzek z płytek i okładziny 
ściennej z płytek, wyrównanie po-
wierzchni podłogi i sufitu, gruntowa-
nie podłogi oraz sufitu, wykonanie 
posadzki i okładziny ściennej z pły-
tek, malowanie ze szpachlowaniem, 
wykonanie podwieszanego sufitu, 
demontaż bojlera, szafek, zlewów 
oraz kranów, wykonanie zabudowy 
ścian z płyt gipsowo-kartonowych 
z materiałów powierzonych. 

 Wykonawca: Firma PIOTR-BUD 
Piotr Słowik z siedzibą w Święca-
nach. Calkowity koszt zadania wy-
niósł: 18 450,00 zł.

Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego  
w Siedliskach Sławęcińskich

W dniu 12 czerwca 2020 r. została za-
warta umowa pomiędzy Gminą Skołyszyn 
a „Firmą Budowlano-Remontową MAD-
-BUD inż. Grzegorz Madej” z siedzibą 
w Dąbrówce na wykonanie zadania pn.: 
„Termomodernizacja i przebudowa Domu 
Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich”. 
Obejmuje szereg robót wewnętrznych 

(m.in. w pomieszczeniach: sali bocznej, 
kuchni i przedsionka, zaplecza kuchenne-
go, kotłowni, korytarza, sali głównej, WC, 
klatki schodowej z odrębnym WC, wy-
dzielonym na potrzeby OSP) oraz grun-
towny remont instalacji elektrycznej. 

Wykonane zostaną również roboty ze-
wnętrzne, w tym: docieplenie oraz tyn-

kowanie ścian zewnętrznych, wykonanie 
podbitki i odbojówki, wykonanie masztu 
syreny, wykonanie przeszklenia na wej-
ściu do budynku oraz trzech szklanych 
systemowych zadaszeń nad wejściami.

Łączna wartość zadania wynosi  
319 450,98 zł.
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Laptopy trafią do uczniów w Gminie Skołyszyn
Gmina Skołyszyn otrzymała dofinan-

sowanie na zakup laptopów dla uczniów 
szkół podstawowych w ramach projek-
tu "Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego." Dzięki wsparciu 
finansowemu zostało zakupionych 34 
notebooki wraz z zestawami słuchawko-
wymi za łączną kwotę 69 990 zł.

Zakupiony sprzęt komputerowy tra-
fił do placówek oświatowych w Gmi-
nie Skołyszyn, dyrektorzy szkół dostar-
czyli sprzęt do rodzin i uczniów, którzy 

potrzebują wsparcia w tym zakresie. 
Sprzęt został udostępniony młodym 
ludzom uczęszczającym do szkół na te-
renie naszej Gminy, dzięki niemu mieli 
możliwość nauki zdalnej z domu. Po za-
kończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół 
do nauczania stacjonarnego, wszystkie 
laptopy będą wykorzystywane przez 
szkoły w normalnej pracy edukacyjnej. 

Przekazanie laptopów nastąpiło 10 
czerwca 2020 r. w budynku Urzędu 
Gminy. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Skołyszynie
Z okazji 229. rocznicy uchwale-

nia Konstytucji 3 Maja Wójt Gminy 
Skołyszyn Bogusław Kręcisz, Prze-
wodniczący Rady Gminy Skołyszyn 
Dariusz Łyszczarz oraz Zastępca 
Wójta  Paweł Gutkowski złożyli 
kwiaty oraz zapalili znicz pamię-
ci przed pomnikiem Bohaterów II 
wojny światowej i Ofiar terroru fa-
szyzmu hitlerowskiego i stalinizmu. 
Z uwagi na obowiązujący w Polsce 
stan epidemii, uroczystość miała 
charakter symboliczny.

Uchwalona 3 maja 1791 roku na 
Sejmie Czteroletnim ustawa regu-
lująca ustrój prawny Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie nowo-

czesną konstytucją. Wprowadzała 
w Rzeczypospolitej ustrój monar-
chii konstytucyjnej – zachowywała 
stanową strukturę społeczeństwa, 
ale otwierała perspektywy dalszych 
przekształceń systemu państwo-
wego. Na jej podstawie przyjęto 
podział władz na prawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą, a także 
zniesiono m.in. liberum veto, kon-
federacje i wolną elekcję. Chociaż 
Konstytucja 3 Maja obowiązywa-
ła jedynie przez 14 miesięcy, była 
wielkim osiągnięciem narodu pol-
skiego chcącego zachować nieza-
leżność państwową oraz zapewnić 
możliwość rozwoju gospodarczego 
i politycznego kraju.
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Zakup nowego, lekkiego samochodu terenowego  
z wyposażeniem dla OSP KSRG Skołyszyn

W poniedziałek 25 maja przed budyn-
kiem Urzędu Gminy Skołyszyn odbyło 
się przekazanie nowego, lekkiego samo-
chodu terenowego z wyposażeniem dla 
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Zakup samochodu wraz z wypo-
sażeniem dofinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej  w ramach projektu pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Sko-
łyszyn poprzez doposażenie jednostki od-
powiedzialnej za podejmowanie działań 
ratowniczych” – realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 , Osi priorytetowej IV Ochro-

na środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, Działania 4.1 Zapobieganie 
i zwalczanie zagrożeń.

Projekt jest realizowany przez Gminę 
Skołyszyn w partnerstwie z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Skołyszynie.  

Wartość samochodu to kwota   
252 557,99 zł. Wykonawca: Frank-Cars 
Sp. z o.o.

Nabycie nowego samochodu wraz 
z wyposażeniem jest pierwszym etapem 
zamówienia, które jest realizowane w od-
powiedzi na zapotrzebowanie Gminnego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jego 
pełna nazwa to: „Zakup lekkiego samo-

chodu terenowego z wyposażeniem, 
agregatu pompowego i łodzi na przy-
czepie dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skołyszynie”.

W ramach projektu w późniejszym ter-
minie zostaną dostarczone również:
• Agregat pompowy o wartości  

152 520,00 zł. Wykonawca: PPHU 
„KLAUDIA” Sp. z o.o.

• Łódź płaskodenna o wartości  
84 624,00 zł. Wykonawca: FHU 
„Hero”.

Łączna kwota realizacji zadania wynosi 
489 701,99 złotych. 

Wybrukowano parking w Siepietnicy
Ukończony został kolejny etap prac przy parkingu o pow. 900 

m2 w m. Siepietnica. 
W IV kwartale ubiegłego roku wykonano pierwsze prace, 

w tym: krawężnikowanie placu postojowego, poprawiono ist-
niejącą podbudowę oraz wykonano nawierzchnię z tłucznia. 

W ostatnich kilku tygodniach zostały wykonane dalsze ro-
boty budowlane, w skład których weszły m.in.: wyrównanie 
i zagęszczenie istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej, wykonanie ław betonowych pod 
krawężniki wraz z ułożeniem krawężników, wykonanie balu-
strad drogowych typ U12a oraz regulacja wysokości studzienek 
telekomunikacyjnych. Wykonawcą II etapu inwestycji była fir-
ma Transportowo-Handlowo-Usługowa BAMAT Andrzej Dobek 
z siedzibą w Klęczanach.  

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 112 059,96zł.
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Maseczki trafiły dla gospodarstw domowych  
w Gminie Skołyszyn

Dzięki staraniom Wójta Gminy Skoły-
szyn, w ramach akcji „Maseczki dla Miesz-
kańców Gminy Skołyszyn”, w kwietniu 
i maju 2020 r., ponad 3600 kompletów 
z maseczkami, składających się z dwóch 
ochronnych maseczek materiałowych 
i ulotki informacyjnej trafiło do gospo-
darstw domowych w Gminie Skołyszyn. 

 W szycie maseczek ochronnych zaan-
gażowały się Panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich z Bączala,  Skołyszynia,  Sławęcina,  

Święcan, w Lisowa, Kunowej i  Harklowej. 
Do akcji przyłączyły się również  pracow-
nicy jednostek organizacyjnych gminy, 
m.in.  Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Przysiekach, Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie,  
Szkół Podstawowych w Skołyszynie,  Bą-
czalu Dolnym, Kunowej,  Lisowie,  Świę-
canach i Jabłonicy. 

Dzięki owocnej współpracy z Druhami 
Ochotnikami z poszczególnych, miejsco-

wych jednostek OSP, pakiety z maseczka-
mi zostały dostarczone do Mieszkańców. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym! 

Maseczki są wielorazowego użytku 
i wspomagają ograniczenie kontaktu rąk 
z twarzą i rozprzestrzenianie się aerozo-
lu wydychanego przez użytkownika ma-
seczki. Po każdym użytkowaniu maseczkę 
trzeba wygotować (ok. 30 min) i można ją 
użyć ponownie.
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Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN

30 marca Rada Gminy Skołyszyn 
obradowała na Sesji Nadzwyczajnej. 
Tematem obrad były: 
• Uchwała  XXV/143/20 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powia-
tu Jasielskiego, na realizację zada-
nia publicznego pn. Budowa chod-
nika w ciągu drogi powiatowej Nr 
1830R Lipnica Górna – Lisów – Sko-
łyszyn w km 4+062 – 4+484 Etap II 
w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa chodników przy dro-
gach powiatowych”.

• Uchwała  XXV/144/20  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Jasielskiego, na realizację 
zadania publicznego pn. Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiato-
wej Nr 1863R Skołyszyn – Harklowa  
– gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki 
w miejscowości Harklowa w ra-
mach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa chodników przy drogach 
powiatowych”.

• Uchwała  XXV/145/20  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Gmi-
ny Biecz, z przeznaczeniem na za-
kup nowego samochodu w ramach 
zadania publicznego „Transport 
osób niepełnosprawnych na zajęcia 
organizowane w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Bieczu, ul. 
Parkowa 1, z filią w Gorlicach, ul. 
Wyszyńskiego 18”.

• Uchwała  XXV/146/20  w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2020 rok.
• Uchwała  XXV/147/20 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Skołyszyn.

• Uchwała  XXV/148/20 w sprawie 
powierzenia Gminie Miasta Rze-
szów wykonania zadania własnego 
Gminy Skołyszyn w zakresie opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami.

• Uchwała  XXV/149/20 w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania na rok 
2021 i 2022.

• Uchwała  XXV/150/20 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Skołyszyn na 
2020 rok.

• Omówienie kwestii wyodrębnienia 
w budżecie Gminy Skołyszyn na rok 
2021 środków finansowych w ra-
mach „funduszu sołeckiego”.

 
Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Skoły-
szyn, w dniu 12 maja podjęto nastę-
pujące uchwały:
• Uchwała  XXVI/151/20 w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powia-
tu Jasielskiego, na realizację zdania 
publicznego pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 1828R Siepietnica-
-Święcany- Lisów.

• Uchwała  XXVI/152/20 w sprawie 
u udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Jasielskiego, na realizację 
zdania publicznego pn. Remont 

drogi Nr 1867R Harklowa – Osobni-
ca w miejscowości Harklowa.

• Uchwała  XXVI/153/20 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powia-
tu Jasielskiego, na realizację zdania 
publicznego pn. Zakup materiałów 
do remontu chodnika w ciągu dro-
gi powiatowej Nr 1867R Harklowa 
- Osobnica w miejscowości Harklo-
wa.

• Uchwała  XXVI/154/20 w sprawie 
zmian budżetu gminy na 2020 rok.

• Uchwała  XXVI/155/20 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Skołyszyn.

• Uchwała  XXVI/156/20 w sprawie 
dopłaty do 1 m3 wody oraz 1 m3 
ścieków.

• Uchwała  XXVI/157/20 w sprawie 
zaliczenia dróg położonych na te-
renie Gminy Skołyszyn do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenia ich 
przebiegu.

• Uchwała  XXVI/158/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXV/150/20 
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 
marca 2020 roku w sprawie przyję-
cia Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Skołyszyn na 2020 rok.

• Uchwała  XXVI/159/20 w sprawie 
nadania nazwy rondu zlokalizowa-
nemu na terenie miejscowości Bą-
czal Górny w Gminie Skołyszyn.

• Uchwała  XXVI/160/20 w sprawie 
rozpatrzenia wniosku mieszkań-
ca Gminy Skołyszyn dotyczącego 
urządzenia drogi dojazdowej prze-
biegającej przez działkę nr ew. 470 
w miejscowości Przysieki.

• Uchwała  XXVI/161/20 w sprawie 
rozpatrzenia skargi mieszkanki 
Gminy Skołyszyn na działanie Wójta 
Gminy Skołyszyn.

• Uchwała  XXVI/162/20 w sprawie 
rozpatrzenia petycji Koalicji Polska 
Wolna od 5G w sprawie ochrony 
zdrowia mieszkańców przed elek-
troskażeniem.

• Uchwała  XXVI/163/20 w spra-
wie rozpatrzenia petycji Pani […] 
w sprawie zmiany przepisów prawa 
miejscowego.

• Uchwała XXVI/164/20 w sprawie 
zwolnienia z podatku od nierucho-
mości. 
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XVIII Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej  
rozstrzygnięty

INFORMATOR KULTURALNY

 6 kwietnia 2020 r. miało miejsce roz-
strzygnięcie XVIII Powiatowego Konkursu 
Grafiki Komputerowej - Skołyszyn 2020. 
Temat tegorocznej edycji konkursu to ”Ka-
lendarz”. Zadaniem uczestników konkursu 
było zaprojektowanie i wykonanie ilustracji 
wybranego miesiąca roku do kalendarza. 
Wpłynęło 27 prac ze szkół podstawowych 
powiatu jasielskiego.

Jury postanowiło przyznać następujące 
miejsca i wyróżnienia:

 
Klasy IV-VI
miejsca: 
• I Antoni Moskal – kl. V SP Nr 12 z OI 

w Jaśle, Nauczyciel: Dariusz Koś
• II Zuzanna Gałuszka – kl. VI SP Nr 12 

z OI w Jaśle, Nauczyciel: Dariusz Koś
• III Zofia Bonar – 11 lat, Niepubliczny 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaj-
scach, Nauczyciel: Jadwiga  Lach

Wyróżnienia: 
1. Amelia Patla – kl. VI Zespół Szkół w Dę-

bowcu, Nauczyciel: Joanna Michnal
2. Bartłomiej Tęczar – kl. V SP nr 4 Jasło, 

Nauczyciel: Mariusz Delikat
3. Patryk Polak – kl. V SP nr 4 Jasło, Na-

uczyciel: Mariusz Delikat
4. Oliwia Gunia – kl. VI, SP Bączal Dolny, 

Nauczyciel: Anna Data
 
Klasy VII i VIII
miejsca:
•  I Kinga Moskal – kl. VII. SP nr 12 Jasło, 

SP Nr 12 z OI w Jaśle op. Dariusz Koś
• II Konrad Sokołowski – kl. VIII SP nr 2 

Jasło, Nauczyciel: Elżbieta Poliwka
• III Filip Wadas – kl. VIII, SP Bączal Dol-

ny, Nauczyciel: Anna Data
Wyróżnienia:
1. Magdalena Michnal – kl. VII, Zespół 

Szkół w Dębowcu, Nauczyciel: Joanna 
Michnal

2. Patryk Kamiński – kl. VII, SP w Dobry-
ni, Nauczyciel: Bogusław Hućko

3. Krzysztof Królikowski – kl. VII, SP 12 
Jasło, SP Nr 12 z OI w Jaśle, Nauczyciel: 
Artur Domasławski

4. Dominik Koba – kl. VII, SP nr 12 Jasło, 
SP Nr 12 z OI w Jaśle, Nauczyciel: Artur 
Domasławski

„Kartka Wielkanocna” Gminny Konkurs Plastyczny
 7 kwietnia 2020 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie odbyła 
się ocena prac nadesłanych 
na Gminny Konkurs Plastyczny 
"Kartka wielkanocna".
 Jury oceniając staranność wy-
konania oraz inwencję twór-
czą i ogólny wyraz artystyczny 
prac, nagrodziło i wyróżniło:

Miejsce I 
• Katarzyna Gajoska – Bą-

czal Dolny
Miejsce II /ex aequo/:
• Nikola Klęba – Harklowa

• Zuzanna Ryba – Lisów
Miejsce III /ex aequo/:
• Nikola Czyż – Przysieki
• Krzysztof Muzyka – Przy-

sieki
• Martyna Bochnia – Kuno-

wa
 Wyróżnienia:
• Zuzanna Wojtuń – Świę-

cany
• Natalia Stój – Przysieki
• Karolina Klęba – Harklowa
• Anna Sanocka – Przysieki
• Zuzanna Danisz – Przysie-

ki
• Mateusz Stój – Przysiek 
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Ogólnopolski Tydzień Bibliotek /8-15 maja 2020 r./
Celem konkursu "Ulubione danie bo-

hatera z Twojej ulubionej książki", ogło-
szonego w ramach Ogólnopolskiego Ty-
godnia Bibliotek #ZasmakujWBibliotece 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie było  pobudzenie 
wyobraźni i aktywności twórczej dzieci 
i młodzieży w oparciu o lekturę, umożli-
wienie uczniom zaprezentowania swoje-
go talentu oraz kształtowanie u młodego 
czytelnika wrażliwości na piękno i estety-
kę książki. 

Płatkowe smakołyki Calineczki opró-
szone pyłkiem na kwiatuszkowym tale-
rzu, kulki na porost włosów Pana Kleksa, 
ciasto żołędziowe Prosiaczka, tort czeko-
ladowy Mikołajka, miodek Kubusia Pu-
chatka, żelki Basi, pierniczki Jasia i Mał-
gosi, spagetti z pulpetami Pucia, kasza 
Maszy to tylko wybrane dania rysowane 
i malowane przez dzieci i młodzież. Na 
konkurs wpłyneło 33 prace, wykonane 
różnymi technikami przez dzieci w wie-
ku przedszkolnym i uczniów szkół pod-
stawowych z Bączala Dolnego, Przysiek, 
Sławęcina, Skołyszyna, Siedlisk Sławęciń-
skich i Święcan

Jury oceniając oryginalność, pomy-
słowość, samodzielność i estetykę wyko-

nania, nagrodziło i wyróżniło uczniów: 

I miejsce /ex aequo /
• Dominika Baczyńska  - 7 lat, Skołyszyn
• Nikola Czyż - 7 lat, Przysieki
• Anna Sanocka - 7 lat, Przysieki
 
II miejsce /ex aequo/  
• Sandra Jantoń - 7 lat, Skołyszyn
• Adrian Pochroń - 11 lat, Siedliska Sła-

węcińskie
III miejsce /ex aequo/  
• Katarzyna Gajoska - 9 lat, Bączal Górny
• Bartłomiej Panek - 5 lat, Sławęcin
• Patryk Passoń - 10 lat, Skołyszyn
• Maria Ryznar - 9 lat, Bączal Dolny

 
Wyróżnienie /ex aequo/
• Aleksandra Baczyńska - 8 lat, Skołyszyn
• Zuzanna Danisz - 8 lat, Przysieki
• Remigiusz Dubiel - 5 lat, Skołyszyn
• Jakub Haluch - 10 lat, Skołyszyn
• Urszula Haluch - 8 lat, Skołyszyn
• Katarzyna Janiga - 9 lat, Skołyszyn
• Lena Kozioł - 7 lat, Sławęcin
• Zuzanna Madalińska - 5 lat, Skołyszyn
• Krzysztof Muzyka - 8 lat, Przysieki
• Szymon Nabożny - 12 lat, Przysieki
• Lena Podkulska - 10 lat, Skołyszyn
• Jakub Przybyłowicz - 9 lat Siedliska Sła-

węcińskie
• Jakub Sendra - 8 lat, Sławęcin
• Michał Sowiński - 5 lat, Przysieki
• Szymon Stachaczyński - 10 lat, Świę-

cany
• Mateusz Stój - 8 lat, Przysieki
• Paulina Zygmunt - 10 lat, Skołyszyn
• Milena Żabska - 11 lat, Przysieki

Ambasadorzy Głośnego Czytania Dzieciom w Gminie Skołyszyn
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie-

ciom, corocznie organizowany przez Fun-
dację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom, 
z  uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, 
w tym roku odbywał się w przestrzeni wir-
tualnej. Hasło tegorocznej dziewiętnastej 
edycji brzmiało "Cała Polska czyta dzieciom 
o zwierzętach".
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie również włączył się od 30 
maja do 7 czerwca do kampanii. 
Jednym z działań w ramach XIX OTCD była 
akcja "Zostań Ambasadorem Głośnego 
Czytania Dzieciom w Gminie Skołyszyn!".

Do akcji zaprosiliśmy rodziców, dziad-
ków, nianie, ciocie i wujków, nauczycieli 
i wychowawców, wszystkich naszych czytel-
ników i wszystkich naszych przyjaciół.
Poprzez akcję pokazaliśmy, że głośne czy-
tanie dzieciom jest ważne! Pokazaliśmy, że 
Gmina Skołyszyn czyta dzieciom! 
Ambasadorami Głośnego Czytania Dzie-
ciom w Gminie Skołyszyn zostali:
- pani Weronika Czajka
- pani Elżbieta Baczyńska
- pani Aleksandra Klisiewicz
- pani Agata Panek 
- pani  Ewa Sanocka
- pani Magdalena Wojtuń 

- pani Gabiela Jantoń
- pani Bernadetta Gutkowska
- pani Izabela Gorczyca-Muzyka
- pani Justyna Nabożny
- pani Barbara Ryznar 
- pani Ewelina Jamro
- pani Maria Furman
- pani Jadwiga Gorczyca
- pani Magdalena Maduzia
- pani Edyta Piotrowska
- pani Karolina Panek
- pani Monika Lipka
- pani Aleksandra Wszołek
- pani Ilona Zając
- pani Ewelina Gajoska
- pani Elżbieta Berkowicz
 

Głośnego czytania wszystkich naszych 
Ambasadorów można wysłuchać na naszej 
stronie i facebooku.

Kampania społeczna „Cała Polska czyta 
dzieciom” ma na celu zachęcić dorosłych 
– rodziców, wychowawców, nauczycie-
li i opiekunów do codziennego czytania 
dzieciom. Według licznych badań głośne 
czytanie dzieciom to najbardziej skuteczna 
i przyjazna metoda wspierania wszech-
stronnego rozwoju dziecka i jego edukacji!
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KONKURS FOTOGRAFICZNY "CZYTAM SOBIE...  
o zwierzętach, dla zwierząt, ze zwierzętami"

Celem konkursu "CZYTAM SOBIE... 
o zwierzętach, dla zwierząt, ze zwie-
rzętami", ogłoszonego w ramach XIX 
Ogólnopolskiego Tygodnia Głośne-
go Czytania Dzieciom przez Bibliotekę 
w Harklowej (Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie) była popu-
laryzacja literatury dziecięcej o tematyce 
zwierzęcej, pobudzenie wyobraźni i ak-
tywności twórczej dzieci i młodzieży oraz 
zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania 
książek.
Jury oceniając oryginalność i pomysło-

wość nagrodziło uczniów:
Nagroda /ex aequo/ :
• Emilia Gajecka - kl. I
• Kamil Kosiński - kl. III
• Emilia Więcek - kl. III
• Izabela Pięta - kl. III
• Karolina Klęba - kl. VI
• Kinga Augustyn - kl. VII
• Marlena Chmura - kl. VI
• Michał Słowik - kl. II
• Miłosz Bochnia - kl. 0
• Nikola Klęba - kl.0
• Aleksandra Ducal - kl. 0

XIX OTCD w Harklowej
W trakcie XIX Ogólnopolskego Tygo-

dnia Głośnego Czytania Dzieciom (30.05-
6.06) biblioteka w Harklowej, dzięki  
współpracy z dyrekcją i kadrą pedagogicz-
ną Szkoły Podstawowej w Harklowej, zor-
ganizowała lekcje biblioteczne w klasie 
II i III. Po przygotowaniu odpowiednich 
materiałów dydaktycznych, treści utworów 

i przy wskazówkach on-line, wspólnie udało 
się przeprowadzić zajęcia.

Tego roku Cała Polska Czytała o zwie-
rzętach, więc dzieci wysłuchały fragmen-
tu książki H. Lofting "Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta", rozwiązywały quiz "Poznaj 
zwierzę po nosie" oraz pracowały na kar-
tach pracy.

Drodzy Państwo,

4 maja 2020 roku nasze biblioteki zo-
stały otwarte dla czytelników, a od 2 
czerwca 2020 roku  Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszy-
nie wznawił częściowo zajęcia arty-
styczne, które odbywają się według 
obowiązującego obecnie rygoru sa-
nitarnego. Szczegółowe informacje 
można uzyskać u instruktorów po-
szczególnych sekcji i bibliotekarzy.
Prosimy Państwa o zapoznanie się 
z Procedurami Bezpieczeństwa  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-
telnictwa w okresie epidemii koro-
nawirusa COVID 19 znajdującymi 
się na naszej stronie. O wszelkich 
zmianach dotyczących działalności 
będziemy informować na bieżąco.

Wznowienie 
działalności
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W trosce  
o środowisko  

w Gminie  
Skołyszyn

W pierwszych dniach czerwca na terenie 
Bączala Górnego i Lisowa przeprowadzona 
została społeczna inicjatywa zbiórki odpa-
dów komunalnych. Grupa mieszkańców 
wraz z przyjaciółmi, którzy rekreacyjnie 
korzystają z traktów komunikacyjnych, po-
sprzątali i uporządkowali teren m.in. przy 
drodze gminnej „Podlas” prowadzącej 
przez las jodłowy.

Z uzyskanych informacji wynika, że 
głównym celem organizatorów akcji jest 
zwrócenie uwagi na konieczność ochro-
ny środowiska naturalnego oraz dbanie 
o utrzymanie porządku i czystości w naszej 
gminie. Koordynatorki akcji posegregowały 
zebrane śmieci i skontaktowały się z pra-
cownikiem merytorycznym Urzędu Gminy 
Skołyszyn. Odpady komunalne zostały ode-
brane przez pracowników UG Skołyszyn 
i przekazane firmie odbierającej odpady.
Osobom zaangażowanym w tą inicjatywę 
przekazujemy ogromne podziękowanie za 
pomysłowość i niezwykłą troskę o czystość 
najbliższego otoczenia.
Zachęcamy do organizowania podobnych 
akcji.

Godzina dla środowiska
W sobotni poranek 13 czerwca kil-

kunastu mieszkańców Bączala uczest-
niczyło w społecznej akcji sprzątania 
śmieci w lesie jodłowym w Bączalu 
Górnym i Jabłonicy, którą koordyno-
wała Pani Anna Wilisowska.

W inicjatywę pn. "Godzina dla śro-
dowiska" ochoczo włączyli się Dru-
howie z OSP Bączal Górny na czele 
z Sołtysem tej miejscowości Łukaszem 
Smasiem oraz OSP Bączal Dolny. Od-
pady komunalne sprzątali także Wójt 
Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, 
Przewodniczący Rady Gminy Skoły-
szyn i Radny wsi Jabłonica Dariusz 
Łyszczarz oraz Radny do Rady Gminy 
wsi Bączal Górny Janusz Łyszczarz. 
Dzięki zaangażowaniu kilkunastu 

osób, udało się posprzątać fragment 
zanieczyszczonego lasu. W ponad 100 
workach zgromadzono odpady ko-
munalne, w tym puszki, szkło, odzież 
i obuwie. Ponadto z leśnych jarów 
wyciągnięte zostały sprzęty RTV i AGD 
oraz meble domowe. Wkrótce śmieci, 
które zostały zgromadzone w kilku, 
dostępnych punktach, zostaną ode-
brane przez wyspecjalizowaną firmę.

Dziękujemy wszystkim, którzy bez-
interesownie włączyli się do społecz-
nej akcji sprzątania lasu. W sposób 
szczególny dziękujemy Pani Annie 
Wilisowskiej - za dbałość o czystość 
w Gminie Skołyszyn oraz Strażakom 
Ochotnikom z terenu Bączala.
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Gmina Skołyszyn wspiera Darię – akcja Gaszyn Challenge
Pracownicy Urzędu Gminy 

Skołyszyn, na czele z  Panem 
Wójtem Bogusławem Kręci-
szem przyłączyli się do akcji 
społecznej Gaszyn Challenge. 
Urząd Gminy Skołyszyn zo-
stał nominowany 12 czerwca 
2020r. przez OSP Kunowa. 

Warto dodać, że w akcję cha-
rytatywną włączyły się wszyst-
kie jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Skołyszyn.  
Czy jest akcja Gaszyn Challen-
ge? Zasady są proste. Nomi-
nowane osoby, jednostki OSP 

lub instytucje, muszą wykonać 
zadanie. Chodzi o wykonanie 
dziesięciu pompek. Za wyko-
nanie ćwiczenia każda osoba 
wpłaca min. 5 zł, za niepowo-
dzenie – karnie 10 zł. Pracow-
nicy Urzędu Gminy Skołyszyn 
zebrali pieniądze na rzecz 

dziesięciomiesięcznej Darii 
Szepietowskiej spod Gdańska, 
która cierpi na nieuleczalną 
chorobę SMA typu 1.

Informacje o wyborach  
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r.

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędą w dniu 
28 czerwca 2020 r. 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: 
https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/wybory-prezydenta-rp-
-2020-r-informacje-ug/332574_wybory-prezydenta-rp-2020-r.
html.

Dodatkowo wszelkie informacje znajdują się na stronie Pań-
stwowej Komisji Wyborczej: pkw.gov.pl.
Poniżej zamieszczamy informację o numerach oraz granicach 
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych w Gminie Skołyszyn. 
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W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na te-
renie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 
2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidual-

nych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 
W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (go-
spodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte 
wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków 
rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poni-
żej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne pro-
dukcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 
• 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
• 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
• 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
• 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
• 0,5 ha – dla chmielu;
• 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
• 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
• 0,1 ha – dla tytoniu;
• 5 sztuk – dla bydła ogółem;
• 20 sztuk- dla świń ogółem;
• 5 sztuk – dla loch;
• 20 sztuk – dla owiec ogółem;
• 20 sztuk – dla kóz ogółem;
• 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
• 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warun-

kach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, 
więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego bę-

dzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł do-
konać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu 
mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem inte-

raktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udzia-
łu w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany 
przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośred-
ni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który 
odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli 
na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy z naszej 
gminy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą 
mieli zapewniony dostęp do pomieszczenia wyposażonego 
w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu 
gminnego biura spisowego mieszczącego się w budynku 
Urzędu Gminy Skołyszyn  pod adresem Skołyszyn 12. 
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