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W numerze m.in.: 

 
- Wielska Orkiestra świątecznej  

   Pomocy 

- Trudna sytuacja gminnej oświaty 

- Budżet 

- Ogłoszenie o Konkursie  

  na Stanowisko Dyrektora Szkoły  

  Podstawowej w Harklowej 

- Zebrania wiejskie 

- Kultura 

- Sport 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- Krzyżówka, horoskop 
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BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

    
 

   

Impreza została zorganizowana przez Prezesa OSP w Skołyszynie Stanisława Święcha. To 

on zmobilizował strażaków i młodzież do uczestnictwa w zbiórce. Główna impreza 

odbywała się w remizie oraz na placu straży pożarnej. Strażacy dla wszystkich chętnych 

otworzyli drzwi miejscowej remizy. Każdy mógł usiąść za kierownicą wozu strażackiego, 

obejrzeć sprzęt strażacki. Dla uczestników przygotowano także inne atrakcje. Miedzy 

innymi wyjazd na wysokość 14 metrów dźwigiem zamontowanym na wozie bojowym 

straży pożarnej. Z tej wysokości można było podziwiać panoramę Skołyszyna. Wewnątrz 

budynku straży pożarnej, pielęgniarki z miejscowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

mierzyły wszystkim chętnym ciśnienie oraz wykonywały badania krwi. Z wielkim 

oddaniem robiły to Panie: Grażyna Podkulska, Teresa Gajecka oraz Krystyna 

Zachariasz. C.d. na str. 9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

PO RAZ PIERWSZY W SKOŁYSZNIE  
ZAGRAŁA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY! 

 

 

Szanowni Państwo. 
 

 W dzisiejszym numerze Wieści przedstawiamy Państwu budżet Gminy Skołyszyn na rok 2011. Jest on 

zwieńczeniem naszej kilkumiesięcznej pracy. Został on przedyskutowany i poddany analizie przez komisje Rady 

Gminy. Z jego projektem zapoznałem szczegółowo mieszkańców podczas zebrań  wiejskich. Zawiera więc on 

również  Państwa sugestie i spostrzeżenia.  Każdy budżet interesuje przede wszystkim pod kątem wydatków, które 

będą ponoszone na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa. Jak wiadomo budżet jest zawsze budżetem 

kompromisu i taki wydaje się został osiągnięty. Nigdy bowiem nie można sprostać wszystkim oczekiwaniom 

i zawsze trzeba mieć tego świadomość, że niektóre obszary i niektóre dziedziny mogą być niedofinansowane. 

Przedstawiony Państwu budżet – to również ogromny ciężar odpowiedzialności za gminę. W mojej ocenie został 

on przygotowany należycie z uwzględnieniem naszych możliwości i naszych dążeń do równomiernego rozwoju 

naszej Gminy  

 Wójt 

Zenon Szura 
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gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum 

Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcja 

ko@skolyszyn.pl  

 
 

mailto:wojt@skolyszyn.pl
mailto:krzysztof.zieba@skolyszyn.pl
mailto:maria.furman@skolyszyn.pl
mailto:sekretarz@skolyszyn.pl
mailto:wies�aw.hasiak@skolyszyn.pl
mailto:gmina@skolyszyn.pl
mailto:gcr@skolyszyn.pl
mailto:ko@skolyszyn.pl


Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 1(23)2011 
 

- 2 - 

  

Polska gmina, usiana małymi szkołami, nie jest 

wyjątkiem w Europie. Mała szkoła wiejska pojawiła 

się bardzo dawno i w systemach edukacyjnych wielu 

krajów istnieje do dziś. Zmieniły się wymagania, 

programy i metody dydaktyczne, a ona mała szkoła 

wiejska stwarzała i stwarza nadal podstawę 

kształcenia wiejskich dzieci. Jej zaletą zawsze była 

bliskość. Zapewniała zdobywanie podstaw szkolnej 

edukacji niedaleko domu. Nie trzeba było do niej 

dojeżdżać, nie trzeba było organizować dowozu 

dzieci. Dzięki niej na wsi był nauczyciel, 

przedstawiciel inteligencji. Była także często 

jedynym ośrodkiem kultury, przydawała wsi 

splendoru i dumy. 

Tak przetrwała wiele edukacyjnych reform pośród 

zmieniających się systemów politycznych i ekip 

rządzących. Paradoksalnie, ale to właśnie w czasach 

budowania społeczeństwa obywatelskiego, 

w demokratycznym procesie oddawania Polakom 

Polski dla małych wiejskich szkół przyszły 

najcięższe czasy. Od roku 1990 odrodzone 

samorządy terytorialne zaczęły się domagać 

samodzielności, także w zakresie kształtowania 

procesu edukacyjnego. Przekazywanie szkół gminom 

następowało na ich wyraźny wniosek, a od 1996 roku 

wszystkie szkoły podstawowe prowadzone już były 

przez Gminy. Z wielkim entuzjazmem przystąpiono 

wówczas w Polsce lokalnej do remontów i budowy 

szkół oraz sal gimnastycznych. Jednak reforma 

oświatowa, która wprowadziła nową strukturę 

oświatową (gimnazja) w sposób wyraźny wskazała 

na potrzebę tworzenia szkół większych. 

Wprowadzony wówczas w roku 2000 sposób 

naliczania subwencji oświatowej na jednego ucznia, 

uczynił „ucznia” podstawowym kryterium 

dochodowym w zakresie oświaty dla gmin. Pomysł 

na „standard edukacyjny” pojawił się nieco później 

i nigdy nie został zrealizowany. Jednak algorytm 

naliczania subwencji oświatowej na jednego ucznia 

pozostał do dzisiaj nie zmieniony lub niewiele 

zmodyfikowany i dziś nie pozostawia wątpliwości, że 

subwencja ta nawet w kształcie preferującym ucznia 

wiejskiego, nie wystarczy na sfinansowanie 

funkcjonowania małych szkół wiejskich, gdyż 

według standardów ministerialnych oddział szkolny 

powinien liczyć 18 – 22 uczniów. W ciągu tych lat na 

barki samorządów spadło jeszcze wiele zadań 

oświatowych, na które nie ma pokrycia z budżetu 

państwa. Problem finansowania oświaty przez JST 

z roku na rok jest coraz boleśniej odczuwalny. 

Przyczyn należy szukać w wielu czynnikach, przede 

wszystkim odczuwalny jest niż demograficzny, który 

powoduje corocznie drastyczny spadek liczby 

uczniów. Dla przykładu wystarczy podać, że liczba 

uczniów w bieżącym roku szkolnym w naszej gminie 
jest o 56 niższa niż w ub.r.szk. Taki spadek 

powoduje, że do budżetu Gminy wpłynie ponad 400 

000 zł mniej subwencji oświatowej niż w roku 2010.  

 

 

Tendencja taka utrzymuje się od wielu lat. Dane 

statystyczne w tym zakresie przedstawimy  w  dalszej  

części artykułu. Drugim bardzo niepokojącym 

zjawiskiem jest posyłanie uczniów do szkół 

zlokalizowanych poza gminą. W br. szk. z terenu 

Gminy „ucieka” 190 uczniów.  Powoduje to straty 

dla budżetu rzędu 1,5 mln. zł. Te kwoty świadczą 

same za siebie. Niechlubnymi rekordzistami są tutaj 

Przysieki, skąd aż 72 uczniów uczęszcza do szkół 

poza teren Gminy, Bączal Dolny – 27 uczniów, 

Lipnica Górna i Skołyszyn –  po 16 uczniów. 

Przytoczone wyżej zjawiska powodujące 

zmniejszanie liczby uczniów  wymuszają likwidację 

oddziałów szkolnych i zmniejszanie się liczebności 

klas. Wystarczy spojrzeć na Szkołę Podstawową 

w Skołyszynie, która jeszcze niedawno była szkołą, 

w której w każdym roczniku były po dwa oddziały 

szkolne, a dzisiaj jest to praktycznie szkoła 

jednociągowa. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem 

wpływającym na koszty finansowania oświaty są 

przywileje zawodowe nauczycieli wynikające z Karty 

Nauczyciela. O likwidację lub chociażby zmiany tego 

aktu prawnego od wielu lat postulują samorządowcy, 

jednak jak do tej pory bezskutecznie, a można by 

nawet stwierdzić, że efekt jest wprost przeciwny. 

Wprowadzone dwa lata temu pojęcie 

gwarantowanych płac nauczyciela skutkuje tym, że 

już drugi rok zmuszeni jesteśmy wypłacać 

nauczycielom tzw. dodatki wyrównawcze w myśl 

socjalistycznej zasady „Czy się stoi, czy się leży …”. 

W styczniu bieżącego roku z budżetu Gminy na ten 

cel wypłacono ponad 230 tysięcy złotych. 

Szczególnie niezrozumiałe jest to, że np. dodatek 

wiejski czy też mieszkaniowy nie są wliczane do 

średniej płacy nauczycielskiej. Od września 

ubiegłego roku nauczyciel dyplomowany z tytułem 

magistra powinien średnio miesięcznie zarobić 4502 

brutto zł,  mianowany 3523 zł, kontraktowy 2716 zł 

a stażysta 2447 zł, nie wliczając wspomnianych 

wyżej dodatków.  

W ostatnich dniach śledząc lokalne media nie sposób 

zauważyć, że problemy oświaty i jej reorganizacji są 

tematem bardzo gorącym nie tylko w naszym 

powiecie, ale i całym regionie. Milionowe dopłaty z 

budżetu gmin zmuszają samorządy do poszukiwania 

szeroko pojętych oszczędności w oświacie. Ościenne 

Gminy podjęły już uchwały intencyjne o zamiarze 

likwidacji szkół bądź ich reorganizacji. Analizując 

sieć placówek oświatowych należy stwierdzić, że jest 

ona w naszej gminie optymalna, dostosowana 

strukturalnie do warunków geograficznych. Jednak 

zbyt niska liczba uczniów wymuszała będzie na 

organie prowadzącym szeroko pojęte oszczędności, 

począwszy od łączenia oddziałów poprzez zmiany 

organizacyjne polegające na przekazywaniu 
prowadzenia szkół innym uprawnionym podmiotom, 

np. stowarzyszeniom, czy też obniżaniu stopnia 

organizacyjnego szkół. Nie bierzemy pod uwagę 

całkowitej likwidacji placówek oświatowych, gdyż 

TRUDNA SYTUACJA GMINNEJ OŚWIATY 
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zdajemy sobie sprawę, że to właśnie szkoły są często 

jedyną placówką nie tylko oświatową ale i kulturalną 

na wsi, często budowaną w czynie społecznym. 

Pisząc o kosztach funkcjonowania gminnej oświaty 

należy zaznaczyć, że w  budżecie Gminy na rok 2011 

zaplanowane jest dofinansowanie zadań oświatowych 

do oświatowej subwencji ministerialnej w wysokości 

3 816 698 zł, która w roku bieżącym wynosi ok. 8030 

zł na jednego ucznia. A należy dodać, że 

w wydatkach tych nie są planowane żadne remonty 

czy też inwestycje, a na pewno będą one konieczne 

w ciągu roku. 

 

Dane statystyczne - liczba uczniów - 2010/11: 

 

Nazwa 

 placówki 

Licz. 

oddz 

Licz. 

uczn. 
„0” 

Śred. 

bez 

„0”  

Śred. 

z „0” 

SP Harklowa 6+1 116 25 19,3 19,7 

SP Jabłonica 6+1 71 11 11,8 11,7 

SP Lisów 6+1 81 18 13,5 14,1 

SP Przysieki 6+1 70 17 11,7 12,4 

ZSP Bączal  12+1 165 22 17,8 14,4 

ZSP Kunowa 12+1 190 17 15,8 15,9 

ZSP Skołyszyn 15+1 313 25 20,9 21,1 

ZSP Święcany 15+2 276 39 18,4 18,5 

RAZEM 78+9 1282 174 16,4 16,7 

  

Dane statystyczne – nakłady na oświatę w 

przeliczeniu na ucznia w poszczególnych szkołach - 

rok 2010: 

 

Nazwa 

 placówki 

Nakłady 

ogółem 

Koszt na  

1 ucz. bez 

„0” 

Koszt na 

1 ucz.      

z „0” 

SP Harklowa 1119824zł 9653 zł 7924 zł 

SP Jabłonica 836566 zł 11782 zł 10202 zł 

SP Lisów 880254 zł 10867 zł 8891 zł 

SP Przysieki 857692 zł 12253 zł 9859 zł 

ZSP Bączal  1826619 zł 11070 zł 9768 zł 

ZSP Kunowa 1696260 zł 8927 zł 8194 zł 

ZSP Skołyszyn 2657970 zł 8491 zł ----- 

ZSP Święcany 2557202 zł 9265 zł 8118 zł 

RAZEM 12432387 zł 9697 zł ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jak widać z powyższego zestawienia średnia liczba 

uczniów w oddziałach szkolnych, która wynosi tylko 

Jak widać z powyższego zestawienia średnia liczba 

uczniów w naszych oddziałach szkolnych, która 

wynosi tylko 16,4 znacznie odbiega od średniej, którą 

przyjmuje MEN w swoich wyliczeniach do 

obliczania subwencji oświatowej. W związku z tym 

koszty finansowania oświaty w gminie z roku na rok 

stają się coraz wyższe. Równocześnie należy 

nadmienić, że tegoroczna nowelizacja ustawy o 

finansach publicznych nakłada na Gminy obowiązek 

konstruowania i realizowania budżetu w taki sposób 

aby wydatki bieżące nie przewyższały dochodów 

Gminy. W praktyce oznacza to, że JST nie mogą 

zaciągać kredytów na bieżące funkcjonowanie, 

a tylko na wydatki inwestycyjne. W związku z tym 

wszystkie Gminy zostały zmuszone do szukania 

oszczędności w finansowaniu bieżących zadań, 

w tym również zadań oświatowych. Pisząc 

o oszczędnościach nie sposób wspomnieć, że już od 

kilku lat takie działania są podejmowane. Wystarczy 

wspomnieć utworzenie zespołów szkół, czy też 

likwidację szkoły filialnej w Lipnicy Górnej. 

Reasumując należy zaapelować do wszystkich 

mieszkańców, ale przede wszystkim rodziców dzieci 

w wieku szkolnym, o to aby wybierając szkoły dla 

swoich dzieci kierowali się również dobrem Gminy, 

a co z tym związane nas wszystkich. Zróbmy 

wszystko aby wspólne działania przyniosły 

zamierzony efekt w postaci większej liczby uczniów 

w naszych szkołach i w efekcie obniżenia kosztów 

ponoszonych na dofinansowanie oświaty. A gdy taki 

efekt zostanie osiągnięty da nam to argumenty do 

pozostawienia naszych placówek oświatowych 

w dotychczasowym układzie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjów  

powiatu jasielskiego do udziału  

w IX Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 2011. 

 Tematem tegorocznej edycji jest „Autoportret”. 

Prace na konkurs można składać do dnia 18 marca 2011 r. 

 

Informacja na temat konkursu – tel. 13/4491017. 

 

 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 1(23)2011 
 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICZBA  URODZEŃ DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY 
SKOŁYSZYN  ORAZ REALIZACJA OBOWIĄZKU 

SZKOLNEGO ZGODNIE  Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO OBWODÓW SZKOLNYCH 
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I- SP 
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„0” 
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I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która  spełnia 

następujące wymagania : 

1) ukończyła studia magisterskie i posiada 

przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w danej szkole; 

2) ukończyła studia wyższe lub  studia  podyplomowe  

z  zakresu  zarządzania albo kurs  kwalifikacyjny z zakresu  

zarządzania oświatą,  prowadzony zgodnie z przepisami 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 

pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni staż 

pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela 

akademickiego; 

4) uzyskała: 

a. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 

pięciu lat pracy lub 

b. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie 

ostatniego roku albo 

c. w przypadku  nauczyciela  akademickiego - 

pozytywną ocenę  pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy 

w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na 

stanowisko dyrektora, a w przypadku, o  którym  mowa w  art. 

36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed 

powierzeniem stanowiska dyrektora; 

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w 

art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a 

w przypadku  nauczyciela akademickiego - karą 

dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie  wyższym  (Dz. U. Nr 

164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy  się przeciwko 

niej postępowanie dyscyplinarne; 

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub 

o ubezwłasnowolnienie; nie  była  karana  zakazem  pełnienia 

funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 

o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, 

z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 

listopada 1998 r. 

9) o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003r. Nr 15, 

poz. 148, z późn. zm.). 

II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 

zawierać: 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz 

z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły  

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 

zawierający w szczególności informację o stażu pracy 

pedagogicznej – w przypadku nauczyciela  lub stażu pracy 

dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 

 
 

 

 

 

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 

dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie  

wymaganego  wykształcenia – w przypadku osoby będącej 

nauczycielem; 

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz 

dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu 

pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – 

w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów 

podyplomowych  z zakresu zarządzania albo zaświadczenie  

o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 

oświatą; 

6)  ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 27 

października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca     stanowisko dyrektora  oraz  

inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach 

publicznych  szkół  i  rodzajach  publicznych  placówek; 

7) aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez 

lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy  na  stanowisku 

kierowniczym; 

8) oświadczenie że  kandydat nie  był karany karą 

dyscyplinarną,  o której  mowa w art. 76 ust.1  ustawy z dnia 

26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r.Nr 118, 

poz.1112 z późn. zm),  oraz nie toczy się  przeciwko niemu  

postępowanie  dyscyplinarne; 

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za 

przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 

przeciwko  niemu  postępowanie karne; 

10) oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  karany 

zakazem  pełnienia  funkcji  kierowniczych  związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w 

art.31 ust.4  pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr14,poz. 114, z późn.zm.),  

11) oświadczenie,  że  kandydat  wyraża  zgodę  na  

przetworzenie  swoich  danych  osobowych  zgodnie z ustawą 

z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.); w celach 

przeprowadzenia  konkursu na  stanowisko dyrektora. 

III. Oferty należy składać w  zamkniętych  kopertach 

z  podanym adresem  zwrotnym i  dopiskiem „Konkurs  na 

stanowisko  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej w  Harklowej ”-

w terminie do 31 marca 2011r., na adres - Urząd Gminy w 

Skołyszynie  38-242 Skołyszyn 12,   pokój  nr  9 w godzinach 

urzędowania. 

 
Konkurs  przeprowadzi  komisja  konkursowa  powołana  

przez Wójta Gminy  Skołyszyn. O terminie i miejscu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci 

zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 

WÓJT GMINY   SKOŁYSZYN 
O G Ł A S Z A 

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HARKLOWEJ 
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L.p Dział klasyfikacji budżetowej Kwota /zł/ 

D O C H O D Y 

1 Rolnictwo i łowiectwo 500 

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 545 000 

3 
Gospodarka mieszkaniowa /m.in. wpływy ze sprzedaży gruntów oraz za najem lokali i 

dzierżawę gruntów, środki zewnętrzne na przebudowę budynku GOKiCz. 
200 753 

4 Administracja publiczna /m.in. dotacje celowe/ 96 053 

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 056 

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 595 000 

7 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki  związane z ich poborem /m.in. wpływy z podatków i opłat 

lokalnych, z karty podatkowej, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilnoprawnych/ 
6 152 522 

7 Różne rozliczenia m.in. subwencja ogólna/, w tym subwencja oświatowa 10 131 019 zł 16 335 563 

8 Oświata i wychowanie /m.in. wpływy z czynszów i opłaty stałej w przedszkolu/ 95 800 

9 Pomoc społeczna m.in. dotacje celowe z budżetu Państwa/ 5 591 410 

10 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /m.in. środki zewnętrzne na budowę kolektora, 

darowizny od mieszkańców na budowę kanalizacji/ 
186 000 

RAZEM DOCHODY: 30 800 657 

W Y D A T K I 

1 Rolnictwo i łowiectwo 8 957 

2 Leśnictwo 500 

3 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę /m.in. dopłata do wody, 

modernizacja stacji uzdatniania wody w Przysiekach/ 
162 338 

4 

Transport i łączność /m.in. zimowe utrzymanie dróg, dotacja dla powiatu, wykonanie nowych 

nawierzchni bitumicznych, dofinansowanie remontu dróg powodziowych, bieżące utrzymanie 

dróg/ 
2 161 687 

5 Gospodarka mieszkaniowa 525 500 

6 Działalność usługowa /m.in. opracowanie zmian w PZP/ 90 000 

7 Informatyka 87 516 

8 
Administracja publiczna /m.in. wydatki na funkcjonowanie urzędu i rady gminy, wydatki na 

promocję Gminy/ 
3 049 574 

9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa  2 056 

10 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /m.in. utrzymanie OSP, obrona cywilna, 

zarządzanie kryzysowe, środki na budowę remizy OSP w Skołyszynie/ 
231 000 

11 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki  związane z ich poborem /m.n. inkaso sołtysów/ 
130 380 

12 Obsługa długu publicznego /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów/ 700 000 

13 Różne rozliczenia /rezerwa ogólna, inwestycyjna i celowa/ 592 735 

14 

Oświata i wychowanie, w tym m.in.: 

 Szkoły podstawowe – 7 740 152 zł 

 Oddziały przedszkolne (zerówki) – 489 754 zł 

 Przedszkola – 404 415 zł 

 Gimnazja – 3 384 442zł 

 Stołówki szkolne – 590 636 zł 

13 526 878 

15 
Ochrona zdrowia /dotacja dla powiatu, zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie 

alkoholizmowi/ 
99 250 

16 

Pomoc społeczna /m.in. wydatki na utrzymanie SDŚ i GOPS, pokrycie kosztów pobytu w 

domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki dodatki mieszkaniowe, usługi 

opiekuńcze/ 
6 691 097 

17 

Edukacyjna opieka wychowawcza /świetlice szkolne, pomoc dla uczniów, doskonalenie 

nauczycieli/ 

 

408 220+ 

 

18 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / dotacja dla GZGK, wydatki na utrzymanie 

czystości, oświetlenie ulic, budowa lamp oświetlenia ulicznego 
1 589 377 

18 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / m.in. wydatki na utrzymanie GOKiCz i domów 

ludowych, bibliotek/ 
575 028 

19 Kultura fizyczna i sport 168 564 

RAZEM WYDATKI: 30 800 657 

   

 

 BUDŻET GMINY SKOŁYSZYN NA ROK 2011. 
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 W miesiącu styczniu bieżącego roku we 

wszystkich sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, 

w których uczestniczył Wójt Gminy, Zastępca Wójta 

oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za 

obsługę organizacyjną. Głównym tematem zebrań 

było zapoznanie mieszkańców z założeniami do 

projektu budżetu Gminy Skołyszyn na br. Wójt 

Gminy Zenon Szura szczegółowo przedstawił 

zamierzenia budżetowe na rok bieżący, zwracając 

głównie uwagę na przewidywane do realizacji 

w poszczególnych sołectwach zadania gospodarcze. 

Omówił on również zmiany i ograniczenia 

wynikające z nowej ustawy budżetowej. Bardzo 

istotną zmianą jest zapis w ustawie, że wydatki 

bieżące nie mogą być wyższe od dochodów Gminy. 

JST mają możliwość  zaciągania kredytów tylko na 

zadania inwestycyjne, ewentualnie na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów, a nie na wydatki 

bieżące.  Wprowadza to znaczne ograniczenia 

zarówno w planowaniu jak i realizacji budżetów 

gmin. Zmiany te powodują, że Gminy stają przed 

koniecznością drastycznych ograniczeń wydatków 

bieżących. Największych oszczędności szuka się w 

„najdroższych” działach, głównie w oświacie i opiece 

społecznej. Zasady funkcjonowania oświaty i jej 

finansowania zostały w większości sołectw 

omówione przez Zastępcę Wójta. Zagadnienia te 

zostały szczegółowo opisane w artykule „Trudna 

sytuacja gminnej oświaty”. Dane te w niektórych 

wsiach spotkały się z burzliwą dyskusją 

mieszkańców, szkoda tylko że zabrakło na 

zebraniach osób, które szczególnie powinny być 

zainteresowane tą problematyką, a więc nauczycieli, 

a w niektórych wioskach nawet dyrektorów szkół. 

Podczas dyskusji mieszkańcy najczęściej podnosili 

problematykę ogólnie mówiąc drogową, a więc 

remontów i modernizacji dróg, wykonania rowów 

i przepustów, jak również budowy chodników 

i nowych lamp oświetlenia ulicznego. W wielu 

wioskach podnoszono również problem kanalizacji 

i budowy wodociągów. Bardzo niepokojącym 

zjawiskiem jest bardzo słaba frekwencja na 

zebraniach wiejskich. Ogółem w zebraniach we 

wszystkich sołectwach wzięło udział tylko 427 

mieszkańców na 9962 osób pełnoletnich. Stanowi to 

zaledwie 4,3 %. Najwyższą frekwencją podczas 

zebrań zanotowano: liczbowo – w Święcanach 64 

mieszkańców, a najniższą w Siedliskach – 14 

mieszkańców. Natomiast procentowo najliczniej 

udział w zebraniu wzięli  mieszkańcy Lipnicy Górnej 

-  9,3 %, a najsłabiej Skołyszyna – 2,6 %. 

Tak niska frekwencja podczas tych spotkań świadczy 

o bardzo małym zainteresowaniu mieszkańców 

problemami swojej „małej Ojczyzny” i stawia pod 

znakiem zapytania celowość organizacji takich 

spotkań. Budżet gminy na rok 2011 jest 

przedstawiony w bieżącym wydaniu „Wieści”,  

 

 

 

znajduje się on również na stronie internetowej 

www.bip.skolyszyn.pl.  

Pragniemy również dodać, że w br. odbędą się 

wybory sołtysów i rad sołeckich. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań 

wyborczych w poszczególnych sołectwach: 

 

 

 

W Święcanach, Skołyszynie i Przysiekach zgodnie ze 

statutami tych sołectw wybory odbywają się 

dwuetapowo. W pierwszym terminie podczas 

zebrania zgłaszani są kandydaci na sołtysów i do rad 

sołeckich. Wybierane są również składy osobowe 

komisji wyborczych. Podczas tych zebrań ustalane są 

również terminy (daty i godziny) wyborów. Wybory 

odbywają się w wyznaczonym terminie poprzez 

oddanie głosów do urn wyborczych. W pozostałych 

wioskach sołtysi i rady sołeckie wybierani są 

w głosowaniu tajnym podczas zebrań wiejskich. 

Biorąc pod uwagę, że podczas tych wyborów 

wybieramy „włodarzy” swoich miejscowości na 

najbliższe cztery lata bardzo serdecznie zachęcamy 

wszystkich do jak najliczniejszej frekwencji w tych 

wyborach. Udział w wyborach „władz wiejskich” jest 

przejawem właściwej postawy obywatelskiej 

i lokalnego patriotyzmu. Biorąc w nich czynny udział 

decydujemy o przyszłości swoich miejscowości 

i perspektywach dalszego rozwoju. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

SOŁECTWO Termin zebrania 

Bączal Dolny 09.04 godz. 18
00 

Bączal Górny 09.04 godz. 18
00 

Harklowa 25.03 godz. 18
00 

Jabłonica 14.04 godz. 18
00 

Kunowa 02.04 godz. 18
00 

Lipnica Górna 01.04 godz. 18
00 

Lisów 27.03 godz. 9
30 

Przysieki 18.03 godz. 18
00 

Pusta Wola 04.03 godz. 18
00 

Siedliska 07.04 godz. 18
00 

Sławęcin 06.04 godz. 18
00 

Siepietnica 10.04 godz. 10
00 

Skołyszyn 26.03 godz. 18
00 

Święcany 27.03 godz. 12
30 

ZEBRANIA WIEJSKIE 

http://www.bip.skolyszyn.pl/
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 W sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Jaśle w dniu 22 lutego 2011 r. 

zostały wręczone medale „Za zasługi dla obronności 

kraju”. Otrzymali je rodzice, których troje lub więcej 

dzieci odbyło zasadniczą służbę wojskową. 

Odznaczenia wojskowe nadane zostały przez 

Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. Wśród 

odznaczonych znaleźli się również mieszkańcy 

naszej gminy: Pani Józefa Kupczyk z Jabłonicy, Pani 

Zofia Smaś z Bączalu Dolnego, Państwo Helena i Jan 

Zabawa z Bączalu Dolnego oraz Państwo Julia 

i Stanisław Zięba z Lisowa. Wręczenia medali 

dokonali: szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Rzeszowie, płk. Witold Przybyła, szef Wojskowej 

Komendy Uzupełnień w Jaśle major Andrzej Nykiel, 

przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego 

Bogusław Kręcisz. Szef Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego uważa, że region podkarpacki wyróżnia 

się w szczególności wzorową postawą szacunku do 

munduru, spraw obronności i bezpieczeństwa. 

Obecnie prowadzony jest nabór do tzw. Narodowych 

Sił Rezerwowych. Pozwala on młodym adeptom 

sprawdzić swoje możliwości i predyspozycje do 

wykonywania zawodu żołnierza zawodowego. 

 
 

12 luty 2011 rok. Za oknem wieje mroźny 

wiatr, pada śnieg, a z zamku Śpiącej Królewny 

dochodzą dźwięki muzyki i gwar dziecięcych 

głosów. Sala balowa pięknie przystrojona i na 

przekór pogodzie za oknem roi się tu od bajkowych 

motyli. Jedne przysiadły na kwiatach i ścianach inne 

fruwają nad głowami  gości. Kogo tu dzisiaj nie ma! 

W tańcu przyodziane w piękne stroje wirują 

księżniczki, królewny, wróżki, elfy , towarzyszą im 

królewicze i rycerze, jest kot w butach i Kopciuszek, 

a także…. dzielni strażacy i policjanci. Barwnie tu 

i wesoło. W sali obok, znużeni tańcem i zabawami 

przy muzyce najmłodsi uczestnicy balu budują 

z piankowych klocków swoje zamki i wieże. Jest 

przy tym wiele śmiechu i radości. Śpiąca Królewna 

zaprasza wszystkich na ucztę. Szybko znikają ze 

stołów pyszne ciasteczka, owoce i soki. Zabawa trwa 

dalej. Nagle nad głowami tańczących pojawia  się ty- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- siące kolorowych konfetti. Rozpoczyna się prawdzi-

we szaleństwo, duzi i mali z jednakową radością 

obsypują się nawzajem połyskującymi drobinkami. 

Kiedy ucichła muzyka uczestnicy balu ,czyli dzieci w 

wieku od dwóch do pięciu lat z miejscowości 

Harklowa, Głęboka i Kunowa udały się do domów 

zmęczone, ale zadowolone.  

Gospodarzami zabawy były dzieci z klasy 0 z 

wychowawczynią Panią Martą Zając, która 

opracowała scenariusz spotkania i wystąpiła w roli 

wodzireja .Uczennice z klasy VI wcieliły się w różne 

postacie z bajek i wraz z wychowawczynią Panią 

Grażyną Bugała dzielnie wspomagały Śpiącą 

Królewnę w zapewnieniu dobrej zabawy gościom. 

Piękną dekorację wykonała pani Jolanta Bonar, 

a o stronę kulinarną zadbały mamy dzieci z zerówki 

oraz sponsorzy.   

                      Grażyna Klęba  

 

 

 

 

 

 

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU 

 

„Z WIZYTĄ U ŚPIĄCEJ KRÓLEWNY” BAL MALUCHA W HARKLOWEJ 
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Kontynuowanie tradycji wspólnego kolędowania 

oraz zachowanie od zapomnienia polskich kolęd 

i pastorałek to główne cele organizowanego 

przeglądu. Tegoroczna edycja odbyła się w sali 

audiowizualnej przy parafii p.w. św. Józefa w 

Skołyszynie, w  której zaprezentowało się 27 

solistów i 11 zespołów ze szkół podstawowych 

i gimnazjów Gminy Skołyszyn. Dodatkową atrakcją  

przeglądu był występ  scholi działającej przy 

Kościele p.w. św. Katarzyny w Sławęcinie. 

Rozbrzmiewające kolędy, pastorałki i piosenki 

świąteczne dostarczyły niezapomnianych przeżyć,  

pozwoliły powrócić do wyjątkowego czasu Wigilii 

i Świąt Bożego Narodzenia. 

Nagrodzeni: 

kl.  0-III 

soliści 

m-ce I – Patryk Cetnar – kl. II Skołyszyn 

„Gwiazdeczka” 

II – Weronika Wojdyła – kl. III Bączal Dolny 

„Cudowna noc” 

III – Oskar Reczek – kl. 0 Przysieki „Nie płacz Jezu” 

zespoły 

m-ce I – Zespół „Bemolki II”  kl. II Święcany 

„Dudka” 

II – Duet – Aneta Gomółka i Daria Wojdyła - kl. II 

Lisów „Choinkowe całusy” 

III – Zespół wokalno-instrumentalny – kl. III 

Skołyszyn „Hej kolęda, kolęda” 

kl. IV-VI 

soliści 

m-ce I Hubert Reczek – kl. VI Przysieki „Kolęda o 

nadziei” 

II Oliwia Potykanowicz – kl. V Skołyszyn „Leżysz 

Chryste” 

III Monika Furmanek – kl. VI  Lisów „Znak pokoju” 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za piękne prace, 

które przygotowały na konkurs zorganizowany przez 

Referat Kultury, Oświaty i Sportu i GOKiCz 

w Skołyszynie Wszystkie prace przygotowane przez 

dzieci miały swój niepowtarzalny czar. Komisja 

konkursowa nagrodziła w trzech kategoriach 

wiekowych następujących uczniów: 

Klasy I-III szkoła podstawowa 

m-ce I Karolina Pięta – kl. II SP Kunowa 

II Oktawia Syzdek – kl. I SP Lisów 

III Zuzanna Dachowska – kl. II SP Lisów 

Klasy IV-VI szkoła podstawowa 
m-ce I Karolina Idzik – kl. IV SP Lisów 

II Gabriela Kosiaty – kl. IV SP Jabłonica 

II Bartek Ciołkosz – kl. VI SP Przysieki 

III Sara Górska – kl. V SP Harklowa 

 

 

 

zespoły 

m-ce I zespół wokalny – kl. IV i V Kunowa „Mizerna 

cicha” 

II zespół wokalny – kl. V Przysieki „Dumna nocka” 

III zespół wokalno-instrumentalny -  kl. V Skołyszyn 

„Lulajże Jezuniu” 

gimnazja 

soliści 

m-ce I Monika Idzik – kl. III Skołyszyn  „Kolęda dla 

nieobecnych” 

II Judyta Podraza – kl. III  Kunowa „Kolęda dla 

nieobecnych” 

III Karolina Rogowska – kl. II Skołyszyn „Mroźna 

cisza” 

zespoły 

m-ce I – zespół „SkoliczClub” – kl. II i III Skołyszyn 

„ Złota Jerozolima, biedne Betlejem” 

Organizatorami przeglądu byli: Referat Kultury, 

Oświaty i Sportu Urzędu Gminy oraz  Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Oliwia Goleń – kl. V SP Przysieki 

Klasy I-III gimnazjum 

Wyróżniono pracę Małgorzaty Kuś – Gimnazjum 

Bączal Dolny kl. III 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ, KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

KONKURS STROIK BOŻONARODZENIOWY 
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19 grudnia ubiegłego roku, w nowo oddanym 

budynku Remizy OSP w Skołyszynie odbyło się 

spotkanie "Przy wigilijnym stole" zorganizowane 

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skołyszynie.  

Ta przepiękna tradycja wpisała się w działalność Kół 

Gospodyń Wiejskich Gminy Skołyszyn. 

W uroczystości uczestniczyli m.in. Przewodniczący 

Rady Powiatu Jasielskiego Pan Bogusław Kręcisz, 

Radna Powiatu Jasielskiego Pani Dorota Woźniak, 

Wójt Gminy Pan Zenon Szura, Proboszcz Parafii 

Skołyszyn Ksiądz Tadeusz Wawryszko, Zastępca 

Wójta Pan Krzysztof Zięba, Pani Grażyna Lipińska 

Radna Rady Gminy Skołyszyn, Sekretarz Gminy 

Pani Janina Byczek, Prezes Regionalnego Związku 

KiOR Pan Roman Piłat, Przewodnicząca Regionalnej 

Rady Kobiet Pani Irena Soboń, Dyrektor Zespołu 

Szkół Publicznych w Skołyszynie Pan Stanisław 

Pawluś, Kierownik   Środowiskowego  Domu  Samo-  

 

 

 

Przed obradami III sesji Rady Powiatu w Jaśle 

w dniu 30 grudnia 2010 r. młodzież z Zespołu Szkół 

Publicznych w Skołyszynie przedstawiła Jasełka. 

Program świąteczny przygotowany został pod opieką 

Urszuli Czerwińskiej i Agnieszki Hajduk. Insceniza--

- cja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem 

radnych i gości zaproszonych na sesję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pomocy w Przysiekach Pani   Małgorzata   Kręcisz,  

Przewodnicząca  Gminnej  Rady  Kobiet Pani  Emilia  

Wojtuń, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Skołyszynie Pan Stanisław Święch , delegacje  Kół  

Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy. 

Uroczystość uświetnił występ artystyczny młodzieży 

z Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie pod 

opieką Pani Urszuli Czerwińskiej i Agnieszki 

Hajduk, który wprowadził wszystkich w świąteczny 

nastrój. Odczytana ewangelia oraz modlitwa 

prowadzona przez Księdza Proboszcza, dzielenie się 

opłatkiem i serdeczne życzenia, a także kolędowanie 

z towarzyszeniem zespołu śpiewaczego „Lisowianki" 

i wreszcie przepyszne potrawy przygotowane przez 

Koła Gospodyń Wiejskich sprawiły, że dzień ten stał 

się wyjątkowy i niezapomniany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZY WIGILIJNYM STOLE 
 
 

 
 

Z JASEŁKAMI NA RADZIE POWIATU  
 

 

  



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 1(23)2011 
 

- 11 - 

 

  

Wolontariusze zbierali datki na terenie Skołyszyna,    

a w szczególności przed sklepem spożywczym oraz 

restauracją. Cały czas prowadzona była licytacja 

przedmiotów otrzymanych od Jurka Owsiaka oraz od 

miejscowych firm. Licytowano koszulkę, kubek, 

książkę, obraz oraz dwa torty ufundowane przez 

firmę Keks. Najwięcej przedmiotów wylicytował 

Zbigniew Berkowicz. Na zakończenie imprezy, 

strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Skołyszynie zorganizowali inscenizację wypadku 

drogowego wraz z uwolnieniem osoby 

poszkodowanej. Szczególne zainteresowanie 

wzbudził używany do rozcinania samochodu sprzęt 

hydrauliczny. Wydaje się, że jeden człowiek niewiele 

może zdziałać. Okazuje się, że jednostka może dużo 

zrobić i właśnie to pokazał Stanisław Święch. 

Podczas pierwszej WOŚP w Skołyszynie zebrano 

kwotę 4. 158,51 złotych, 11,58 Euro, 20 rubli oraz 8 

dolarów. Najważniejsze jest to, że młodzi ludzie 

zaangażowali się w akcję niesienia pomocy innym. 

Wszystkich uczestników wspaniale "bawił" Wiesław 

Reczek, który prowadził również licytację.  

 

 

  
 
W rozegranym w grudniu ubiegłego roku w JDK 
konkursie wzięły udział dzieci z pięciu jasielskich 
przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wojewódz-
twa podkarpackiego i małopolskiego, m.in. 
z Rzeszowa, Stalowej Woli, Nowego Sącza, Dębicy, 
Strzyżowa i Libuszy. Jurorzy ocenili łącznie 58 
prezentacji (12 przedszkolnych, 46 uczniowskich). 
W eliminacjach wystąpiło, w różnych kategoriach, 
37 solistów i 21 zespołów. Miło nam poinformować, 
że wśród laureatów konkursu znaleźli się również 
mieszkańcy naszej gminy. Duży sukces zanotował 
zespół  „Bemolki” ze Święcan, który w kategorii 
zespoły  zajął   I    miejsce,   miejsce   II     przypadło   
 

 

 

 

 

W poniedziałek 14 lutego w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Przysiekach odbyła się dla jego 

uczestników zabawa walentynkowa, jako realizacja 

projektu socjalnego pt. „Bo każdy może dobrze się 

bawić”. Imprezę zorganizowały i poprowadziły: 

Anna Byczek i Agnieszka Zachora – studentki II 

roku pracy socjalnej z Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

Opiekunem projektu jest pani mgr Józefa  Kucharska, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zespołowi „Chromatica” również ze szkoły w 
Święcanach. W kategorii solistów szkół 
podstawowych Hubert Reczek z Przysiek zajął II 
miejsce. Organizatorem konkursu był Jasielski 
Dom Kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osoba znana w środowisku pracowników socjalnych, 

odnosząca liczne sukcesy z zakresu swojej pracy. 

Zabawa odbyła się w miłej atmosferze, wśród 

ogólnej radości uczestników ośrodka. Studentki 

przygotowały liczne konkursy, zabawy i wróżby 

związane z tematem Święta Zakochanych.  

Na koniec każdy z uczestników ŚDS-u otrzymał 

słodkie upominki, następnie wszyscy udali się na 
mały poczęstunek. 

 

 

 

PO RAZ PIERWSZY W SKOŁYSZNIE ZAGRAŁA  
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!   (c.d. ze str. 1) 

 

 

 

XVI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK "NA NUTĘ KANTYCZEK" 
 

 

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 5(22)/2010 „Wieści Skołyszyńskich”  

 Informujemy, że do redakcji nie wpłynęło żadne poprawne rozwiązanie krzyżówki 

z poprzedniego numeru. 

 

„BO KAŻDY MOŻE DOBRZE SIĘ BAWIĆ” 
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20 stycznia w Domu Ludowym w Święcanach 

odbyło  się spotkanie twórców ludowych z powiatu 

jasielskiego, zainicjowane przez Klub Poetów 

i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”. 

Spotkanie było współorganizowane przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Święcanach. Uczestniczyli 

w nim: Przewodniczący Rady Powiatu, władze 

Gminy Skołyszyn, Ksiądz Proboszcz parafii 

Święcany, Zarząd Straży Pożarnej oraz twórcy 

ludowi. Już na samym początku dziecięcy zespół ze 

szkoły w Święcanach swoim występem wprowadził 

atmosferę świąteczną, która trwała do samego końca 

spotkania. Nastrój ten podkreślał również wystrój 

sali. Na program spotkania, które odbyło się pod 

hasłem „Twórcza wyobraźnia” złożyły się 

wystąpienia zaproszonych gości, prezentacje dorobku 

twórców ludowych, którzy odczytali swoje wiersze, 

opowiadali również o swojej pasji, jaką jest 

rękodzieło, rzeźba czy malarstwo. Na zakończenie 

wystąpiła B. Rodak w humorystycznych skeczach 

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Twórcy otrzymali 

podziękowania z rąk Wójta Gminy Skołyszyn, 

natomiast wszyscy uczestnicy zostali obdarowani 

różami z bibuły, wykonanymi przez Panie z KGW 

w Święcanach. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 

rękodzieła oraz wydawnictw twórców ze  Święcan 

i powiatu. 

 
 

 

Już po raz siódmy dnia 16.01.2011r. w sali 

gimnastycznej przy ZSP w Skołyszynie odbył się 

karnawałowy Bal Malucha. Został on zorganizowany 

dla najmłodszych mieszkańców Skołyszyna i dzieci 

całej gminy a także okolicznych miejscowości.  

W imprezie w kolorowo przystrojonej sali wzięło 

udział około 200 osób.  

Całą uroczystość rozpoczął p. dyrektor ZSP 

w Skołyszynie, mgr Stanisław Pawluś. Powitał on 

gorąco wszystkich przybyłych na zabawę i życzył 

wielu niezapomnianych wrażeń.  

Jako pierwsi swoje umiejętności zaprezentowali 

sportowcy, wśród nich uczniowie naszej szkoły 

w pokazie karate. Wszystkim podobały się układy 

uderzeń i bloków a także profesjonalne stroje – 

kimona.  

Całą prezentację przygotowali opiekun sportowców, 

pan Tadeusz Krygowski i pan Leszek Ptak 

z Jasielskiego Klubu Karate.  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie wystąpił gość specjalny – klown Taperini, 

który poprowadził róże zabawy, quizy, umilał czas 

śpiewem i ciekawymi popisami. Jego oryginalny 

strój, rekwizyty i przygotowany program wprawił 

wszystkich w wesoły nastrój.  

Innymi atrakcjami tego balu były także: loteria 

fantowa i możliwość losowania cennych nagród 

z biletów wstępu (rower górski, odtwarzacz DVD, 

choinka). Na karnawałowe słodkości zapraszał obfity 

szkolny bufet.  

Po występach i popisach młodzi uczestnicy balu 

mogli bawić się i tańczyć przy lubianej i wesołej 

muzyce.  

Całą imprezę zakończył pan dyrektor szkoły. 

Podziękował on wszystkim gościom za udział 

i zaprosił na kolejny bal za rok.  

Imprezę zorganizował pan dyrektor szkoły, mgr St. 

Pawluś z pomocą Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców.  

 

 

 

TWÓRCZA WYOBRAŹNIA 

 

 

BAL MALUCHA SKOŁYSZYN  
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Bartosz Gorczyca to mieszkaniec Skołyszyna, 

absolwent tutejszej SP i Gimnazjum, później uczeń 

Zespołu Szkół w Trzcinicy, a obecnie student 

krakowskiej AWF. Bartek na początku swojej 

przygody ze sportem był dobrze zapowiadającym się 

orlikiem, a później juniorem w piłkarskich drużynach 

LKS-u Skołyszyn. Wyróżniał się na tle swoich 

partnerów i rywali, było widać, że ma smykałkę do 

uprawiania sportu. Ciągnęło jednak go coś innego niż 

futbol, a lekkoatletyka to przecież królowa sportu. 

Trafił do ULKS Technik Trzcinica pod skrzydła 

trenera Tomasza Wojtasa i zaczęła się jego przygoda 

z tą jakże piękną, ale i wymagającą tytanicznej pracy 

dyscypliną. Bartek wybrał bieganie i to długich 

dystansów, trwa to już prawie cztery lata. Trenuje 

codziennie, w zasadzie sam wg planów 

przygotowanych przez trenera, chociaż czasem 

w Krakowie uda mu się potrenować z kolegami 

z innych klubów. Rocznie biega ok. 6 tysięcy 

kilometrów, a więc dziennie ok. 20 km! To ogromny 

wysiłek i poświęcenie dla tak młodego człowieka. 

Widzimy często  jak rano, skoro świt na  naszym sta- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ślady Bartka poszły również mieszkanki naszej 

gminy: Oliwia, Ania i Wioleta, zawodniczki 

„Technik” Trzcinica. Dziewczęta w dniu 15.01.2011 

w Mielcu na Halowych Mistrzostwach Województwa 

Juniorów wywalczyły medale: srebrny w skoku w dal 

Oliwia Dyląg ze Skołyszyna, srebrny w skoku 

wzwyż Anna Stój z Lisowa, medal brązowy w biegu 

na 60 m Wioleta Dąbrowska z Lisowa. 

W dniu 23 stycznia 2011 r. w Mielcu w Halowych 

Mistrzostwach Województwa Juniorów Młodszych -

brązowy medal wywalczyła ponownie w biegu na 

60m Wioleta Dąbrowska, która w zaciętej rywalizacji 

musiała ustąpić miejsca starszym koleżankom. 
Jednak już 5 lutego 2011r. na Halowych 

Mistrzostwach Województwa Młodzików. Wioleta 

do wcześniej zdobytych medali dołożyła złoty medal 

i jednocześnie została najszybszą młodziczką na 

Podkarpaciu.   Uzyskała   wynik 8,30 sek.  Obecnie  z  

 

 

- dionie ćwiczy Bartek, jak przemierza w upale 

i mrozie, deszczu i śniegu, w piątek i świątek drogi 

naszej Gminy. Samotność długodystansowca? Bartek 

nie ma czasu na rozrywkę, piwko z kolegami, jakieś 

wyrafinowane hobby, bo wszystko podporządkował 

swojej miłości, jaką jest bieganie. Pracuje niezwykle 

ciężko, z ogromnym samozaparciem i samodyscy-

pliną realizuje plany treningowe. Nie jest anonimo-

wym biegaczem, znają go już w całej Polsce, bo 

przecież jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski 

Juniorów w biegu na 3000 m z przeszkodami! 

Zdobywał też mistrzostwo Polski LZS w biegu 

z przeszkodami oraz na płaskim dystansie 3 km. 

Odnosi liczne sukcesy w biegach ulicznych, a medali 

z mistrzostw Podkarpacia ma mnóstwo. Bartek marzy 

o podobnych sukcesach w kategorii młodzieżowców, 

o starcie w mistrzostwach Europy … i znając jego 

upór oraz pracowitość oraz wielki talent na pewno to 

osiągnie. 

A nam marzy się pierwszy olimpijczyk  z naszej 

gminy… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wynikiem  8,23  sek. zajmuje  według  statystyk Pol - 

- skiego Związku Lekkiej Atletyki dziesiąte miejsce 

w Polsce wśród najszybszych młodziczek na 

dystansie 60m. Wioleta Dąbrowska to podopieczna 

trenera Tomasza Wojtasa, jest uczennicą I klasy 

Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy, do którego 

trafiła ze szkoły podstawowej w  Lisowie.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NASZE TALENTY 

IDZIEMY W ŚLADY BARTKA 
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W dniu 12 lutego 2011 w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Publicznych w Skołyszynie odbył się Turniej 

Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. 

Organizatorem turnieju już tradycyjnie był Dyrektor 

Zespołu Szkół w Skołyszynie Pan Stanisław  Pawluś.  

W turnieju udział wzięły cztery zespoły; drużyna 

reprezentująca  Gamrat Jasło, Gazownictwo Jasło, 

Osobnicę, i gospodarz turnieju Skołyszyn.  

Najlepszym zespołem turnieju została „mało 

gościnna” drużyna ze Skołyszyna. Drugie miejsce 

przypadło w udziale drużynie  reprezentującej 

Gazownictwo Jasło, na trzecim miejscu uplasowała 

się drużyna z Gamratu  a czwarte miejsce przypadło 

zespołowi reprezentującemu Osobnicę. Tradycyjnie 

wyłoniono również indywidualności turnieju - za 

najlepszego siatkarza uznano Tomasza Pawlusia 

(Skołyszyn), najlepszym atakującym został Dariusz 

Fundakowski (Gazownictwo Jasło) zaś za 

najlepszego  rozgrywającego uznano Mariusza 

Szpaka (Skołyszyn). Wszystkie drużyny, jak 

również wyróżnieni zawodnicy otrzymali z rąk 

Zastępcy Wójta Pana Krzysztofa Zięby oraz 

dyrektora Stanisława Pawlusia pamiątkowe dyplomy 

i puchary. Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom 

sportowy turnieju. Wszystkim serdecznie 

gratulujemy. W poszczególnych meczach padły 

następujące wyniki: 

1.Gamrat Jasło – Skołyszyn 0:2 (21:25,19:25) 

2. Gazownictwo Jasło - Osobnica 2:0 (29:27, 25:18) 

3.Gamrat Jasło - Gazownictwo Jasło 0:2  

  (21:25,17:25) 

4. Skołyszyn – Osobnica 2:0 (25:19,25:16) 

5. Gamrat Jasło – Osobnica 2:1 ( 19:25,25:15,15:6) 

6.Skołyszyn – Gazownictwo Jasło 2:1  

  ( 25:18,16:25,15:13) 

 

 

Po raz siódmy w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w 

Skołyszynie odbył się Halowy Turniej Zakładów 

Pracy w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Skołyszyn. Organizatorami zawodów byli 

przewodniczący Rady Gminy w Skołyszynie 

Wiesław Hasiak i dyrektor miejscowego Zespołu 

Szkół Stanisław Pawluś. W turnieju udział wzięło 

pięć zespołów z terenu gminy Skołyszyn: „Art-Bud”, 

„Okienko”, ZULiT Jabłonica, „Libet” i Urząd 

Gminy. Drużyny grały systemem każdy z każdym, 

sędziował Stanisław Sokołowski.W poszczególnych 

spotkaniach padły wyniki: ZULiT - Art-Bud 2:1, 

Okienko - Libet 3:5, UG - ZULiT 1:0, Art-Bud - 

Okienko 1:3, Libet – UG 2:7, ZULiT – Okienko 2:7, 
Art-Bud – Libet 1:5, Okienko – UG 7:1, ZULiT – 

Libet 0:7, Art-Bud – UG 2:4. Po rozegraniu 10 

zaciętych i stojących na wysokim poziomie spotkań 

okazało się, że zwycięzcą została drużyna 

„Okienko”, Sławomira Grygi, II miejsce przypadło  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Libetowi”  Jerzego Hajduka, III miejsce zajęli  

pracownicy Urzędu Gminy Skołyszyn,  IV miejsce 

zdobył ZULiT Jabłonica, a  V miejsce przypadło 

„Art-Budowi” Skołyszyn. Najlepszym bramkarzem 

Turnieju został Mateusz Furmanek (Okienko), 

królem strzelców Tobiasz Walczyk (Libet), który 

zdobył 10 bramek, a tytuł najlepszego zawodnika 

otrzymał Michał Czochara (Okienko). Zwycięzcy 

otrzymali z rąk wójta gminy Zenona Szury, zastępcy 

wójta Krzysztofa Zięby, przewodniczącego Rady 

Gminy Wiesława 

Hasiaka, radnego 

Adama Słowika  i  

dyrektora Zespołu 

Szkół Stanisława 

Pawlusia puchary i 

pamiątkowe 

dyplomy.  

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN 
 

 

 

 

 

VII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY  
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-Na zebraniu wiejskim kandydatka oznajmiła wszem 

i wobec: „kandyduję z PIS i Sprawiedliwości”. 

Chyba przedobrzyła. Nie została doceniona przez 

elektorat. 

- Potężna afera zrobiła się w „Keksie”! Pestka 

z czereśni znalazła się w placku z wiśni!  

- Kastrację, jako sposób zapobiegania łysieniu 

osobników płci męskiej proponuje pani P. Tę 

skuteczną, aczkolwiek drastyczną metodę 

wypróbowała na kocie. 

Mąż zakupił najwyższej klasy perukę. 

- Jedna z pracownic urzędu wyznała, że zgrzeszyła 

emocjonalnie. Z dziką rozkoszą posłuchamy 

rozwinięcia wątku. 

- Pani M. zdradziła sekret na poprawę stanu 

demografii w gminie, zamykanie oczu. Nie wiemy, 

niestety, przez kogo, kiedy, ile … 

- Jedna z dyrekcji szkół na wieść o oszczędnościach 

w oświacie zapytała z rozbrajającą szczerością kiedy 

będą wybory Wójta. 

Czyżby komuś groził brak promocji? 

- Chyba najbardziej trafny wybór Naczelnika OSP 

okazał się być w Święcanach. Ci, którzy byli wiedzą 

w czym rzecz, zaś nieobecni niech żałują. 

- Rewelacyjne panaceum na poprawę ciśnienia 

posiada od czasu wspinaczki na Górę Parkową radny 

S. Zainteresowanych po szczegóły kierujemy do 

wynalazcy. 

- Pani P. ma ogromny zapał do pracy po spożyciu. 

Unika wówczas bliskości męża i wciąż szuka coś do 

roboty. A może by tak po jednym i w innych 

firmach? 

- Wójt zlecił przygotowanie dla pracowników 

stosownych emblematów z herbem gminy, które 

mają być przypinane do strojów pracowniczych. 

Pozazdrościł radnemu S. Tenże nosi coś w tym 

guście od dawien dawna. 

 

 

 

 

 
Jesteś otwarty i przyjazny ludziom, ale oni 

nie są aż tak wspaniałomyślni. Pamiętaj że 

są osoby nieprzyjazne, zawistne, niechętne 

… Pokaż im, że to wiesz. 

 

 

 

 

 

 
Najpierw zrób pierwszy krok, a jest on 

najtrudniejszy. Później wszystko potoczy 

się jak z płatka. Osiągniesz cel bez 

poważniejszych kłopotów. No to do dzieła! 

 

 

 
Wciąż marzysz o wspaniałej wyprawie, 

tęsknisz za przygodą. Chciałbyś, by 

wakacje trwały cały rok … Obudź się, 

w ten sposób niczego nie dokonasz. 

 

 

 

Nie możesz wciąż sączyć jadu i opluwać 

prawie wszystkich. Nie jesteś wyrocznią, 

nic nie zrobiłeś pozytywnego dla ogółu, 

a na totalnej krytyce daleko nie zajedziesz. 

 

 

 
Lubisz dynamikę, dzianie się, zmiany … 

nie zabraknie Ci tego teraz, więc poczujesz 

się w swoim żywiole. Ogarniesz wszystko, 

a efekty będą nader imponujące. 

 

 

 

Lenistwo jest dobre do czasu, a na dłuższą 

metę jest gorsze niż ciężka praca, pamiętaj 

o tym nim wpadniesz w całkowity marazm, 

zresztą sprzeczny z Twoją naturą. 

 

 

 

Ciągle gonisz, coś robisz, poprawiasz … 

a może zatrzymasz się na trochę, złapiesz 

oddech, gdzieś wyskoczysz? Tak trzeba, bo 

nikt nie jest z żelaza. 

 

 

 

Policz do trzech nim podejmiesz decyzję, 

a sporo ich przed Tobą, bo w Twoim życiu 

wiele się dzieje i to pozytywnego. Trzymaj 

rękę na pulsie. Opłaci się. 

 

 

 
Niełatwo jest uporać się z ludźmi, którzy 

niewiele wiedzą i tyle samo potrafią. Nie 

dziw się, bo z głupotą sami bogowie ponoć 

walczą nadaremnie … 

 

 

 

Dużo ciekawych, ale dobrych zdarzeń 

przed Tobą. Bądź jednak ostrożny 

w podejmowaniu decyzji i ferowaniu 

wyroków, łatwo o pomyłkę. 

 

 

 

Nigdy nie jest tak, aby wszystko było 

wspaniale, więc i w Twojej beczce miodu 

zdarzy się łyżka dziegciu, którą okaże się 

ktoś dotychczas przyjazny. 

 

 

 

Nie bądź kolczastym jeżem, daj się 

pogłaskać, a co niektórym ogromnie na tym 

zależy. Będzie więc obopólna radość 

i przyjemność. 

 

HOROSKOP  
 

FAKTY, PLOTKI, ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 

 

1A – najważniejsza listopadowa 

1L – chowa anonim 

2F – to rodzinka 

2S – azyl zakupoholiczki 

3A – zmarłe światełka 

3L – kumple moreli 

4F – jankeska siklawa 

4S – sezam madame 

5A – wyróżnia z tłumu 

5L – adres dziwaczki 

6G – sztubackie przestępstwo 

6T – trwała Barentsa 

7A – kociaczek 

7N – spiżarniany taniec 

8G – służbowa albo nie 

8S – obcięte binokle 

9B – szmatka dla gagatka 

9L – fruwający palindrom 

10G – też tworzywo 

10S – szlachetna myśl 

 

11A – dialogi agencyjne 

11M – śpi na sianie 

12G – twaróg na hali 

12T – dęty popis 

13A – erzac zastawy 

13M – ma jasny gwint 

14G – nie lubi konta 

14T – brzydka część róży 

15A – polski sztukas 

15M – jak głaz, niestety 

16G – sąsiadka Spiszu 

16T – miał fortepian 

 

PIONOWO: 

 

A5 – opel po modyfikacji 

A10 – kawał chłopa 

B1 – drogowy kierat 

C5 – jeden z setki 

D1 – stawka dla Hansa 

E5 – siostra garłaczowej 

F1 – James w PZU 

 

G6 – wypierana przez tusz 

G12 – polski Gabon 

H1 – dla Jana muzykalnego 

I6 – żeńska Santana 

J1 – sycylijska zmora 

K10 – kaczka na mięso  

L1 – koleżanka Antka i Anielki 

M8 – mały a coraz droższy 

M11 – nasz paw 

N1 – każdego raduje 

O11 – przyganiano jemu 

P1 – gada za nas 

R11 – pasterz znad Rio Grande 

S1- nie ma miotły 

S7 – arystokratyczny kamyk 

T12 – coś dla Paca 

U1 – też chwała 

W12 – ptasi komunikator 

X1 – całokształt zagadnień 

Y12 – raczej nie Azor 

Z1 – snajper u Bahdaja 

Z9 – mniejsza niż L 

 

KUPON KONKURSOWY 
 

R o z w i ą z a n i e  k r z y ż ó w k i  z  n u m e r u  1 ( 2 3 ) / 2 0 1 1  W i e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 
N a z w i s k o  … … … … … … . … … … … … …  I m i ę  … … … … . . … … … … … … … … .  
 
A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  

 
 
 
 
 

KRZYŻÓWKA SWOJSKA 
 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         
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ich własnymi tytułami. 
 
 

 Rozwiązaną krzyżówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca 

marca 2011 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyżówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu 

nagród. Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 

mailto:gmina@skolyszyn.pl
http://www.bip.skolyszyn.pl/
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