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Dożynki Gminne

Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla
ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej
tradycji czas radości i podziękowań: Panu
Bogu za plony, a ludziom za trud.
22 sierpnia br. na stadionie sportowym
w Skołyszynie odbyły się Dożynki Gminne.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą dziękczynną w kościele pw. św. Józefa
w Skołyszynie sprawowaną przez księdza Tadeusza Wawryszkę. Po Eucharystii
delegacje z wieńcami żniwnymi w barwnym korowodzie przeszły na miejscowy
stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości dożynkowej.
Według obyczaju starostowie dożynek
przekazali na ręce Wójta Gminy Skołyszyn
Bogusława Kręcisza bochny chleba. Wójt
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Gminy podziękował rolnikom za trud
i ciężką codzienną pracę, za wysiłek włożony w zbiór plonów, którymi obdarza nas
ziemia oraz powitał mieszkańców i przybyłych gości. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli m.in. Senator RP Alicja
Zając, Poseł RP Maria Kurowska, Starosta
Jasielski Adam Pawluś wraz z Radnymi
Powiatu Jasielskiego oraz Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz wraz z Radnymi Gminy Skołyszyn.
Po pokrojeniu bochnów Władze Gminy
Skołyszyn i zaproszeni goście podzielili się
chlebem z wszystkimi zgromadzonymi.
Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich z poszczególnych sołectw Gminy Skołyszyn: KGW Bączal, KGW Harklową, KGW Kunową, KGW
Lisów, KGW Skołyszyn, KGW Sławęcin –
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w Skołyszynie

Siedliska Sławęcińskie oraz KGW Święcany. Funkcję Starostów Gminnych
Dożynek 2021 pełnili: Maria Sychta –
Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet
w Skołyszynie oraz Wiesław Panek –
sołtys wsi Przysieki.
22 sierpnia na scenie wystąpili Liwoczanie, Lisowianki, Necessary Air i Góralsi. Gwiazdą wieczoru był zespół Ex
Maanam. Wydarzenie zakończyło się
dyskoteką pod gwiazdami.
W ramach Dożynek Gminnych
w Skołyszynie funkcjonowały stoiska
propagujące szczepienia przeciw COVID-19 oraz zachęcające do udziału
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021. W pobliskim
Ośrodku Zdrowia można była zaszczepić się przeciw COVID-19, z czego skorzystało wielu uczestników wydarzenia.
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INFORMACJE WÓJTA GMINY

Gmina Skołyszyn stawia na edukację
Okres wakacyjny to przede wszystkim
czas wypoczynku dla dzieci, młodzieży
i nauczycieli, ale także przygotowania
budynków oświatowych na zbliżający się
nowy rok szkolny. W okresie od 1 stycznia
2021 w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Skołyszyn przeprowadzone zostały inwestycje i remonty,
których łączny koszt wyniósł ponad 1 milion 250 tysięcy złotych.
Najpoważniejsze prace miały miejsce w Szkole Podstawowej w Harklowej,
w której remontowi poddano korytarze,
klatkę schodową oraz pokój nauczycielski. Koszt remontu wyniósł 43 tysiące
złotych. Ponadto został gruntownie zmodernizowany dojazd wraz z parkingiem
szkolnym za kwotę blisko 285 tysięcy złotych.
Dużo działo się w Szkole Podstawowej w Święcanach, gdzie przeprowadzono gruntowny remont 5 sal lekcyjnych
i świetlicy szkolnej oraz wykonano remont schodów zewnętrznych. Koszt przeprowadzonych prac to blisko 50 tysięcy
złotych. Trwają roboty przy budowie dojazdu i nowych miejsc parkingowych za
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kwotę 65 tysięcy złotych.
Przy Szkole Podstawowej w Lisowie
wybudowano wielofunkcyjne boisko
sportowe z przeznaczeniem dla uczniów
szkoły i mieszkańców sołectwa. Koszt inwestycji wyniósł 240 tysiące złotych.
Prace modernizacyjne prowadzone były także w Szkole Podstawowej
w Bączalu Dolnym, gdzie wyremontowano korytarz szkolny oraz salę zabaw
interaktywnych i rewalidacyjnych. Koszt
inwestycji wyniósł ponad 13 tysięcy złotych. Obecnie prowadzony jest remont 2
łazienek (na parterze i piętrze) za kwotę
84 tysięcy złotych.
W Szkole Podstawowej w Jabłonicy
przeprowadzone zostały prace związane
rozbudową CO, remont korytarza i dwóch
klatek schodowych oraz malowanie sali
lekcyjnej za kwotę 11 tysięcy złotych.
W ostatnim czasie wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz z trybuną za
kwotę blisko 280 tysięcy złotych. Obecnie
prowadzony jest dalszy remont pomieszczeń kuchennych oraz oddziału przedszkolnego.
Otoczenie Szkoły Podstawowej w Ku-

nowej wzbogaciło się o nowe dojście
z kostki brukowej za kwotę 24 tysięcy
złotych. Ponadto wykonano prace umożliwiające uruchomienie nowego przyłącza wodociągowego za kwotę niespełna
8 tysięcy złotych.
W Szkole Podstawowej w Skołyszynie
wykonano generalny remont dwóch sal
lekcyjnych z kwotę blisko 46 tysięcy złotych. Prowadzony jest montaż balustrady na klatce schodowej (koszt 16 tysięcy
złotych) oraz remont m.in. pomieszczeń
świetlicowych. W bieżącym roku planowany jest remont sanitariatów oraz wymiana wykładziny na korytarzach szkolnych.
Wiele prac remontowych wykonano
także w Szkole Podstawowej w Przysiekach, gdzie zmodernizowano dwie sale
lekcyjne, klatkę schodową, zamontowano balustradę oraz klimatyzację w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora.
Koszt remontu wyniósł ponad 60 tysięcy
złotych.
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Otwarcie centrum miejscowości Harklowa
Plac centralny w miejscowości Harklowa w ostatnich miesiącach przeszedł
gruntowną modernizację. Prace związane z rewitalizacją zostały zakończone,
a samo centrum oficjalnie zaprezentowano i poświęcono w niedzielę 5 września
2021 roku. W uroczystości wzięli udział
Mieszkańcy, zaproszeni Goście, w tym
władze samorządowe Gminy Skołyszyn
i sołectwa Harklowa, miejscowi kapłani
oraz sponsorzy - przedstawiciele firm.
Długo oczekiwana przez Mieszkańców
Harklowej rewitalizacja centrum miejscowości w obecnym kształcie nabrała nowego wymiaru, a sposób urządzenia placu

centralnego został zaaranżowany głównie
przez społeczność lokalną i samorząd Sołectwa Harklowa. Przeprowadzono wiele prac, takich jak: wykonanie pomnika
nawiązującego do tradycji kopalnictwa
ropy naftowej, obelisku upamiętniającego przejście frontu I wojny światowej,
nowych ławek, wiaty przystankowej
ozdobionej wielkoformatowymi krajobrazami Harklowej, tablic oraz nasadzenie
zieleni. Zadbano także o chodniki i nowe
oświetlenie, zamontowano monitoring
wizyjny. W bliskim sąsiedztwie placu powstał nowy dojazd z kostki brukowej wraz
z miejscami parkingowymi oraz plac za-

baw dla dzieci, który jeszcze w tym roku
zyska nową bezpieczną nawierzchnię.
W niedalekiej odległości od placu centralnego przy budynku szkoły podstawowej
został wybudowany nowy parking. Koszt
wykonania wspomnianych zadań to kwota ponad 500 tys. zł
Niedzielne otwarcie centrum miejscowości Harklowa było okazją do zorganizowania mobilnego punktu szczepień
przeciw COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji oraz punktu spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

#Szczepimy się w Bączalu Dolnym!
W niedzielę, 26 września w Punkcie Lekarskim w Bączalu Dolnym można było zaszczepić się przeciwko COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji preparatami firmy
Pfizer lub Johnson. Dodatkowo przy bączalskim Punkcie
Lekarskim działał Mobilny Punkt Informacyjny o szczepieniach, który obsługiwali pracownicy Biura Oświaty
Kultury i Sportu Urzędu Gminy Skołyszyn. Z możliwości
szczepienia skorzystali mieszkańcy m.in. z Bączala Dolnego, Bączala Górnego, Skołyszyna, Lipnicy Górnej, Harklowej, a nawet Chrząstówki (Gmina Jasło).
Ponadto w Mobilnym Punkcie Spisowym działającym w ramach NSP 2021 spisanych zostało kilkanaście
osób z terenu Gminy Skołyszyn i nie tylko.
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Wyremontowano kolejne odcinki
dróg gminnych

Miniony kwartał przyniósł dalsze remonty dróg gminnych i przebudowę dróg
wewnętrznych na terenie Gminy Skołyszyn. Łączny koszt inwestycji wyniósł
ponad 360 tysięcy złotych. Wykonano
m.in.:
• remont drogi gminnej publicznej nr
113718R w miejscowości Bączal Dolny. Remont obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku
172 m w km 0+000-0+172
• przebudowa drogi wewnętrznej nr
ewid. 489/2 „Zasośnina” w miejscowości Lipnica Górna. Przebudowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 150

m w km 0+000- 0+150;
• przebudowa drogi wewnętrznej nr
ewid. 940 i 941 „Zawodzie” w miejscowości Przysieki. Przebudowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej na odcinku 318 m w km
0+000- 0+318;
• remont drogi gminnej publicznej nr
113664R „Pańskie Pola” w miejscowości Skołyszyn. Przebudowa obejmuje
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 380 m w km 0+0000+380;
• remont drogi gminnej publicznej nr
113654R „Przez Wieś” w miejscowości Siepietnica. Przebudowa obejmuje

wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 210 m;
• przebudowa drogi wewnętrznej nr
ewid. 324 w miejscowości Harklowa.
Przebudowa obejmuje wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 330 m w km 0+000-0+330 o nawierzchni bitumicznej.
• remont drogi gminnej publicznej nr
113678R „Granice” w miejscowości
Święcany. Remont obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
na odcinku 327 m w km 0+000-0+327
o nawierzchni żwirowej.

Eleganckie słupy ogłoszeniowe
stanęły w centrum Skołyszyna
W centrum Skołyszyna usytuowane zostały dwa słupy ogłoszeniowe, które przykuwają wzrok eleganckim designem. Postawione zostały przy budynkach GOKiCz i Urzędu
Gminy Skołyszyn, czyli w miejscach, gdzie
ważne jest skuteczne i precyzyjne informowanie mieszkańców. Na słupach ogłoszeniowych z powodzeniem można umieszczać
mapy, plakaty czy inne tego typu ogłoszenia.
Każdy ze słupów ma 340 cm wysokości;
zdobi je panel górny z numerami telefonów
m.in. do Urzędu Gminy Skołyszyn, Ośrodka
Zdrowia w Skołyszynie i Posterunku Policji
w Skołyszynie. Łączny, całkowity koszt zakupu wraz z montażem wyniósł blisko 10 tysięcy złotych.
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Rozpoczęła się budowa mostu na rzece
Ropie w Przysiekach

Ruszyła budowa długo wyczekiwanego
przez mieszkańców mostu na rzece Ropie w Przysiekach. W ciągu drogi powiatowej 1864R Grudna – Kunowa - Pusta
Wola - Przysieki trwają prace związane
z budową mostu na rzece Ropie. Jednym
z ważniejszych działań podjętych na przełomie lipca i sierpnia było palowanie, czy-

li wbijanie 12 m prefabrykowanych pali
żelbetowych. Pale te stanowiły pośrednie
posadowienie mostu
Budowa mostu w Przysiekach jest finansowana z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg oraz budżetu powiatu jasielskiego i gminy Skołyszyn. Wartość brutto
inwestycji wynosi ponad 9 mln zł.

16 września miała miejsce wizyta gospodarska Wójta Gminy Skołyszyn Bogusława Kręcisza na miejscu budowy,
w trakcie której spotkał się m.in. z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
Katarzyną Kaszowicz, inżynierami oraz
geodetami zatrudnionymi przy budowie
przeprawy mostowej.

Budowa nowego oświetlenia ulicznego
W minionym kwartale wykonane zostało kilka odcinków oświetlenia ulicznego:
• w Przysiekach „Barzykówka” - wykonawca Automatic Sławomir Jeleń
Trzcinica,
• w Skołyszynie „Lisówku” - wykonawca Kamil Jasiński - Przydonica, Gr.n/

Dunajcem,
• przy drodze nr ewid. 68 w Siedliska
Sławęcińskich - wykonawca Kamil Jasiński - Przydonica, Gr.n/Dunajcem,
• w Pustej Woli odcinek Nr 2 (dz. nr.
ewid. 242/10, 242/9, 422, 423/1,
423/2) – wykonawca Automatic Sławomir Jeleń Trzcinica,

• przy drodze gminnej G8 nr 113658R
Bączal Górny – Jabłonica Nowiny
- wykonawca Automatic Sławomir
Jeleń Trzcinica.
Łączny koszt inwestycji to kwota ponad 230 tysięcy złotych.
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Nowe boiska wielofunkcyjne
w Jabłonicy i Lisowie
Zrealizowane zostały dwa zadania
polegające na budowie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Lisowie oraz Szkole Podstawowe w Jabłonicy.
„Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Lisowie”.
Przedmiotem inwestycji była budowa
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32x17 m o nawierzchni poliuretanowej. Boisko ma charakter obiektu
sportowego, rekreacyjnego, ogólnodostępnego dla uczniów SP w Lisowie
i mieszkańców Gminy Skołyszyn. Boisko
jest przeznaczone do uprawiania wielu

dyscyplin sportowych, w tym m.in. piłki nożnej i piłki ręcznej, siatkówki oraz
koszykówki. Koszt realizacji zadania wyniósł 240 tysięcy złotych i został sfinansowany z budżetu Gminy Skołyszyn.
Prace zakończyły się także przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Jabłonicy. W ramach inwestycji powstała także bieżnia
do skoku w dal oraz nowoczesna trybuna terenowa. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł blisko 280 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Parking przy Szkole Podstawowej
w Harklowej
W sierpniu 2021 roku zrealizowane zostało zadanie pn. ”Zagospodarowanie działki
nr ewid. 532/1 w Harklowej wraz z jej częściowym utwardzeniem koło Szkoły Podstawowej w Harklowej”. Wykonawcą inwestycji była firma GOR-BUD Daniel Mikołajczyk,
Jerzy Osioł – Zawadowicz s.c. z siedzibą
w Strzeszynie koło Biecza.
Zakres zadania obejmował m.in.:
• budowę drogi wewnętrznej wraz z rozbudową, przebudową i zabezpieczeniem urządzeń towarzyszących,
• budowę placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi,
• budowę chodników z kostki brukowej,
• przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i telekomunikacyjnej,
• wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką.
Inwestycja została zrealizowana ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
a koszt zadania wyniósł blisko 285 tysięcy złotych.
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Minister Infrastruktury z wizytą
w Przysiekach
29 lipca w Przysiekach miało miejsce
oddanie i poświęcenie gruntownie zmodernizowanego 13-kilometrowego odcinka Drogi Krajowej 28, który przebiega
od granicy województwa małopolskiego
z województwem podkarpackim do Trzcinicy. DK 28 to jeden z głównym traktów
komunikacyjnych południowo-wschodniej Polski, przebiega przez następujące
miejscowości w Gminie Skołyszyn: Siepietnicę, Skołyszyn, Sławęcin, Siedliska
Sławęcińskie i Przysieki.
Odbioru wraz z poświęceniem zmodernizowanego odcinka drogi krajowej

w obecności Zastępcy Wójta Gminy Skołyszyn p. Pawła Gutkowskiego dokonali:
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Senator RP Alicja Zając, Poseł do
Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech
Zając, Dyrektor GDDKiA oddział w Rzeszowie Bogdan Tarnawski, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Radni Rady Powiatu
Jasielskiego Anna Nigborowicz i Stanisław
Święch, Dziekan Dekanatu Jasło-Zachód
ks. Marek Cesarz wraz z Wikariuszem Parafii św. Katarzyny w Sławęcinie ks. Pio-

trem Łobodą oraz Radni Gminy Skołyszyn
Bogusław Ciołkosz i Józef Kielar.
Głównymi celem inwestycji zrealizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad było wzmocnienie
nośności drogi, poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni, selekcja ruchu
na skrzyżowaniach z drogami niższej kategorii, a przede wszystkim wykonanie
chodników, które poprawią bezpieczeństwo pieszych.

Wiaty przystankowe promują Gminę
Na terenie Gminy Skołyszyn zostały
zamontowane nowe wiaty przystankowe. W kilku ostatnich miesiącach umiejscowiono je w: Skołyszynie, Święcanach,
Siepietnicy, Bączalu Dolnym, Przysiekach,
Siedliskach Sławęcińskich, Harklowej
i Sławęcinie.
Elementy dekoracyjne przystanków
zawierają m.in.:
• herb Gminy Skołyszyn,
• nazwę miejscowości i danego przystanku
• naklejkę zawierającą krajobraz miejscowości, w której zlokalizowany jest
przystanek, tj. zdjęcia ze Skołyszyna,
Harklowej, Święcan i Sławęcina.
Informacje te mogą być bardzo przydatne dla turystów (rowerowych i pie-

szych), którzy coraz liczniej odwiedzają
Gminę Skołyszyn. W następnych latach
Gmina planuje sukcesywnie wymieniać
stare, zużyte wiaty przystankowe, aby
przestrzeń publiczna nabierała coraz lepszego wizerunku.
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Poświęcenie samochodu dla
podopiecznych ŚDS w Przysiekach
22 lipca 2021 roku do użytkowania
oddano samochód przeznaczony do przewozu podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Przysiekach. Uroczystego poświęcenia pojazdu przed budynkiem ŚDS dokonał dziekan dekanatu
Jasło Zachód, proboszcz parafii Sławęcin
– ks. Marek Cesarz w obecności Wójta
Gminy Skołyszyn – Bogusława Kręcisza,

Kierownika ŚDS – Małgorzaty Rąpały oraz
Uczestników zajęć warsztatowych wraz
z Opiekunami.
Samochód marki Mercedes-Benz
Sprinter 516 CDI przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich został zakupiony w ramach projektu „Łatwy
dostęp – większe możliwości”, realizowanego w ramach „Programu wyrównywa-

nia różnic między regionami III” w obszarze D.
Wartość
projektu
wyniosła
289 899,00 złotych. Inwestycję sfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 204 489,00 złotych oraz
wkładu własnego Gminy Skołyszyn w wysokości 86 970,00 złotych.

Dofinansowania placu zabaw
w Bączalu Górnym

W dniu 27.07.2021 r. Gmina Skołyszyn zawarła umowę z Województwem
Podkarpackim na przekazanie pomocy
finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2021 –
2025 na zadanie pn. „Doposażenie placu
zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej
nawierzchni w okolicy Domu Ludowego
w Bączalu Górnym”. Tym samym sołectwo Bączal Górny rozpoczęło realizację działań priorytetowych zawartych
w opracowanym przez członków Grupy
Odnowy Wsi Sołectwa Bączal Górny dokumencie Sołecka Strategii Rozwoju Wsi
Bączal Górny na lata 2021 – 2023.
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Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 53 517,30 zł, przy
dofinansowaniu 12 000 zł. Wkład własny
zapewnia Gmina Skołyszyn.
Zadanie dotyczy dostawy i montażu
urządzeń na plac zabaw w Bączalu Górnym wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni i obejmuje:
1. Demontaż i wywóz 2 huśtawek i 1
karuzeli (praca własna mieszkańców
sołectwa).
2. Uporządkowanie terenu – wyrównanie, plantowanie (praca własna
mieszkańców sołectwa).
3. Dostawę i montaż huśtawki podwójnej metalowej.

4.
5.
6.

Dostawę i montaż metalowej karuzeli talerzowej z ławeczkami.
Dostawę i montaż huśtawki wagowej
metalowej.
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni.

Termin
realizacji
31.10.2021r.

zadania

to

Utworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca wypoczynku dla rodzin z dziećmi poprzez doposażenie placu zabaw
i wykonanie bezpiecznej nawierzchni pozwoli na aktywne spędzanie czasu przez
rodziny z dziećmi w Bączalu Górnym.

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

Remont Domu Ludowego w Siepietnicy
We wtorek 24 sierpnia odbył się odbiór
wyremontowanych pomieszczeń kuchni
i zaplecza w Domu Ludowym w Siepietnicy. Wykonawcą robót była Firma Remontowo-Budowlana Michał Dedo z siedzibą
w Dobryni. Wartość wykonanych robót

budowlanych wyniosła ponad 45 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodziły
z Funduszu Sołeckiego oraz z budżetu
Gminy Skołyszyn. Dodatkowo w ostatnim
czasie pomalowano salę balową oraz pomieszczenie przylegające do kuchni.

Ponadto wkrótce zamontowane zostanie wyposażenie do kuchni tj. kuchenka
gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, taboret gazowy, zmywarko-wyparzarka, piec konwencyjno-parowy wraz
z wyposażeniem.

Remont wnętrza Domu Ludowego
w Bączalu Dolnym
W ostatnim kwartale zostały odebrane
prace wykonane w ramach zadania pn.
„Wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz Domu Ludowego w Bączalu Dolnym”.
Prace obejmowały remont sali wielofunkcyjnej, wiatrołapu i sanitariatów.
W zakres robót weszły m.in.:
• wykonanie sufitu podwieszonego
o konstrukcji metalowej

• montaż drzwi płycinowych
• montaż drzwi aluminiowych oraz okna
aluminiowego podawczego
• szpachlowanie i malowanie ścian,
• wykonanie posadzek z płytek ceramicznych
• montaż opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych
• wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej

• powiększenie sanitariatów
• wykonanie kabin sanitarnych z płyt
HPL.
Łączny koszt wykonanych prac wyniósł
73 400 złotych. Wkrótce rozpocznie się
gruntowny remont kuchni i zaplecza
kuchennego za kwotę blisko 70 tysięcy
złotych.
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Powstaną kolejne odcinki
oświetlenia ulicznego

21 września 2021 roku nastąpiło otwarcie
ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skołyszyn – etap II”, w skład którego wchodzi
trzy nowe odcinki oświetlenia ulicznego. Do
31 grudnia br. wykonane zostanie oświetlenie uliczne:
• w Bączalu Górnym „Dutkowice”
• w Przysiekach przy drodze gminnej „Granice II”
• w Święcanach „Podgwizdol”.
Szacunkowy koszt inwestycji to kwota blisko 130 tysięcy złotych.

Dofinansowanie na
budowę przejścia
dla pieszych
Gmina Skołyszyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.
„Budowa bezpiecznego przejścia
dla pieszych na drodze gminnej publicznej o nr DP 113713R wraz z budową chodnika na działce ewid. nr
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667/57 w Skołyszynie” dotyczące
poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania
przejść dla pieszych.
Całkowita wartość zadania wynosi 175 622,60 zł, w tym kwota
dofinansowania 140 498,08 zł.

Wkrótce remont
drogi gminnej
w Bączalu Dolnym
Wkrótce rozpoczną się prace polegające na remoncie drogi gminnej nr 113659R w Bączalu
Dolnym, uszkodzonej w trakcie powodzi błyskawicznej w 2021 roku. Gruntowna modernizacja
tego odcinka drogowego będzie możliwa dzięki
dofinansowaniu z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanego Gminie Skołyszyn w wysokości 401 587,38 złotych.

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

82. rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września 2021 roku Wójt
Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz wraz ze swoim Zastępcą Pawłem Gutkowskim, włączając się
w obchody 82. rocznicy wybuchu
II wojny światowej złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów oraz
zapalili znicz pamięci przy pomniku Bohaterów II wojny światowej
i Ofiar terroru faszyzmu hitlerowskiego i stalinizmu zlokalizowanym w skołyszyńskim parku

podworskim. Uroczystość miała
charakter symboliczny.
Według wykazu sporządzonego przez Edwarda Wojtunia
i zamieszczonego w książce pt:
„Pomniki, tablice i miejsca pamięci narodowej w Gminie Skołyszyn” w ramach działań II wojny światowej śmierć poniosło
136 mieszkańców Gminy, w tym
16 żołnierzy Wojska Polskiego.

Symboliczne obchody Dnia Sybiraka
17 września, w 82. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz wraz z Kierownikiem Biura
Kultury, Oświaty i Sportu w Urzędzie Gminy Skołyszyn Krzysztofem Lipińskim zapalili
symboliczny znicz pamięci pod Pomnikiem
Bohaterów II wojny światowej i Ofiar terroru
faszyzmu hitlerowskiego i stalinizmu .
17 września 1939 roku, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia
Czerwona wkroczyła na teren Polski, realizując tym samym ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitarnych krajów był kolejny rozbiór Polski.

Obchody Święta Terenowych Organów
Administracji Wojskowej

W piątek 10 września Wójt Gminy
Skołyszyn Bogusław Kręcisz uczestniczył
w obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Z tej okazji
wraz z delegacją Samorządowców Powiatu Jasielskiego złożył wiązankę kwiatów
przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza
w parku miejskim w Jaśle, a następnie
wziął udział w uroczystej Mszy Świętej

w Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Jaśle.
Święto nawiązuje do tradycji wojskowych i odnosi się do 27 października 1918
roku, kiedy to ukazała się „Tymczasowa
ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej”, która powołała do życia
Komendy Uzupełnień będące pierwszymi
terenowymi organami władzy admini-

stracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Organy te zostały powołane przez
marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie
w skład terenowych organów administracji wojskowej wchodzi 16 Wojewódzkich
Sztabów Wojskowych oraz 86 Wojewódzkich Komend Uzupełnień, w tym WKU
Jasło.
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Zebrania Wiejskie w Gminie Skołyszyn

W dniach od 1 do 17 września 2021
roku w Gminie Skołyszyn odbyły się zebrania wiejskie, podczas których Mieszkańcy poszczególnych sołectw głosowali
nad przeznaczeniem funduszu sołeckiego. W trakcie zebrań ostały zorganizowane spotkania dotyczące programu „Czyste
Powietrze”. Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości
powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Program
jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych oraz
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich uczestnicy
zadawali liczne pytania. Podczas spotkań
Mieszkańcy mogli zapoznać się z warunkami dofinansowania m.in.: na zakup
pieców, termomodernizację czy wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej. Zostały także przedstawione kwoty dotacji, na jakie
mogą liczyć mieszkańcy w zależności od
planowanych inwestycji. Uczestnicy spotkań chętnie zabierali dostępne materiały
informacyjne do swoich domów.
Dodatkowo Mieszkańcy zostali zaznajomieni z tzw. „Uchwałą antysmogową”
dla województwa podkarpackiego, która zobowiązuje właścicieli budynków do
wymiany starych, nieefektywnych źródeł
ciepła. Zgodnie z tą uchwałą do 1 stycznia 2022 roku wymianie podlegają kotły
niespełniające wymagań minimum 3 klasy, użytkowane dłużej niż 10 lat od daty
produkcji lub nieposiadające tabliczki
znamionowej.

Ponadto poinformowano Mieszkańców o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie oraz konieczności wypełniania
i składania deklaracji dotyczącej źródeł
ciepła i źródeł spalania paliw. Od 1 lipca
taką deklarację można pobrać w Urzędzie
Gminy bądź ze strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i złożyć w Urzędzie Gminy Skołyszyn w pokoju
2B. Istnieje także możliwość złożenia deklaracji elektronicznie na stronie https://
zone.gunb.gov.pl/. W tym przypadku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu kwalifikowalnego lub e-dowodu. Na złożenie deklaracji mieszkańcy
mają 12 miesięcy, licząc od 1 lipca 2021

roku. W przypadku zamontowania źródła
ciepła po 1 lipca 2021 roku należy wypełnić i złożyć deklaracje do 14 dni od daty
zamontowania urządzenia.
Zebrani zostali poinformowani oraz
zaproszeni do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „Czyste Powietrze”. Mieści się on w Urzędzie Gminy
Skołyszyn w pokoju 2B (parter). Punkt
jest czynny w poniedziałki od godz. 13.00
do 17.00 oraz we wtorki, środy i czwartki
w godzinach 11.30-15.30. Telefon kontaktowy: 13 44 917 58. W punkcie można
dowiedzieć się o możliwościach skorzystania z programu, uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie
oraz rozliczeniu dotacji.

Smog – cichy truciciel

O programie

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza wywołany działalnością człowieka. Jedną z głównych przyczyn powstawania
smogu jest tak zwana niska emisja (emisja na niskiej wysokości), która w głównej mierze wynika z ogrzewania domów
jednorodzinnych przy pomocy pieców i kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają standardów emisyjnych.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób ﬁzycznych, które są:
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Wsparcie ﬁnansowe

Podstawowe źródła problemu

dotacji
dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze)

ogrzewanie pomieszczeń przestarzałymi
piecami i kotłami oraz paliwem niskiej jakości

emisja spalin
samochodowych

emisja zanieczyszczeń
przez zakłady przemysłowe

PAMIĘTAJMY

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu „Czyste Powietrze” przyjmują
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) obejmujące swoim działaniem teren
województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem.
W wypełnianiu i składaniu wniosków pomagają też gminy, które mają podpisane z wfośigw porozumienia dotyczące
programu „Czyste Powietrze”. Możesz również skorzystać ze ścieżki internetowej, na rządowym portalu gov.pl, bez
wychodzenia z domu. Wniosek możesz złożyć też za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu o ile chcesz
skorzystać z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze).

To nasze codzienne wybory mają wpływ na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Podstawowy poziom doﬁnansowania

Czy jest się czego bać?
Każdego roku w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera 45 tysięcy osób, czyli średniej
wielkości miasto! Smog zagraża układowi oddechowemu, nerwowemu, rozrodczemu i krwionośnemu.
Naukowcy nie mają wątpliwości, że zła jakość powietrza szkodzi zdrowiu płodu. Wpływa także na ogólne
pogorszenie samopoczucia i nasila objawy wielu dolegliwości, między innymi alergii.

Dołącz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze”
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza
oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest doﬁnansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneﬁcjentów uprawnionych do
podstawowego poziomu doﬁnansowania oraz beneﬁcjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu doﬁnansowania.

czystepowietrze.gov.pl
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Dochód roczny
wnioskodawcy

do 100 000 zł

Wsparcie do kwoty

20 tys. zł

Inwestycja obejmująca bardziej
efektywne źródło ogrzewania
(pompa ciepła typu powietrze-woda
albo gruntowa pompę ciepła)

25 tys. zł

Jeśli do tego instalowane
są panele fotowoltaiczne

30 tys. zł

Podwyższony poziom doﬁnansowania
Miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego
do 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wsparcie do kwoty

32 tys. zł

Jeśli do tego instalowane
są panele fotowoltaiczne

37 tys. zł

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez beneﬁcjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu doﬁnansowania, jego roczny przychód
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie mógł
przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o doﬁnansowanie.

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN

Sesje Rady Gminy

Na XLII Sesji Rady Gminy Skołyszyn w dniu 8 lipca 2021 roku
zostały podjęte uchwały:
• Uchwała XLII/260/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skołyszyn
• Uchwała XLII/261/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skołyszyn
• Uchwała XLII/262/21 w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego w Gminie Skołyszyn
• Uchwała XLII/263/21 w sprawie zabezpieczenia środków
w budżecie Gminy Skołyszyn na rok 2021 na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w m. Przysieki”
• Uchwała XLII/264/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R
Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz
z budową mostu na rzece Ropie w m. Przysieki”
• Uchwała XLII/265/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet na 2021 rok
• Uchwała XLII/266/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet na 2021 rok
• Uchwała XLII/267/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet na 2021 rok
• Uchwała XLII/268/21 w sprawie zmian budżetu Gminy Skołyszyn na 2021 rok
• Uchwała XLII/269/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2021-2026
• Uchwała XLII/270/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu.
W dniu 27 lipca Rada Gminy Skołyszyn obradowała na XLIII
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Tematem obrad były:
• Uchwała XLIII/271/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
ustanowionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
• Uchwała XLIII/272/21 w sprawie zmian budżetu gminy na
2021 rok
• Uchwała XLIII/273/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2021-2026
Na XLIV Sesji Rady Gminy Skołyszyn w dniu 31 sierpnia 2021
roku zostały podjęte następujące uchwały:
• Uchwała XLIV/274/21 w sprawie określenia średniej ceny jed-

nostki paliwa w Gminie Skołyszyn w roku szkolnym 2021/2022
• Uchwała XLIV/275/21 w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
• Uchwała XLIV/276/21 w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, których
nie zamieszkują, a powstają odpady
• Uchwała XLIV/277/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w formie
dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JNI 01027335 w ciągu drogi powiatowej Nr
1414K w m. Czermna”
• Uchwała XLIV/278/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet w 2021 roku
• Uchwała XLIV/279/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w formie dotacji celowej na
realizację zadania publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna,
w m. Bączal Górny w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”
• Uchwała XLIV280/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w formie dotacji celowej na
realizację zadania publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna,
w m. Jabłonica w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”
• Uchwała XLIV/281/21 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w formie dotacji
celowej na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa
i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr
1313R Jasło-ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat, Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w m. Brzyska, Nr 1829R Jareniówka
– Jabłonica – gr. wojew. – Czermna w m. Opacie
• Uchwała XLIV/282/21 w sprawie zmian budżetu gminy na
2021 rok
• Uchwała XLIV/283/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2021-2026.
Na XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Skołyszyn, która odbyła się w dniu 15 września 2021 roku w GOKiCz w Skołyszynie
zostały podjęte uchwały:
• Uchwała XLV/284/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie nieruchomości w Lipnicy Górnej
• Uchwała XLV/285/21 w sprawie zmian budżetu gminy na
2021 rok
• Uchwała XLV/286/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2021-2026.
Na XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Skołyszyn w dniu 22
września 2021 roku zostały podjęte następujące uchwały:
• Uchwała XLVI/287/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2021 roku
• Uchwała XLVI/288/21 w sprawie zmian budżetu gminy na
2021 rok.
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SPORT

Nocne Zawody Wędkarskie
„O Puchar Wójta Gminy Skołyszyn”
W nocy z 10 na 11 lipca 2021 roku na stawie nr 1 w Siepietnicy odbyły się Nocne Zawody Gruntowe „O Puchar Wójta Gminy Skołyszyn”. Tegoroczne wydarzenie honorowym patronatem
objął Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz.
W zawodach udział wzięło 23 wędkarzy m.in. z Kół PZW: Biecz,
Krosno, Jasło, Gorlice, Klimkówka, Radom i Dukla. Zbiórka
uczestników rozpoczęła się w sobotę o godz. 1700, następnie
rozlosowano stanowiska oraz przeprowadzono odprawę. Zawody trwały od godz. 1900 do godz. 700 kolejnego dnia. Wówczas
nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

Wyniki:
• I miejsce – Tomasz Biernacki (Koło PZW Jasło Rafineria),
waga: 26,56 kg;
• II miejsce – Patryk Dąbrowski (Koło PZW nr 54 Viking
Radom), waga: 20,19 kg;
• III miejsce – Stanisław Grzywacz (Koło PZW Jasło Rafineria),
waga: 11,85 kg. Jednocześnie była to największa ryba (karp)
zawodów!
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów wędkarskich i „taaakiej ryby”!

KLUB SENIOR+
Działalność Klubu SENIOR+ w Skołyszynie w okresie letnim obfitowała w różnorodne wydarzenia i wycieczki kulturalnorelaksacyjne.
Seniorzy byli m.in. w Krynicy, gdzie
mieli okazję podziwiać piękno krajobrazu z kolejki gondolowej, poznać postać
Nikifora w willi "Romanówka". W Zamku
Królewskim w Sanoku poznali sztukę Beksińskiego oraz sztukę sakralną.
W celach zdrowotnych seniorzy odwiedzili bocheńską kopalnię soli, gdzie
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panuje specyficzny mikroklimat spełniający funkcje lecznicze, wraz z flisakami
płynęli podziemną przeprawą łodziami
po słonym jeziorze. Uczestnicy klubu
skorzystali również z aqua aerobiku, czyli gimnastyki w wodzie pod kierunkiem
wyspecjalizowanego instruktora. Odwiedzili Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki
Bartnik", płynęli statkiem po solińskim
jeziorze, byli w kinie, oraz amfiteatrze
w Tarnowie podczas XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia.

Działalność klubu to również spotkania towarzyskie, rehabilitacja przez gimnastykę, zajęcia kulinarne, rękodzielnicze,
gry i zabawy. Atmosfera panująca w klubie sprawia, że uczestnicy chętnie biorą
udział w spotkaniach.
Działalność Klubu SENIOR+ jest realizowana dzięki finansowemu wsparciu
Wójta Gminy Skołyszyn Bogusława Kręcisza.

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ

Rodzinny Piknik Ekologiczny
22 sierpnia podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego, którego współorganizatorem była Ochotnicza
Straż Pożarna w Bączalu Dolnym można było przygotować sól do kąpieli, poznać nazwy ziół oraz wziąć
udział w wielu konkursach rodzinnych. Stowarzyszenie
EKOSKOP przeprowadził wiele zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na stoisku Pracownia z Barwinkiem
odbywały się warsztaty "Oswajanie przyrody". Pani
Izabela Lorenc "Dobre z natury" przeprowadziła warsztaty ziołowo-kosmetyczne, podczas których uczestnicy
wykonywali własne kolorowe sole do kąpieli. Odbył się
konkurs dla KGW na najlepsze ekologiczne przekąski
oraz ekoturniej dla jednostek OSP.
Piknik zorganizowano w ramach realizacji projektu
grantowego pn: Wspieramy działania promujące ekologię, przeciwdziałanie zmianom klimatu i OZE na obszarze LGD "LIWOCZ"

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Konkurs „List do taty”- etap okręgowy
Przed wakacjami w roku szkolnym 2020/2021 została ogłoszona 6
edycja konkursu „List do taty”.
Jego głównym celem było zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z niezastąpioną
rolą ojca w życiu dziecka.
Konkurs został zorganizowany
m.in. przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu
RP. Patronował mu Rzecznik Praw
Dziecka.
Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie napisały w formie

listu prace na temat ”Kim jest i co
dla mnie znaczy mój tata”.
Najwyżej zostały ocenione wypracowania uczennic obecnych klas
szóstych. Przyznano im:
III miejsce- Lena Podkulska, kl. 6 a
IV miejsce- Emma Brzezicka, kl.6b
Otrzymały one dyplomy, książki
i inne nagrody rzeczowe.
Uczennice do konkursu przygotowały Panie Marta Mastej oraz Urszula Czerwińska, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Skołyszynie
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ŚDS W PRZYSIEKACH

II Przegląd Piosenki Filmowej
W dniu 23 września 2021 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przysiekach odbył się II Przegląd Piosenki Filmowej
oraz Konkurs Wiedzy Filmowej Środowiskowych Domów Samopomocy.
W tym roku impreza poświęcona została twórczości wybitnego artysty, muzyka
jazzowego, saksofonisty, kompozytora
muzyki serialowej i filmowej, pochodzącemu z naszych okolic, bo z Jasła, Honorowemu Obywatelowi tego miasta - Jerzemu
„Dudusiowi” Matuszkiewiczowi.
Skomponował on muzykę do ponad
200 filmów fabularnych, seriali telewizyjnych, filmów krótkometrażowych czy
animowanych., m.in. „Stawka większa niż
życie”, „Czterdziestolatek”, „Wojna domowa”, „Przygody psa Cywila”, „Stawiam na
Tolka banana”, „Podróż za jeden uśmiech”,
„Kolumbowie”, „Alternatywy 4”, „Jak rozpętałem drugą wojnę światową” oraz „Janosik” – film, na temat którego w drugiej
części spotkania, przeprowadzony został
konkurs wiedzy.
W Przeglądzie wzięło udział łącznie 9
Ośrodków działających na rzecz osób
z niepełnosprawnościami:
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Bieczu,
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Brzostku,
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dębicy,
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• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Jaśle,
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Nowym Żmigrodzie,
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Tarnobrzegu,
• Dzienny Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach,
• Dzienny Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach filia
w Bobowej,
• Środowiskowy Dom Samopomocy
w Tarnobrzegu, oraz organizatorzy
- Środowiskowy Dom Samopomocy
w Przysiekach.
Swoją obecnością uświetnili Przegląd
zaproszeni goście: Bogusław Kręcisz – Wójt
Gminy Skołyszyn, Jacek Kędzior - Skarbnik
Gminy Skołyszyn, Izabela Jankowska – Zawada – Sekretarz Gminy Skołyszyn, Marta
Gąsiorowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
oraz Małgorzata Berkowicz - Kierownik
Oddziału w Skołyszynie Banku Spółdzielczego w Bieczu.
Głównym celem imprezy była aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w życiu
publicznym, społecznym i kulturalnym,
likwidowanie barier i zapobieganie wykluczeniu, integracja uczestników ŚDS-ów oraz innych placówek działających na
rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie przebiegło w miłej, przyjaznej atmosferze. W nawiązaniu do tematyki konkursowej dominowały akcenty
i dekoracje góralskie. Dodatkową atrakcją
była możliwość zrobienia pamiątkowych,
stylizowanych zdjęć w „fotobudce”.
Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali
upominki, a zwycięscy Konkursu Wiedzy
Filmowej - nagrody ufundowane przez
darczyńców:
• Bank Spółdzielczy w Bieczu,
• FHU OKIENKO Sławomir Gryga,
• Zakłady Mięsne „SZUBRYT” sp. z o.o. Delikatesy Szubryt – Skołyszyn,
• „Wojdrew” Wojciech Jamro,
• Duet-Papier s.c. - Hurtownia biurowo-papiernicza,
• Genowefa Szot, Dariusz Szot- Sklep
Ogólno – Spożywczy S. C.,
• TRUST Hurtownia Owoców Warzyw
i Artykułów Spożywczych,
• PHU Adams Computers
• Firma Handlowa „DOMICELA” Sp. z o.o.
- Hurtownia Jasło,
• PPHU „ASTRA” Sp. z o.o.
• Piekarnia – Cukiernia „Kasia”
• Janpol Market Agd, RTV
Impreza wpisała się na stałe w kalendarz działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Przysiekach. Mamy nadzieję zobaczyć się za rok…
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INFORMATOR KULTURALNY

Narodowe Czytanie

Fragmenty "Moralności pani Dulskiej"
Gabrieli Zapolskiej można było usłyszeć
7 września przed budynkiem Gminnego
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Fragmenty dramatu czytali samorządowcy, przedstawiciele różnych zawodów oraz młodzież. Wszystko za sprawą
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
Spotkanie zorganizowane przez GOKiCz w Skołyszynie oraz Szkołę Podstawową w Przysiekach rozpoczęła dyrektor
GOKiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska czytając okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, następnie
fragmenty "Moralności pani Dulskiej"
czytali: Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław
Kręcisz; Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Przysiekach Krystyna Majka, Sekretarz Gminy Skołyszyn Izabela Jankowska
- Zawada; Zastępca Wójta Gminy Skoły-

szyn - Paweł Gutkowski, Dyrektor Banku
Spółdzielczego w Skołyszynie Małgorzata
Berkowicz, Skarbnik Gminy Skołyszyn Jacek Kędzior, Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Przysiekach Małgorzata Rąpała, uczestnicy Klubu Senior
+ ze Skołyszyna (Zofia Oleszkowicz-Bara,
Małgorzata Czochara, Stanisław Małopolski) oraz uczniowie SP w Przysiekach.
Wszyscy zebrani zaproszeni zostali do
obejrzenia okolicznościowej wystawy afiszy teatralnych do sztuki Gabrieli Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej (z zasobów
cyfrowych serwisu polona.pl). Dodatkowo
uczestnicy mogli opieczętować przyniesione przez siebie książki pamiątkową pieczątką tegorocznej edycji NC oraz zrobić
sobie zdjęcie w tematycznej fotobudce.
Celem akcji jest promocja polskiej
kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz

wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi
dziełami polskiej literatury. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku. Została
zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013
roku w całej Polsce odbyło się czytanie
dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno:
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz
„Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku
czytano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą Narodowego
Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W 2019 roku lekturą
Narodowego Czytania były Nowele polskie. Lekturą Narodowego Czytania 2020
była Balladyna Juliusza Słowackiego.

ACADEMICA udostępnia:

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie dołączył do bibliotek należących do systemu ACADEMICA. Zapraszamy do korzystania
z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji
Naukowych ACADEMICA, która oferuje dostęp do pełnych tekstów ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

• publikacje z domeny publicznej
oraz te, które są udostępniane na
wolnych licencjach lub w oparciu
o licencje, z których można korzystać bez ograniczeń, poprzez dowolne urządzenie z dostępem do
Internetu, ze strony academica.
edu.pl,
• publikacje chronione prawem autorskim, dostępne w bibliotece
w Skołyszynie na przeznaczonym
terminalu (po zalogowaniu).
Terminal ACADEMICA dostępny
jest w bibliotece w Skołyszynie od
poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-18:00.
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Wakacje

Wakacje
spędzone
w swojej miejscowości nie
muszą być nudne! Przekonali się o tym wszyscy, którzy w lipcu i sierpniu skorzystali z oferty Gminnego
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
W czasie wakacji GOKiCz
w Skołyszynie organizował
codziennie zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Zajęcia odbywały się również w filiach
w Harklowej i w Święcanach.
Dzieci uczęszczające na zajęcia wakacyjne sprawiły, że
w GOKiCz w Skołyszynie znowu było gwarno i wesoło.
Uczestnicy mieli czas na
rozwijanie zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz
zabawy integracyjne.
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z GOKiCz

Bitwy na balony wodne, warsztaty
plastyczne, zabawy na podłodze interaktywnej, głośne czytanie ....to tylko
wybrane atrakcje przygotowane przez
bibliotekarki i instruktorki GOKiCz.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się wycieczki dofinansowane przez
Wójta Gminy Skołyszyn z funduszy
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzieci odwiedziły Jaskinię
Raj i Zamek Królewski w Chęcinach,
uczestniczyły w rejsie statkiem po
Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedziły
Zamku Dunajec w Niedzicy oraz wzięły udział w warsztatach w Muzeum
"Stara Baśń" w Grybowie. Odbył się
wyjazd do Kina Helios w Krośnie, wycieczka do Pałacu w Kurozwękach,
wyjazd do parku linowego, wycieczka
do mini zoo oraz wyjazd na tor pontonowy.
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Łukasz Wierzbicki odwiedził Skołyszyn
13 września w Gminnym Ośrodku
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim – poznańskim podróżnikiem i autorem książek, m.in.
,,Afryka Kazika” „Dziadek i Niedźwiadek”, „Ocean to pikuś”.
Na spotkaniu pisarz opowiedział
o przygodach Kazimierza Nowaka, który rowerem przemierzył Afrykę, oraz
historię niedźwiedzia Wojtka, przyjaciela polskich żołnierzy z Armii Andersa, który jest bohaterem książki ,,Dziadek i Niedźwiadek”. Zabrał słuchaczy
w rejs kajakiem przez Atlantyk, snując
opowieść o Aleksandrze Dobie, który, jako pierwszy człowiek na świecie

przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki.
Historie bohaterów uatrakcyjniły
prezentacja multimedialna i liczne egzotyczne rekwizyty przywiezione przez
naszego gościa. W spotkaniu udział
wzięli uczniowie z Bączala Dolnego,
Kunowej i Skołyszyna.
Pisarz zachęcał do podróżowania,
realizacji swoich marzeń, odkrywania
nowych pasji, bo jak zapewniał „gdy
ruszysz przed siebie, na pewno spotka
Cię coś ciekawego…”.
Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
zorganizowano w ramach projektu "Tu
czytaMy" (Projekt dofinansowano ze
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

"Tu czytaMY" warsztaty animacji poklatkowej

22 lipca w GOKiCz
w Skołyszynie odbyły
się warsztaty animacji
poklatkowej w ramach
projektu "Tu czytaMy"
(Projekt dofinansowano ze środków Ministra
Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego i Sportu).
W zajęciach udział wzieli najmłodsi czytelnicy
biblioteki oraz Klubowi-

cze Senior+. Uczestnicy
uczyli się jak powstaje animacja, klatka po
klatce. Stworzyli własny
film, rozwijając przy tym
kreatywność oraz szereg
umiejętności manualnych. Tematem powstałego filmu są „Książki
naszego dzieciństwa”.

Spotkanie z Agnieszką Frączek
24 września 2021 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie
W ramach projektu "Tu czytaMy" (Projekt dofinansowano
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu) odbyło się spotkanie
z Agnieszką Frączek– doktorem habilitowanym językoznawstwa, wykładowcą na
Uniwersytecie Warszawskim.
W spotkaniu udział wzięli
uczniowie z Harklowej, Jabłonicy oraz Harklowej.
Pisarka w książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Pisze m.in. o homonimach
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(Kanapka i innych wierszy kapka) i homofonach (Jedna literka, a zmiana wielka) czy przysłowiach (Gdzie przy słowie
jest przysłowie). W wierszach
opowiada o kulturze słowa
i rozprawia się z błędami językowymi (Byk jak byk, Złap byka
za rogi). Stworzyła także serię
książek logopedycznych. Jest
laureatką nagrody Edukacja
2008, wyróżnienia Duży Dong
przyznawanego przez Polską
Sekcję IBBY oraz nagrody im.
Marii Weryho-Radziwiłłowicz,
a w 2019 roku otrzymała tytuł
Ambasadora Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.
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Oferta GOKiCz na rok szkolny 2021/2022
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć prowadzonych
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nauka gry na dzwonkach
Instruktor: J. Szarek
Warsztaty wokalne dla młodzieży
Instruktor: J. Szarek
Młodzieżowa pracownia plastyczna
Instruktor: W. Kołodziej
Grafika warsztatowa
Instruktor: W. Kołodziej
Język angielski dla maluchów
Nauczyciel: M. Zawisza
Język angielski dla uczniów szkół podstawowych
Nauczyciel: M. Zawisza
Język niemiecki dla maluchów
Język niemiecki dla uczniów szkół podstawowych
Zabawy logopedyczne
Logopeda: M. Gąsiorowska
Zespół taneczny "Patchwork"
Opiekun zespołu: Anna Dąbrowska - Duda
Zajęcia w bibliotekach
Skołyszyn /piątek /
Harklowa / środa /
Święcany / środa /

ZAJĘCIA ODPŁATNE:

BEZPŁATNE ZAJĘCIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Super Maluch (dzieci 3-5 lat z opiekunami)
Instruktorzy: W. Kołodziej (plastyka); J. Szarek (muzyka, rytmika)
Balet / Dzieci od 5 lat.
Instruktor: Natalia Pastor
Zajęcia wokalno - rytmiczne (kl. 0 - III)
Nauczyciel: U. Czerwińska
Zumba Kids (kl. 0 - III)
Instruktor: Anna Grzywacz
Dziecięca pracownia plastyczna stART (kl. 0 - III)
Instruktor: W. Kołodziej
Zespół instrumentalny /gitary/
Nauczyciel: S. Mazurek
Warsztaty wokalne dla dzieci
Instruktor: J. Szarek
Warsztaty wokalno - teatralne (kl. IV-VIII)
Nauczyciel: U. Czerwińska
Nauka gry na keyboardzie
Instruktor: J. Szarek

• Społeczne Ognisko Muzyczne
Nauka gry na instrumentach:
- keyboard,
- gitara klasyczna,
- gitara elektryczna,
- gitara basowa,
- akordeon
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzi Stanisław Mazurek

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
•
•
•
•
•
•

Język angielski (zajęcia bezpłatne)
Nauczyciel: M. Zawisza
Warsztaty plastyczne dla dorosłych (zajęcia bezpłatne)
Instruktor: W. Kołodziej
Pilates Aerobik (zajęcia odpłatne)
Zajęcia prowadzi Barbara Doktór
Zumba dla młodzieży i dorosłych (zajęcia odpłatne)
Zajęcia prowadzi Małgorzata Potera
Joga (zajęcia odpłatne)
Zajęcia prowadzi Małgorzata Berkowicz /507 976 246/
Gimnastyka słowiańska (zajęcia odpłatne)
Instruktor: Natalia Pastor /505 396 054/
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Szczepienia przeciw grypie

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów
czy pensjonariuszy DPS-ów.
Z początkiem września w aptekach pojawiły się „aktualne” szczepionki przeciw
grypie na sezon 2021/2022. W sezonie
2021/2022 warto z nich skorzystać ze
względu na niesłabnącą epidemię koronawirusa. Wspomniane szczepionki nie
chronią przed zarażeniem koronawirusem, ale stanowią najlepsze zabezpieczenie przed dającą bardzo podobne objawy
grypą. Szczepionki podnoszą również
ogólną odporność organizmu.
W sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie
trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:
• osoby urodzone nie później niż
w 1946r. (seniorzy 75+),
• osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
• osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne,
• osoby uprawnione do wykonywania
czynności diagnostyki laboratoryjnej
w laboratorium;
• nauczyciele akademicy i inne osoby
prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami
• osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,

• osoby zatrudnione lub wykonujące
obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w placówce
zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku,
• pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub
domowego, oddziału medycyny paliatywnej;
• osoby przebywające w domu pomocy
społecznej,
• osoby pracujące w przedszkolu, innej
formie wychowania przedszkolnego,
szkole lub placówce działającej w systemie oświaty,
• funkcjonariusze albo żołnierze: Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Celno-Skarbowej, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Ochrony Państwa,
Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei,
straży gminnej (miejskiej) oraz człon-

ków ochotniczych straży pożarnych,
ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.
Szczepienia rozpoczną się niezwłocznie
po otrzymaniu szczepionek z RARS.
Skontaktuj się z wybranym Ośrodkiem
Zdrowia, aby uzyskać szczegółowe informacje
Gminny Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie
tel. do rejestracji szczepień 13 44 91 024
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Harklowej
tel. do rejestracji szczepień 13 44 94 006
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Święcanach
tel. do rejestracji szczepień 13 44 95 003
Pozostałe grupy pacjentów nie wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia mogą skorzystać ze szczepienia przeciw grypie po uprzednim zaopatrzeniu się
w dostępną na receptę szczepionkę.
Każdorazowe podanie szczepionki pacjentowi musi być poprzedzone kwalifikacją do szczepienia. Wizyta kwalifikacyjna
do szczepienia jest zrealizowana w ramach NFZ.
Szczepionka przeciwko grypie może
być podawana przez cały sezon występowania grypy. Optymalny czas na szczepienia przeciw grypie przed szczytem zachorowań na grypę to wrzesień – grudzień.
Szczepienie jest korzystne nawet jeżeli
realizujemy je kiedy rozpoczęła się aktywność wirusa grypy. Warto pamiętać,
że odpowiedź immunologiczną osiąga się
zazwyczaj w ciągu 2–3 tygodni od chwili
szczepienia. Odporność utrzymuje się ok.
6 miesięcy.
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