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Skołyszyńskie

Promesa dla Gminy Skołyszyn w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych

25
września
br.
wicewojewoda
podkarpacki
Lucyna
Podhalicz
w Starostwie Powiatowym w Jaśle wręczyła przedstawicielom samorządów
gminnych i powiatu jasielskiego promesy
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
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Gmina Skołyszyn otrzymała promesę
w wysokości: 353 485, 00 zł na przebudowę
drogi wzdłuż stadionu sportowego w Skołyszynie. Przebudowa obejmie m.in. wykonanie ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowania oraz nową nakładkę asfaltową.
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75 tysięcy zł na drogi dojazdowe do pól
Gmina Skołyszyn otrzymała dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego na
wykonanie remontów i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki
otrzymanej dotacji w wysokości 75 000,00
złotych, poprawiono nawierzchnie trzech
odcinków dróg o łącznej długości 1 310 mb.
W ramach dotacji wykonano nową nawierzchnię żwirową na odcinku 440 mb
na drodze rolniczej w Święcanach (działka
nr 2582). Łączny koszt prac wykonanych
przez firmę „CAT-BUD Transport -Jarosław

Zabawa” to 35 336,48 zł.
Zmodernizowana została także jedna
z dróg rolniczych w Jabłonicy (na działce nr
962) na odcinku 235 mb. Prace o wartości
31 386,60 zł wykonała firma „BUD BRUK Paweł Dybaś” z Trzcinicy.
W najbliższych dniach nastąpi odbiór
prac wykonanych na drodze w Przysiekach (działka Nr 117). Wartość robót wykonanych przez „Firmę Usługowo-Handlową - Krzysztof Jarek” z Przysiek to 44
156,24 zł.

Warto wiedzieć................... str. 15

Napisz e-mail do:
Przewodniczącego Rady Gminy
przewodniczący@skolyszyn.pl
Urzędu Gminy
gmina@skolyszyn.pl
Gminnego Centrum Reagowania
gcr@skolyszyn.pl
Redakcji
gok@skolyszyn.pl

Aktualne informacje na:
www.skolyszyn.pl
www.skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl
www.gokicz.skolyszyn.pl
Fot. Wyremontowany odcinek drogi do gruntów rolnych w Święcanach.
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Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 9 lipca 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie par
małżeńskich zamieszkałych na terenie gminy Skołyszyn obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Zgodę na wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie
medali z racji tego pięknego jubileuszu wyraziły następujące
pary małżeńskie: Wanda i Edward Dziedzicowie, Aniela i Franciszek Dziubanowie, Maria i Józef Fukowie, Krystyna i Kazimierz
Gnatkowie, Anna i Edward Gomułkowie, Krystyna i Mieczysław
Grygowie, Maria i Stanisław Kmiotkowie, Maria i Stefan Kosińscy, Maria i Andrzej Kręciszowie, Natalia i Józef Kwiloszowie,
Alicja i Józef Labutowie, Irena i Marian Okarmowie, Bogumiła
i Edward Przybyłowiczowie, Władysława i Stanisław Rutanowie,
Krystyna i Stanisław Ryznarscy, Ewa i Stanisław Sepiołowie, Janina i Roman Smasiowie, Maria i Jan Sobotowie, Stanisława i Jerzy
Tokarzowie, Anna i Stanisław Wiśniowscy, Maria i Wojciech Wolscy, Aniela i Marian Wszołkowie.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej małżonków
odznaczył Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz w towarzy-
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stwie Skarbnika Gminy Jacka Kędziora, Sekretarz Gminy Izabeli
Jankowskiej-Zawady oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Skołyszynie Urszuli Grygi.
Odznaczenie to jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie
władze Rzeczpospolitej Polskiej i władze samorządowe żywią
dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do trwałego, zgodnego i szczęśliwego
związku małżeńskiego. Dostojnym Jubilatom wręczono także
kwiaty, dokumenty pamiątkowe oraz upominki.
Po części oficjalnej jubilaci zostali zaproszeni na symboliczną
lampkę szampana, wspólne odśpiewanie ,,Sto lat" oraz poczęstunek. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił występ kapeli ludowej ,,LIWOCZANIE".
Drogim Jubilatom gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy kolejnych, tak doniosłych rocznic w zdrowiu, szczęściu
rodzinnym oraz pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.
U. Gryga
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INFORMACJE WÓJTA GMINY
Podpisanie porozumienia o współpracy z miastem Svidnik
W dniu 8 lipca br.
w Urzędzie Gminy Skołyszyn złożyła wizytę Marcela Ivančová Burmistrz
Miasta Svidnik (Republika
Słowacka). W trakcie spotkania włodarze rozmawiali o wzajemnej współpracy,
planach
inwestycyjnych
obu samorządów i problemach z jakimi muszą
się mierzyć na co dzień.
Na zakończenie spotkania
w miłej, przyjacielskiej
atmosferze podpisano porozumienie o wzajemnej
współpracy.

Usuwanie skutków silnego wiatru i gradu
Trwają prace związane z usuwaniem szkód na
dachu remizy OSP w Skołyszynie. Pokrycie dachowe zostało uszkodzone
podczas silnego wiatru
w marcu br. oraz opadów gradu (sierpień). Za
pracę odpowiada Firma
Centrum Dodatków i Dystrybucja CONTRAM Marta Biwan. Koszt zadania
zgodnie ze złożoną ofertą
wynosi 180 458,22 zł.

Zmiana lokalizacji pomnika upamiętniającego bohaterów II wojny
światowej i ofiary terroru hitlerowskiego faszyzmu i stalinizmu
Zakończyły się prace związane z przeniesieniem pomnika upamiętniającego
bohaterów II wojny światowej i ofiary terroru hitlerowskiego faszyzmu i stalinizmu. Usytuowanie pomnika obok ruchliwej drogi krajowej nr 28 w Skołyszynie
nie sprzyjało zadumie nad losem poległych w obronie wolnej Polski. Nowa lokalizacja pomnika, obok budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie w otoczeniu
drzew podworskiego parku pozwoli w godny sposób upamiętnić tych, którzy
stracili życie w obronie wolności. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich, by w tym
miejscu 11 listopada spotkać się i wspólnie uczcić 101. rocznicę odzyskania niepodległości.
Pomnik został odsłonięty w dniu 10 listopada 1984 r. Odsłonięcia dokonał
dowódca I. Batalionu 5 Pułku Strzelców Podhalańskich AK płk Edward Przybyłowicz „Bem”. Należy przypomnieć, że żołnierze pod dowództwem płk Edwarda
Przybyłowicza „Bem” w nocy z 17 na 18 sierpnia 1944 roku zorganizowali udaną
zasadzkę na kolumnę niemieckich ciężarówek zdążających z Tarnowa w stronę
Szerzyn. W efekcie bitwy kolumna została rozbita, a partyzanci zdobyli znaczne
ilości broni i amunicji.
Pomnik zaprojektowali Zenon Szura i Edward Wojtuń.
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Termomodernizacja budynku Domu Ludowego wraz
z Remizą OSP w Bączalu Dolnym
Trwają prace budowlane związane z termomodernizacją
budynku Domu Ludowego wraz z Remizą OSP w Bączalu Dolnym. Prace obejmują m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie cokołu budynku ścian zewnętrznych,
wymianę stolarki drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego
wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz podbitka, wykoń-

czenie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby kotłowni.
Obejmują także wewnętrzną instalację gazową, instalację
c.o. kanalizację sanitarną i instalację wodną. Wartość całkowita prac to 244 339,43 zł. Za wykonanie prac odpowiada
Firma Budowlano-Remontowa MAD-BUD inż. Grzegorz Madej z Dąbrówki.

Bezpieczniej na drogach gminnych
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy to
jedno z zadań własnych samorządu na które wpływa też
odpowiedni stan infrastruktury publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podjęte zostały w tym
obszarze ważne inwestycje.
Rozpoczęto prace związane z przebudową dróg na terenie Gminy Skołyszyn. Wykonawcą I etapu prac jest Firma
Handlowo-Usługową LIGĘZKA Grzegorz Ligęzka ze Strzegocic wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Zadanie o wartości 1 235 672,45 zł obejmuje
przebudowę 27 odcinków dróg o łącznej długości 5,257 km.
W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane
z II etapem przebudowy dróg gminnych. Wykonawcą robót o wartości 185 269,78 zł będzie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Zadanie obejmuje: przebudowę 4 odcinków dróg o łącznej długości 834 mb.
Ogłoszono zapytanie ofertowe na remont pomostu kładki
linowej dla pieszych w Przysiekach. Wyłonienie wykonawcy
nastąpi w pierwszej połowie października br.
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych to nie tylko ich nowa nawierzchnia, ale również prawidłowe oznakowanie i oświetlenie.
W lipcu br. dokonano odbioru 10 opraw oświetlenia
wybudowanego w systemie LED w miejscowości Święcany (droga Nr 1828R w kierunku przysiółka „Przechody”).
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Za prace odpowiadała firma PPHU HEAN Sp z o.o. z Gorlic.
Wartość prac to 43 837,20 zł brutto.
W sierpniu br. dokonano odbioru robót związanych z budową 15 lamp oświetlenia ulicznego w Przysiekach w przysiółku „Tułoki”. Wykonawcą robot była firma PPHU HEAN Sp
z o.o. z Gorlic. Wartość wykonanych robót 73 062,00 zł.
We wrześniu br. zakończono prace związane z budową
nowego oświetlenia w ilości 28 szt. przy drodze powiatowej Nr 1863R Kunowa - Harklowa. Wartość prac wykonanych przez Firmę Elektryczną i Teletechniczną Kamil Jasiński
z Przydonicy to 122 759,65 brutto.
Wyłoniono wykonawcę budowy dwóch stanowisk słupowych hybrydowego oświetlenia ulicznego przy drogach
gminnych w miejscowości Lisów „Grodzisko” oraz Jabłonica
„Zadębina” o wartości 22 892,76. Wykonawcą robót będzie
Firma Solumen Sp. z o.o. z Zajączkowa.
W dniu 31 sierpnia odebrano dokumentację zadania „Budowy oświetlania ulicznego na terenie osiedla „Słonecznego” w Skołyszynie”. Wartość opracowanej dokumentacji wykonanej przez „ENTOM” Tomasz Tęcza z Jasła to 8 900,00 zł.
Ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż
fabrycznie nowych pionowych i poziomych znaków drogowych oraz likwidacje istniejących. Wybór wykonawcy
w oparciu o złożone oferty nastąpi w pierwszej połowie
października br.
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Azbest! I co dalej?
Wójt Gminy Skołyszyn w dniu 4 września 2019 r. podpisał
umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie odbioru
i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy. Otrzymane dofinansowanie pochodzące z „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” wynosi 37 145,00 zł.
Do realizacji zadania wybrano Firmę remontowo-budowlaną „REGAR” z Krakowa. Wartość zadania 67 452,38 zł ( 493,56
zł/tonę).
Należy wiedzieć, że ze względu na szkodliwość wyrobów
azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została
w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28
września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu
azbestem i wyrobami go zawierającymi. Zgodnie z dyrektywą
Unii Europejskiej należy do końca 2032 r. usunąć z dachów
i zutylizować płyty zawierające azbest. Prosimy więc miesz-

kańców o informowaniu Urzędu Gminy w Skołyszynie (pokój
nr 20) o posiadaniu tych niebezpiecznych wyrobów. Pracownicy urzędu udzielą również informacji dotyczących bezpiecznego składowania i przechowywania tych wyrobów do czasu
ich odbioru.

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie
13 września 2019 r. dokonano odbioru prac termomodernizacyjnych budynku Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie. Przeprowadzone prace ograniczą utratę ciepła oraz zapewnią bardziej
ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie. Przełoży się to
w krótkim czasie na oszczędności finansowe oraz wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne.
Wartość prac wykonanych przez Firmę GOR-BUD S.C Miko-

łajczyk Daniel, Osioł-Zawadowicz Jerzy z Gorlic to 488 052,06 zł.
W 2020 roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Harklowej.
Koszty termomodernizacji budynków ochrony zdrowia zostaną częściowo pokryte z dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Budynek przed termomodernizacją

Budynek po termomodernizacji

„Łatwy dostęp – większe możliwości”

Do końca br. zostanie zakupiony dla potrzeb Środowiskowego
Domu Samopomocy w Przysiekach nowy autobus dostosowany
do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zakup możliwy jest
dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 204 489,00 zł.
Wykorzystywany obecnie do przewozu uczestników samochód, w wyniku intensywnej eksploatacji (dziennie po-

konuje około 160 km), uległ już znacznemu zużyciu technicznemu. Nie spełnia on też potrzeb transportowych
ośrodka, ponieważ nie jest w stanie zmieścić w dwóch kursach wszystkich uczestników (posiada 16 miejsc a dowożonych jest 34 osoby). Zakup autobusu umożliwi wspólne wyjazdy turystyczno – rekreacyjne wszystkich uczestników zajęć.
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Będzie smaczniej, bezpieczniej i nowocześniej

Trwają obecnie prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń
stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym.
Jest to możliwe dzięki pozyskanemu wsparciu z w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W czerwcu br.
Wójt Gminy Skołyszyn podpisał umowę z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie, w ramach której Gmina Skołyszyn
otrzymała dotację w wysokości 188 978,60 zł na doposażenie
i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek w szkołach podstawowych w Bączalu Dolnym, Kunowej i Skołyszynie.
W całym województwie podkarpackim dofinansowanie dostało

jedynie 40 szkół.
Wartość uzyskanego wsparcia:
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym
– 63 177,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie – 61 120,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwig w Kunowej –
64 000,00 zł.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na zakup
nowego wyposażenia zgodnie z potrzebami każdej szkoły.

Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN

15 lipca 2019 r. Rada Gminy w Skołyszynie obradowała na XI
sesji. Tematem obrad były:
- Uchwała XI/70/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019,
- Uchwała XI/71/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/18 Rady
Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na
lata 2019 – 2022.
XII obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 13 sierpnia 2019 r.
zaowocowały w podjęte uchwały:
- Uchwała Nr XII/72/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na
2019,
- Uchwała Nr XII/73/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skołyszyn.

Podczas XIII Sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2019 r. podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr XIII/74/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na
realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn
w km 4+062 - 4+062 ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa chodników przy drogach powiatowych",
- Uchwała Nr XIII/75/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na
realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie wygrodzenia
trzepakowego w obrębie nowo wybudowanego chodnika
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika
w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w m.
Bączal",
- Uchwała Nr XIII/76/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- Uchwała Nr XIII/77/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- Uchwała Nr XIII/78/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na
2019 rok,
- Uchwała Nr XIII/79/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/22/18
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 – 2022,
- Uchwała Nr XIII/80/2019 w sprawie ustalenia regulaminu
udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn,
- Uchwała Nr XIII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposa6

biającej do pracy przy SOSW w Jaśle,
- Uchwala Nr XIII/82/2019 zmieniająca U chwałę Nr XLIV/301/18
Rady Gminy Skołyszyn z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu
Gminy Skołyszyn.
16 września 2019 r. odbyła się XIV Nadzwyczajna Sesja Rady
Gminy. Tematem obrad były:
- Uchwała XIV/83/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na
2019,
- Uchwała XIV/84/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na
lata 2019 – 2022.
Na dzień 30 września 2019 roku została zwołana Sesja Rady
Gminy Skołyszyn. Jednym z tematów posiedzenia były inwestycje jakie Powiat Jasielski planuje wykonać na terenie naszej gminy. Oprócz wspólnych inwestycji takich jak remonty dróg oraz
budowa chodników, jednym z głównych celów, jaki postawił sobie Starosta Jasielski Adam Pawluś, jest budowa mostu na rzece
Ropie, łączącego miejscowości Przysieki i Pustą Wolę. Przedstawił on na posiedzeniu swoją koncepcję montażu finansowego
dotyczącego tejże inwestycji. Propozycje włodarza powiatu zaowocowały przychylnym stanowiskiem Rady Gminy Skołyszyn,
która poparła działania dążące kierunku budowy przeprawy.
W wyniku decyzji podjętych na wspólnym posiedzeniu, Starostwo Powiatowe w Jaśle rozpocznie przygotowania do wyżej
wymienionej inwestycji. Powodzenie zależeć będzie od wielu
czynników, ale ja podkreślił sam Starosta Adam Pawluś, dzięki bardzo dobrej współpracy na linii Powiat Jasielski – Gmina
Skołyszyn, możemy spodziewać się pozytywnego zakończenia
w omawianej sprawie.

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.skolyszyn.pl a transmisja obrad
dostępna jest online na kanale YouTube.

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

Z ŻYCIA SZKÓŁ

,,Przerwany marsz…’’ – obchody 2 września 2019 roku w SP w Bączalu Dolnym
W dniu 2 września 2019 roku w Szkole Podstawowej im. T.
Rejtana w Bączalu Dolnym odbyła się uroczysta inauguracja
nowego roku szkolnego. Społeczność szkolna dołączyła do akcji
„Przerwany Marsz...” i wraz z przedstawicielem Polskich Dzieci
Wojny panem Mieczysławem Skrzeszowskim, który 1 września
1939 roku nie mógł pójść do szkoły, dokończyła przerwany przez
wybuch II wojny światowej marsz do szkoły ówczesnej młodzieży. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał zaproszony gość Pan Mieczysław, który wspominał sierpień i wrzesień
1939 roku, trudny czas wojny i okupacji oraz okres powojenny.
Podkreślił wartości patriotyczne i chrześcijańskie, zachęcał do
życia w atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku. Była to dla
nas cenna lekcja, która na długo pozostanie w naszej pamięci
i sercu. Dziś my żyjący w wolnej Polsce obchodzimy 80 rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną oraz skierowali życzenia do swoich pedagogów, rodziców, kolegów i koleżanek. Nie zapomnimy o tych,
którzy oddali życie za ojczyznę, bronili honoru Polski, wpisali się
w karty naszej historii wielkością i sławą. To dzięki nim może-

my dzisiaj żyć w pokoju. Na szczęście dziś my, młodzi Polacy, nie
musimy oddawać życia w obronie Ojczyzny, naszą służbą jest
nauka, a potem praca. Oby tak było zawsze i oby nigdy nie powtórzył się wrzesień 1939 roku.
Opracowała : Maria Kozioł

Fot.: archiwum SP Bączal Dolny

Kolejny projekt Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Święcanach
Z dniem 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Święcanach
przystąpiła do realizacji kolejnego już projektu Erasmus + w ramach akcji KA229 pt. Preeti Language. Tytuł został wybrany nieprzypadkowo. Słówko preeti pochodzi z Sanskrytu i łączy w sobie znaczenie: przyjemność, uprzejmość, wdzięk, miłość. Preeti
to również skrót od pierwszych liter nazw krajów partnerskich
zgodnie z ich narodową pisownią: Polska, România, Ελλάδα,
España, Türkiye, Italia. Na realizację projektu szkoła otrzymała
grant w wysokości 34 530,00 Euro.
Główną ideą projektu jest motywowanie zainteresowania
uczniów do nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na
język angielski jako język projektu, a tym samym zwiększenie
ich dalszych szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy.
Uczestniczą w nim Szkoła Podstawowa w Święcanach (jako koordynator) oraz szkoły z wymienionych wyżej państw: Rumunii, Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Projekt przewiduje naukę
o historii języków i zajęcia pozwalające zaobserwować różnice

i podobieństwa w słownictwie języków z krajów partnerskich.
Uczniowie będą analizować wpływ języków: łacińskiego, greckiego, tureckiego, angielskiego i języków słowiańskich na inne
języki i współczesne sposoby komunikacji, jak również przeanalizują pozajęzykowe metody komunikacji (ikony, skróty literowe, gesty, gwizdanie itp.). Część tej pracy zostanie wykonana
lokalnie w szkołach, a jej efekty będą prezentowane podczas
wyjazdów edukacyjnych, które pozwolą na poszerzenie wiedzy
i doświadczenie własnych odkryć w rzeczywistych sytuacjach
z życia. Działania te będą łączyć elementy historii, kultury nauczanej również w zabawny sposób, co powinno zwiększyć zainteresowanie uczestników projektu. W projekcie będą wykorzystywane techniki ICT i media społecznościowe. W tym roku
szkolnym projekt będzie realizowany równolegle z prowadzonym już projektem pt. „International Culture and Traditions Young Explorers on the Start!”
Artur Gruszka

Prozdrowotny Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Skołyszynie

Z dniem 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół Publicznych w Skołyszynie przystąpiła do realizacji dwuletniego projektu Erasmus + w ramach akcji KA229 pt. Healthy
bodies! Healthy minds! Zasadniczym celem projektu jest podnoszenie świadomości i wiedzy na temat sześciu wymiarów
zdrowia: fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego,
emocjonalnego i środowiskowego Projekt przewiduje również
nauczanie języka angielskiego, który jest językiem projektu.
Będzie on realizowany poprzez wszechstronne działania ukierunkowane na: • poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych
wymiarów zdrowia, • promowanie zdrowego trybu życia,
• przezwyciężanie barier kulturowych i uprzedzeń, • zachęcanie
uczniów i nauczycieli do nauki języków obcych ze szczególnym
naciskiem na język angielski i komunikację w tym języku,
• wzbogacenie wiedzy naukowej uczniów poprzez innowacyjne
metody nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi cyfrowych, • stosowanie narzędzi TIK w pracy, • zwiększenie motywacji uczniów

i nauczycieli w procesie uczenia się, • poprawa efektywności
edukacyjnej szkół partnerskich, • nawiązanie przyjaźni międzynarodowych. Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 29 730,00 Euro. Główną ideą projektu jest zwiększenie
wrażliwości uczniów na sprawy związane z dbałością o zdrowie
własne i innych. Właśnie dlatego wszystkie szkoły partnerskie zamierzają podkreślić znaczenie wszystkich tych sześciu wymienionych wyżej wymiarów zdrowotnych. Ich celem jest poprawa wyników nauczania i zwiększenie koncentracji uczniów, pomagając
im prowadzić zdrowy tryb życia. Projekt jest również innowacyjną koncepcją dla wszystkich sześciu szkół partnerskich mającą na
celu także zachęcenie do nauki języków obcych ze szczególnym
naciskiem na język angielski jako język projektu, a tym samym
zwiększenie ich dalszych szans edukacyjnych i zawodowych na
rynku pracy. Koordynatorem projektu jest Colegiul National de
Informatica Spiru Haret z Suczawy w Rumunii. Pozostałe szkoły
partnerskie pochodzą z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch.
Artur Gruszka
7

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ

Uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego
W dniu 09.09.2019 r. na placu przy remizie OSP Skołyszyn
miało miejsce uroczyste przekazanie zakupionego ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości sprzętu strażackiego.
W uroczystości udział wzięła Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Komendant Powiatowy PSP
w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław
Kręcisz, Członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie a zarazem Prezes Powiatowy ZOSP RP w Jaśle dh Stanisław Święch,
a także druhowie z jednostek OSP Skołyszyn, OSP Święcany
i OSP Pusta Wola. W ramach w/w środków finansowych zakupiono i przekazano następujący sprzęt: OSP Święcany: Detektor
DRAGER X-am 2500 Ex, O2, CO, H2S-LC wraz z zestawem zasilająco-ładującym parawan osłaniający miejsce zdarzenia GT-030
z odblaskami (1,8 x 1,8 m) z napisem STRAŻ, OSP Skołyszyn: Detektor DRAGER X-am 2500 Ex, O2, CO, H2S-LC wraz z zestawem
zasilająco-ładującym, parawan osłaniający miejsce zdarzenia
GT-030 z odblaskami (1,8 x 1,8 m) z napisem STRAŻ oraz kamera
termowizyjna Bullard T3ECO Eco Plus. OSP Pusta Wola: Przenośny system oświetlenia PELI 9430 C RALS, pompa hydrauliczna
Holmatro SR 20PC 2 NEW, nożycorozpieracz CT 4150 C oraz wąż

hydrauliczny C 10 OU Core. Łączna wartość zakupionego sprzętu
to kwota ponad 78000 zł. Ponadto, jednostce OSP Pusta Wola
został przekazany silnik zaburtowy Mercury, który Gmina Skołyszyn otrzymała z wojewódzkiego magazynu obrony cywilnej.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
W dniu 08.09.2019r. na stadionie sportowym w Skołyszynie
odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP
i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorem zawodów
był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Skołyszynie,
a Honorowy Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Skołyszyn. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP
jest w szczególności: mobilizowanie do intensywnego szkolenia
pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie do startu w zawodach wyższego
szczebla.
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Wyniki zawodów:
Grupa A: I miejsce - OSP KSRG Skołyszyn - czas: 106,4 II miejsce
- OSP KSRG Święcany - czas: 107,2 III miejsce - OSP Pusta Wola
- czas: 115,3 IV miejsce - OSP Siedliska Sławęcin - czas: 132,8 V
miejsce - OSP Bączal Dolny - czas: 143,4 VI miejsce - OSP Lisów czas: 148,8 VII miejsce - OSP Lipnica Górna - czas: 156,3
Grupa C: I miejsce - OSP KSRG Skołyszyn
MDP dziewczęta: I miejsce - MDP OSP KSRG Skołyszyn
MDP chłopcy: I miejsce - MDP OSP Pusta Wola
Zdobywcy I miejsc reprezentowali Gminę Skołyszyn w zawodach
powiatowych 22.09.2019r. w Osieku Jasielskim.

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

INFORMATOR KULTURALNY
Dożynki Powiatowe w Nienaszowie
18 sierpnia 2019 roku Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz oraz KGW "Bączal" reprezentowali Gminę Skołyszyn na
dożynkach powiatowych w Nienaszowie. Delegację dożynkową
tworzyli mieszkańcy Bączala Dolnego i Bączala Górnego wraz
z radnymi Gminy Skołyszyn: Januszem Łyszczarzem i Krzysztofem Sarneckim.
Organizatorem dożynek było Starostwo Powiatowe w Jaśle i Gmina Nowy
Żmigród. Podczas uroczystości mieszkańcy powiatu jasielskiego dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.
dziękczynną w intencji rolników i rodzin
w Kościele Parafialnym w Nienaszowie.
Po nabożeństwie delegacje z wieńcami
z wszystkich gmin powiatu jasielskiego
udały się na miejscowy stadion na dalszy ciąg obchodów.
Tradycyjny wieniec dożynkowy z tegorocznych zbóż przygotowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich "Bączal"
wybudzał zachwyt wśród gospodarzy
i przybyłych na uroczystość gości. Funkcję starostów pełnili Barbara i Roman
Ryznar. W ramach „Lata z Kulturą Po-

wiatu Jasielskiego” na scenie wystąpiły kapele i zespoły ludowe
oraz przedstawicielki Klubu Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”. Gminę Skołyszyn reprezentowała Krystyna Pilch, która
recytowała napisane przez siebie wiersze.

Fot.: Tomasz Bienias

Piknik Parafialny w Bączalu Dolnym
W niedzielę 8. września przy Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym odbył się Piknik Parafialny. Wydarzenie kulturalne
prowadzone przez p. Wiesława Reczka rozpoczęło się o godzinie 14:00 występem kapeli ludowej Trzcinicoki. Później zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym.
Kolejnym wykonawcą był zespół folklorystyczny Liwoczanie,
reprezentujący tradycyjne przedstawienie muzyki pogórzańskiej. Dalej na scenie wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Opaciu. W pobliżu sceny plenerowej odbywały się
liczne zabawy i konkursy dla dzieci oraz rodzinne. Zumbę, czyli
elementy tańca i aerobiku zaprezentowała grupa RAFA DANCE.
Po godzinie 17:00 sceną zawładnął Bartosz Klęba - uczestnik
The Voice Kids, a następnie chór Missionis ze Skołyszyna. Wieczorem odbyły się koncerty zespołów muzyki tanecznej i disco
polo: Menelaos ze Śląska i formacji Rompey. Pomiędzy wydarzeniami muzycznymi nastąpiła licytacja makiety byłego, drewnianego kościoła z Bączala Dolnego, a także losowanie nagród
z biletów - cegiełek przeznaczonych na budowę kaplicy przedpogrzebowej. Po godzinie 21.30 miała miejsce zabawa ogrodowa z zespołem Riviera, która cieszyła się dużym powodzeniem.
Dodatkowo w trakcie trwania imprezy można było skosztować
smacznych zapiekanek, wojskowej grochówki, bigosu, grillowanych potraw, swojskiego jadła i domowych wypieków przygotowanych przez panie z parafii św. Mikołaja w Bączalu Dolnym.
Atrakcją Pikniku była możliwość przejażdżki konnej, na bryczce,
powozie oraz specjalnym samochodem piknikowym. Uczestnicy
wydarzenia mogli wziąć udział w loterii fantowej "VICTORIA",
a także zapoznać się ze sprzętem strażackim, policyjnym oraz
skorzystać z symulatora wypadków drogowych. Dzieci mogły
wyszaleć się na placu zabaw oraz przygotowanych specjalnie

dla nich dmuchanych zjeżdżalniach. Piknik Parafialny w Bączalu Dolnym swoją obecnością uświetnili m.in.: p. Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, p. Adam
Pawluś - Starosta Jasielski, p. Grzegorz Pers - Członek Zarządu
Powiatu Jasielskiego, p. Bogusław Kręcisz - Wójt Gminy Skołyszyn, p. Wojciech Piękoś - Wójt Gminy Jasło, p. Dariusz Łyszczarz - Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn; wraz z Radnymi,
p. Stanisław Święch - Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle, p. Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle,
p. Jacek Kędzior - Skarbnik Gminy Skołyszyn, ks. Piotr Sałek
- współorganizator i proboszcz parafii Bączal Dolny, p. Katarzyna Czerkowicz - Dyrektor SP w Bączalu Dolnym wraz z Gronem
Pedagogicznym, p. Ewa Marchewka - Dyrektor SP w Opaciu
wraz z Gronem Pedagogicznym oraz pozostali Szanowni Goście.

Tekst i fot.: www.solectwa-baczal.weebly.com
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WAKACJE 2019
Wyprawy krajoznawcze, wycieczka do Ogrodu Doświadczeń
w Krakowie, rejs po Jeziorze Solińskim, wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie i parku linowego, wycieczka do Skamieniałego
Miasta, plenerowe warsztaty zielarskie i plastyczne, zabawy
na świeżym powietrzu, wycieczka do kina 3D, warsztaty wokalne i taneczne , gry sprawnościowe, konkursy i niespodzianki – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie dla
wszystkich dzieci spędzających lato w gminie przygotował wiele
atrakcji.
„Wokalne poniedziałki”, „Wtorki ze sztuką”, „Roztańczone
środy” i „Warsztaty w bibliotece” – to nazwy bloków, w ramach
których codziennie w lipcu i sierpniu organizowane były bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży . W trakcie spotkań znalazł
się czas na rozwijanie zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz
zabawy integracyjne. Były zabawy na świeżym powietrzu, tańce
integracyjne, warsztaty plastyczne, plenery malarskie i konkursy. Powstały rzeźby z gliny, witraże, płaskorzeźby i różnorodne
ozdoby. Największym zainteresowaniem cieszyły się organizo-

wane przez GOKiCz wyjazdy. Dzieci i młodzież odwiedziły Kraków, Bieszczady, Duklę, Krosno, Ciężkowice, Inwałd oraz Jasło.
Wszystkie wycieczki organizowane w czasie wakacji dofinansowane zostały przez Wójta Gminy Skołyszyn z funduszy
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Łącznie z oferty wakacyjnych zajęć, skierowanej do dzieci
i młodzieży, skorzystało ponad 800 osób.

Konkurs plastyczny
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w rodzinnym konkursie plastycznym
na najładniej wykonaną książkę o nietypowym
kształcie. Konkurs organizowany jest w ramach
projektu "litERAtura - teraz elit tura!" (Projekt
dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego).
Uczestnikami konkursu mogą być rodziny –
dzieci i młodzież (przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych) wraz z rodzicami (opiekunami)
z województwa podkarpackiego. Zadaniem
uczestników konkursu jest wykonanie książki
o ciekawym, niestandardowym kształcie. Książka powinna zawierać co najmniej trzy wiersze
poetów polskich (GOKiCz w Skołyszynie propo10

nuje wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Joanny Papuzińskiej, Wandy Chotomskiej, Ludwika Jerzego Kerna, Marii Kownackiej lub utwory
innych ulubionych poetów polskich) oraz posiadać ciekawy, niestandardowy kształt.
Prace wykonane dowolna techniką, w dowolnym formacie (wymiary pracy zależą wyłącznie od inwencji autorów) wraz z kartą zgłoszeń
i oświadczeniami należy składać do 31 października 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
Skołyszyn 283
38-242 Skołyszyn
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

WIEŚCI SKOŁYSZYŃSKIE

Oferta GOKiCz na rok szkolny 2019/2020
Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie!

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY:
● Super Maluch
(dzieci 3-5 lat z opiekunami)
Środa, godz. 10:00
● Rytmika dla najmłodszych
(dzieci 4- 6 lat)
Środa, godz. 11:00
● Taniec nowoczesny dla dzieci
(kl. 0 - III)
Środa, godz. 15:00
● Zajęcia wokalno - rytmiczne
(kl. 0 - III)
Poniedziałek, godz. 15:00
● Nauka gry na keyboardzie /zajęcia w małych grupach/
Poniedziałek, godz. 13:00
● Dziecięca pracownia plastyczna
Wtorek, godz. 14:00
● Młodzieżowa pracownia plastyczna
Czwartek, godz. 14:30
● Grafika warsztatowa
Czwartek, godz. 15:30
● Warsztaty wokalno - teatralne
Środa, godz. 14:00
● Warsztaty wokalne dla dzieci
i młodzieży
Środa, godz. 16:00
● Język angielski dla maluchów
Poniedziałek, godz. 15:30
● Język angielski dla uczniów szkół
podstawowych
Poniedziałek, godz. 16:00—kl.
I-III, godz. 16:30 od kl. IV
● Język niemiecki dla uczniów szkół
podstawowych
Wtorek godz. 15:00
● Pracownia rękodzieła (zajęcia
w bibliotekach)
Piątek, godz. 14:00
● Zajęcia logopedyczne

ZAJĘCIA ODPŁATNE:
● Balet
Zajęcia dla dzieci (od 6 lat)
Piątek, godz. 15:00
Zajęcia prowadzi Klaudia Jaśkowska
503 633 435
● Gimnastyka artystyczna
Zajęcia dla młodzieży (10-15 lat)
Wtorek, godz. 15:30
Zajęcia prowadzi Sylwia Kilar 504
265 773
● Społeczne Ognisko Muzyczne
Nauka gry na instrumentach:
- keyboard,
- gitara klasyczna,
- gitara elektryczna,
- gitara basowa,
- akordeon
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
prowadzi Stanisław Mazurek
Środa; w godz. od 13:00- 20:00)

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
● Język angielski (zajęcia bezpłatne)
Środa, godz. 17:00
● Język niemiecki (zajęcia bezpłatne)
Wtorek, godz. 15:00
● Warsztaty wokalne dla dorosłych
(zajęcia bezpłatne)
● Warsztaty plastyczne dla dorosłych (zajęcia bezpłatne)
Wtorek godz. 17:00
● Ćwiczenia rozciągające (rehabilitacyjne) - zajęcia bezpłatne
poniedziałek, środa; godzina 18.30/
● Aerobik (zajęcia odpłatne)
Wtorek, czwartek, godzina 19.30/
Zajęcia prowadzi Barbara Doktór
● Zumba (zajęcia odpłatne)
Poniedziałek, godz. 18:30
Zajęcia prowadzi Katarzyna Przepiórka /509 709 407/
● Joga (zajęcia odpłatne)
Wtorek, godz. 18:00
Zajęcia prowadzi Małgorzata Berkowicz /507 976 246/
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Narodowe Czytanie w Skołyszynie

Fragmenty Dobrej pani Elizy Orzeszkowej, Dymu Marii Konopnickiej, Katarynki Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do
strażaków Bruna Schulza, Orki Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego, Sachem
Henryka Sienkiewicza oraz Sawy Henryka Rzewuskiego można
było usłyszeć 9 września przed budynkiem Gminnego Ośrodka
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Fragmenty ośmiu polskich
nowel czytali samorządowcy, przedstawiciele różnych zawodów
oraz młodzież. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana w 2012
roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej. W zeszłym roku w niemal 3 000 miejscowościach na całym świecie odbyło się wspólne czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Celem akcji
jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
Spotkanie zorganizowane przez
GOKiCz w Skołyszynie oraz Szkołę
Podstawową w Święcanach rozpoczęła dyrektor GOKiCz w Skołyszynie
Marta Gąsiorowska czytając okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, następnie fragmenty nowel
czytali: Katarzyna Pyzik - Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Święcanach
oraz uczniowie SP w Święcanach;
Wójt Gminy Skołyszyn - Bogusław
Kręcisz; Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn - Paweł Gutkowski, Sekretarz
Gminy Skołyszyn - Izabela Jankowska - Zawada; Małgorzata Berkowicz (Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Skołyszynie), Mirosław Pawluś
(Szkoła Podstawowa w Święcanach)
Małgorzata Rąpała (Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przysiekach), Henryka Klisiewicz
(Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Skołyszynie), Stanisław
Święch (Członek Prezydium Zarzą-

du Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rzeszowie, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Jaśle) oraz Maria Kurowska (Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego). Wszyscy zebrani
zaproszeni zostali do obejrzenia okolicznościowej wystawy oraz
na degustacje słodkości przygotowanych przez KGW w Skołyszynie. Dodatkowo uczestnicy mogli opieczętować przyniesione przez siebie książki pamiątkową pieczątką tegorocznej edycji NC oraz zrobić sobie zdjęcie przy tematycznej fotościance.
W ramach projektu "litERAtura - teraz elit tura!" (projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) odbyło się spotkanie "Czytanie.
Zapamiętywanie" poprowadzone przez Annę Czyżycką - trenera pamięci, uwagi, twórczego rozwiązywania problemów.

Mała Książka Wielki Człowiek
Wyprawki czytelnicze w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” dotarły do Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Placówka zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat po odbiór pakietu. W ramach projektu „Mała książka -wielki człowiek” wyprawki czytelnicze otrzymają dzieci w wieku przedszkolnym 3 - 6 lat,
które odwiedzą bibliotekę w Skołyszynie, Święcanach lub Harklowej!
Dzieci otrzymają w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla
nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Zapraszamy do biblioteki dzieci urodzone w 2013-2016 roku wraz z rodzicami.
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Instytut KsiążkiPatronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci, Patronat Medialny:
Ryms, CzasDzieci.pl.
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Więcej nowości w bibliotekach
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w 2019
roku bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowanym
w ramach Programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".
W ramach Priorytetu 1 - "Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych" Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 200,00
złotych. Dotacja ministerialna otrzymana przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoli na wzbogacenie księgozbioru o ciekawe nowości

wydawnicze dla różnych grup czytelników.
Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr
180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem
Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez
wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących
centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3
priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019
Miło nam poinformować, iż Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie pozyskał dofinansowanie z Instytutu
Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" w wysokości 17 000,00 złotych! Całkowita wartość
realizacji zadania wynosi 20 340,00 zł.
W ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek 2019” do biblioteki zakupione zostaną:
• System wizualizacji wielkoekranowej
• Komputer przenośny
• Czytniki książek elektronicznych
• Tablet

•
•
•
•

Monitor
Oprogramowanie antywirusowe
Jednostki zasilające /UPS/
Słuchawki do komputerów i listwy zasilające

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu
do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Narodowe Czytanie w Harklowej
Tegoroczne Narodowe Czytanie odbyło się 12 września 2019
roku na terenie Szkoły Podstawowej w Harklowej. Uroczystość
zorganizowała społeczność tutejszej szkoły wraz z filią biblioteki GOKiCz w Skołyszynie. Podstawowym celem przedsięwzięcia
była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę
dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej
tożsamości. Z ponad stu propozycji tytułów Pan Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zaproponowali do czytania Nowele polskie. Fragmenty ośmiu nowel autorstwa polskich pisarzy
czytali uczniowie klasy V i VIII Szkoły Podstawowej w Harklowej.
Te piękne i mądre utwory zawierają wspólny mianownik jakim
jest polskość. Łączą także uniwersalne treści, refleksję nad człowiekiem i społeczeństwem. Do dziś teksty te nie straciły nic ze
swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się
szlachetnością i solidarnością. Narodowe Czytanie to nie tylko
możliwość obcowania z wybitnymi utworami będącymi podstawą naszej kultury i tożsamości, ale również okazja do zaznajomienia się z wielkimi ideami czasów, w których powstawały.
W czasie wspólnej prezentacji nie zabrakło epokowych strojów
oraz oprawy muzycznej. Uczniowie z wielkim skupieniem wysłuchali czytanych tekstów, co pozwoliło im odkryć walory artystyczne i aktualność polskich nowel. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Magdalena Dranka-Żywiec podziękowała

wszystkim uczestnikom za udział we wspólnym czytaniu i podkreśliła ponadczasowe wartości dzieł. Zgromadzeni mogli także
opieczętować przyniesione przez siebie książki pamiątkowym
stemplem, stworzonym specjalnie na tę okazję przez Kancelarię
Prezydenta.
SP Harklowa

Fot.: archiwum SP Harklowa
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SPORT
Juniorzy LKS Skołyszyn w I lidze Podkarpackiej Juniorów
Juniorzy LKS Skołyszyn w wielkim stylu wywalczyli awans
do I Ligi Podkarpackiej. W sezonie 2018/2019 rywalizując
w 2 grupie klasy okręgowej juniorów starszych drużyna LKS
Skołyszyn okazała się bezkonkurencyjna. W osiemnastu
meczach odniosła komplet zwycięstw, strzelając przeciwnikom 116 bramek, tracąc tylko 22. W barażach o awans
do I Ligi Podkarpackiej drużyna LKS Skołyszyn rywalizowała
z OKS Markiewicza Krosno. W pierwszym meczu rozgrywanym w Skołyszynie juniorzy wygrali 3:0, natomiast w wyjazdowym rewanżu juniorzy musieli uznać wyższość przeciwnika, przegrywając 2:3. W dwumeczu jednak to drużyna
LKS Skołyszyn okazała się lepsza i mogła cieszyć się z awansu do I Ligi Podkarpackiej.

Fot.: fb.com/LKS-Skołyszyn

Seniorzy LKS Skołyszyn ponownie w klasie okręgowej
Seniorzy LKS Skołyszyn w pewnym
stylu wywalczyli awans do krośnieńskiej
klasy okręgowej. W sezonie 2018/2019
rywalizowali w III grupie A-klasy w okręgu krośnieńskim z 13 drużynami. Ostatecznie drużyna LKS Skołyszyn zajęła
2 miejsce premiowane awansem do
wyższej klasy rozgrywkowej, mając bezpieczną przewagę 12 punktów nad 3
drużyną, natomiast tracąc tylko 4 punkty do drużyny LKS Czeluśnica, która zgromadziła 67 punktów. W 26-ciu meczach
drużyna zdobyła 63 punkty, odnosząc
20 zwycięstw, notując przy tym 3 remisy oraz 3 porażki. W sezonie 2018/2019
piłkarze LKS Skołyszyn strzelili przeciwnikom 85 bramek, a stracili tylko 26. Warto dodać, iż najlepszym strzelcem rozgrywek został napastnik LKS Skołyszyn
Bogdan Rąpała.

Fot.: fb.com/LKS-Skołyszyn

Sportowe sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Harklowej
W dniach 18 - 19 września 2019 roku na terenie Zespołu Szkół
Rolniczych w Trzcinicy odbyły się Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne. Wzięli w nich udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Harklowej.
Pasjonaci sportowych zmagań zaprezentowali się znakomicie,
zajmując kolejno: Marlena Chmura – skok w dal I miejsce, Zuzanna
Kmiotek – bieg na 60 m I miejsce, Przemysław Kuchta – bieg na 300 m
I miejsce Nikola Halibożek – bieg na 60 m III miejsce, Wiktoria Warywoda – rzut piłką palantową III miejsce, Krystian Wąsacz – pchnięcie
kulą II miejsce, Angelika Piecuch – pchnięcie kulą III miejsce. Już
niebawem Marlena Chmura, Zuzanna Kmiotek, Wiktoria Warywoda,
Przemysław Kuchta i Krystian Wąsacz wystąpią w finale wojewódzkim.
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
SP Harklowa
Fot.: archiwum SP Harklowa
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WARTO WIEDZIEĆ

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wójt Gminy Skołyszyn podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) zaliczeniu
do I grupy inwalidów; 5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godz. od 7:00 do godz. 21:00.
Zachęcamy do głosowania!

Obwód głosowania Nr 1, 5, 6, 7, 10 i 11 przystosowany jest również dla wyborców niepełnosprawnych.

Przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje o przeglądach gwarancyjnych wraz
z wymianą glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych zamontowanych w latach w 2014-2015 w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej
na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Przeglądy będą przeprowadzane
w okresie wrzesień 2019 - maj 2020 r. Wykonawca będzie telefonicznie powiadamiał mieszkańców o terminie przeglądu i wymianie czynnika. W przypadku braku
kontaktu telefonicznego mieszkaniec zostanie poinformowany listem poleconym
z potwierdzeniem odbioru. Osoby dokonujące przeglądów będą posiadać stosowne upoważnienia ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz identyfikatory. Mieszkańcy mający wątpliwości co do wiarygodności osób dokonujących przeglądów mogą
kontaktować się z Urzędem Gminy w Skołyszynie osobiście (pokój nr 4) lub telefonicznie pod numerem 13 44 91 755, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
urzędu.
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Wakacje z GOKiCz

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