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BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE

W sobotę 10 kwietnia 2010r. zginął w katastrofie lotniczej 
w Smoleńsku Stanisław Zając Senator RP. Wiadomość
o katastrofie prezydenckiego samolotu  wstrząsnęła całym 
krajem. W jednej chwili straciliśmy kwiat narodu. 
Ból, wzruszenie, łzy. Brak słów.

Stanisław  Zając  -  urodził  się  1 maja 1949 roku  
w Święcanach. W 1971 roku ukończył studia na Wydziale  
Prawa Uniwersytetu  Jagiellońskiego i   rozpoczął   etatową  
aplikację   sędziowską   w  Sądzie Wojewódzkim   
w  Rzeszowie,  zakończoną  w  listopadzie 1973 r. egzaminem. 
 Był sędzią, ale w latach 70 zrezygnował z tego stanowiska. Rozpoczął praktykę
adwokacką. Był świetnym prawnikiem, wielokrotnie bronił w procesach 
politycznych. W 1991 roku został wybrany posłem do Sejmu RP z listy Wyborczej 
Akcji Katolickiej w okręgu wyborczym przemysko-krośnieńskim. W 1997 roku 
został wybrany posłem do Sejmu RP III kadencji z listy AWS (uzyskując jeden 
z najlepszych wyników) i pełnił przez całą kadencję funkcję Wicemarszałka Sejmu 
RP. W tej roli potrafił doskonale wykorzystać swoją wiedzę i cechy charakteru – 
pracowitość, szacunek dla innych, talent mediacyjny. Po zakończeniu III kadencji 
Sejmu RP w 2001 r. powrócił do pracy jako adwokat w Kancelarii Adwokackiej 
w Jaśle, a jednocześnie w 2002 r. wybrany został Radnym Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. Od początku lat 90 - tych naleŜał do Zjednoczenia Chrześcijańsko - 
Narodowego. W latach 2000 - 2002 był Prezesem Zarządu Głównego tej partii. 
W 2005 r, został wybrany do Sejmu RP V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. 
Po skróceniu V kadencji Sejmu ponownie kandydował z listy PiS, uzyskując mandat 
poselski. W 2008 r. wystartował w wyborach uzupełniających do Senatu RP               
i wybrany został senatorem  w okręgu przemysko – krośnieńskim. Wybory do Senatu 
potwierdziły niekwestionowaną pozycję polityczną Stanisława Zająca, który odniósł 
zdecydowane zwycięstwo w rywalizacji o fotel senatora, otrzymując blisko 50% 
wszystkich głosów.  
 AngaŜował się zawsze w waŜne sprawy Podkarpacia. Był orędownikiem 
powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego, zabiegał o budowę zbiornika wodnego Kąty 
- Myscowa na rzece Wisłoka, nigdy nie zapomniał o Gminie Skołyszyn, gminie 
z której się wywodził. SłuŜył radą, pomagał w realizacji wielu inwestycji. I ta ziemia 
pamiętać będzie zawsze Swojego Wielkiego Syna. Cześć Jego Pamięci. 
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Jedna z legend…
 Dawno temu wieś Harklowa naleŜała do 
szlachcica, który nie znał uczucia miłości. Był 
okrutny dla swych poddanych, gnębił ich i ściągał 
daniny, zmuszał do pracy i morzył głodem. 
Największą radość sprawiał mu dźwięk monet 
w sakiewce. Kiedy na przednówku wielu ludzi nie 
miało juŜ co do garnka włoŜyć, szli do dziedzica 
prosić pokornie o garść mąki lub kromkę chleba, ale 
on miał nieczułe serce, dbał tylko o siebie. 
 Któregoś dnia wieś obiegła informacja, Ŝe 
pan się Ŝeni. Ludzie mieli nadzieję, Ŝe moŜe Ŝona 
zmieni twarde serce szlachcica i stanie się lepszy. JuŜ

wkrótce okazało się, Ŝe małŜeństwo zmieniło pana, 
ale niestety, stał się jeszcze gorszy. Chciwość Ŝony 
nie znała granic, toteŜ niedola ludzi jeszcze bardziej 
wzrosła. 
 W tym czasie na skraju wsi, w ubogiej 
chacie mieszkał schorowany wdowiec z czworgiem 
dzieci. Przymierał głodem. W komorze juŜ dawno 
skończyły się zapasy, od roku okrutny dziedzic nie 
zapłacił ani grosza za cięŜką pracę. Biedak 
postanowił więc grzecznie upomnieć się o zapłatę lub 
poprosić o jakąkolwiek pomoc dla swych synów. 
 Jednak pan nie dość, Ŝe nie dał naleŜnej 
zapłaty, to poszczuł go psami i kazał obić swym 

sługom. Połamano biedakowi obie nogi. PrzeŜył 
dzięki pomocy sąsiadów, takich jak on nędzarzy, 
którzy dzielili się z nim i jego rodziną ostatnią
kromką chleba. 
 Kiedy chłop doszedł do pełni sił, stanął na 
czele zbuntowanych, gnębionych przez dziedzica 
mieszkańców wioski. Próba buntu skończyła się
jednak klęską. 
 Dziedzic specjalną karę przygotował dla 
przywódcy buntu. Nakazał mu kopać studnię w skale 
na wzgórzu Harków. Pragnął bowiem uzyskać
krystalicznie czystą wodę z głębinowego źródła. 
Nieszczęśnik niczym mityczny Syzyf wykonywał 
swą pracę, kując skałę kilofem. Rok, drugi, trzeci… 
Gdy oblewał go pot i tracił siły, słyszał szyderczy 
śmiech dziedzica. 
 Pewnego dnia z całych sił uderzył chłop  
w skałę, a spod kilofa wytrysnęła ciemna, tłusta 
ciecz, którą nazwano olejem skalnym. 
 Dziedzic był zły, nie było juŜ szans na 
uzyskanie źródlanej, krystalicznej wody. Kazał 
chłopu przerwać pracę i wreszcie pozwolił mu wrócić
do domu. Nie wiedział okrutnik, Ŝe ciemna ciecz, 
którą miejscowi ludzie wykorzystywali jako mazidło 
do kół i zawiasów, to prawdziwy skarb. 
 Kilkadziesiąt lat po jego śmierci zbadano 
skalny olej i nazwano go ropą naftową. W miejscu 
studni na wzgórzu Harków wyrosła kopalnia ropy 
naftowej. 
(Opracowano na podst. „Legend jasielskich” 
p. red. W. Hopa, F. Jałosińskiej, B. Mastej) 

Z kart historii 
 Nazwa wsi pochodzi od imienia jej 
załoŜyciela Artla lub Hartla. Osada pierwotnie nosiła 
nazwę Hartlowa Wola, dopiero z czasem 
upowszechniła się Harklowa. Król Kazimierz Wielki 
dokumentem wydanym w Dębowcu w 1363 roku 
ustanawia sołectwo w Harklowej, realizację tego 
dokumentu powierza niejakiemu Mikołajowi 
Czocznerowi. 
 W 1373 roku Harklowa zostaje wydzielona  
z parafii Sławęcin, a istniejący juŜ wtedy kościół pod 
wezwaniem św. Doroty zyskuje nową rangę. 
Najprawdopodobniej juŜ od XVI wieku istniała przy 
nim szkoła. 
 Rok 1772 - I rozbiór Polski wpływa 
znacząco na losy wsi. Austria sprzedaje nabyte dobra 
ziemskie tzw. królewszczyzny. Wieś przechodzi  

HARKLOWA 
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z rąk do rąk. W 1870 roku Harklową zakupiła Wanda 
z Dobrzyńskich – Wittig, a od roku 1895 wieś
dziedziczy Witold Wittig. 
 Ogromny wpływ na rozwój miejscowości 
miało kopalnictwo naftowe, którego początki sięgają
1861 roku. W 1871 przystąpiono do poszukiwania 
i wydobywania ropy. Wykopano 8 szybów. W ten 
sposób powstała kopalnia ropy naftowej 
w Harklowej. Zatrudnienie znalazło w niej wielu 
mieszkańców, dzięki temu ich sytuacja materialna 
była naprawdę dobra. W 1914 roku kopalnia 
w Harklowej i Pagorzynie zatrudniała 200 
robotników. Wybuch I wojny światowej nie 
pozostaje bez wpływu na losy wsi. Działania 
wojenne hamują rozwój kopalnictwa. 
 II wojna światowa to najtragiczniejszy okres 
w dziejach narodu polskiego.  Ofiarami hitlerowców, 
są równieŜ mieszkańcy Harklowej, którzy swoje 
Ŝycie traktowali jak słuŜbę. 
  Okres powojenny to przebudowa i rozwój 
wsi. 
 Obecnie Harklowa liczy 1605 mieszkańców, 
500 numerów domów i jest trzecią wioską w gminie 
pod względem liczebności mieszkańców. Wieś
rozbudowuje się, co jest świadectwem atrakcyjności 
miejscowości. 
  
Spacerkiem po Harklowej 
 Harklowa to miejscowość niezwykle 
malownicza. Zajmuje powierzchnię aŜ 992 ha. 
PołoŜona jest na wielu wzgórzach, z których 
rozpościera się wspaniały widok. Wędrując po 

Harklowej koniecznie trzeba odwiedzić miejsca, 
które związane są z jej historią. 

Kościół 
Kościół św. Doroty zbudowany jest w stylu 

gotyckim. Budowa została wzniesiona na planie 
krzyŜa z cegły i ciosów kamiennych. Ozdobą
kościoła są ołtarze, chór z zabytkowymi organami, 
piękna polichromia. WciąŜ trwają prace remontowe, 
by uświetnić świątynię i zachować jej specyficzny 
charakter. W ostatnim roku została zrealizowana 
potęŜna inwestycja – wymiana dachu i rekonstrukcja 
wieŜy. Na pobliskim cmentarzu, w miejscu 
pochówku ofiar II wojny światowej, został 
wzniesiony pomnik, który w 1996 roku 
odrestaurowano. Tutaj teŜ znajdują się zabytkowe 
nagrobki  Wittiga i Dobrzańskiego - dziadka 
legendarnego Hubala. 

Kapliczka 
 Dla kaŜdego mieszkańca Harklowej 
wyjątkowym miejscem jest mała, drewniana 
kapliczka z figurą Matki BoŜej z Dzieciątkiem, 
pochodząca z ok.1400 roku. WiąŜe się z nią wiele 
legend. Matka Boska Harklowska błogosławi 
mieszkańcom i chroni od nieszczęść. Corocznie przy 
kapliczce odbywają się naboŜeństwa. 

Cmentarz Wojskowy 
 „Na Buczu”, wśród leśnych drzew 
spoczywają ofiary I wojny światowej. Tutaj znajduje 
się cmentarz wojskowy, który w latach 2005-2007 
został odnowiony. Pomiędzy nagrobkami Ŝołnierzy 
austriackich i niemieckich spoczywa teŜ mieszkaniec 
Harklowej wcielony do armii austriackiej. 

Centrum Harklowej 
W centrum wsi wznosi się pomnik ofiar 

faszyzmu, nieopodal usytuowana jest płyta 
poświęcona poległym partyzantom z Harklowej. 
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MłodzieŜ szkolna i mieszkańcy składają tutaj kwiaty 
i zapalają symboliczny znicz. Tutaj teŜ zlokalizowane 
są najwaŜniejsze obiekty uŜyteczności publicznej: 
Ośrodek  Zdrowia z gabinetami lekarza rodzinnego, 
stomatologa, punktem aptecznym (dostosowanym dla 
niepełnosprawnych i gruntownie wyremontowany), 
szkoła, charakterystyczny budynek „starej szkoły”, 
w którym mieści się biblioteka, nowoczesny plac 
zabaw, powstały z inicjatywy rady sołeckiej, 
urządzony dzięki wsparciu i zaangaŜowaniu 
mieszkańców oraz boisko do gry w siatkówkę
plaŜową. Dom Ludowy jest nowoczesny. Po 
wymianie okien i drzwi został przeprowadzony 
generalny remont kuchni, sanitariatów, sceny. Dom 
tętni Ŝyciem. Tutaj spotyka się taneczny zespół 
ESCAPE załoŜony w 2004 roku, znany w gminie, 
powiecie, a nawet w stolicy Tatr-Zakopanem oraz 
grupa ESCAPE JUNIOR. Obok swą siedzibę ma 
OSP. W ostatnich latach straŜacy otrzymali nowe 
samochody i nowoczesny sprzęt do akcji 
ratunkowych. 

Teraźniejszość i plany na przyszłość. 
 Harklowa z dnia na dzień staje się
piękniejsza, powstają nowoczesne domy, te starsze 
zostały odnowione, posesje są zadbane, przyjemnie 
jest przyglądać się profesjonalnie urządzonym 
przydomowym ogródkom. WciąŜ jednak trzeba 
zrealizować wiele zadań, aby miejscowość stała się
atrakcyjna w pełnym tego słowa znaczeniu. 
 Bolączką ostatnich lat są drogi, zarówno te 
powiatowe jak i gminne. Nowa nawierzchnia została 
połoŜona na 8 km dróg powiatowych. Niezwykle 
pilną sprawą jest przebudowa drogi łączącej 
Harklową z Osobnicą. Przez naszą miejscowość
przebiega 23700 m dróg gminnych. W kaŜdym roku 
wykonywane są krótkie odcinki nawierzchni 

asfaltowej i utwardzanie Ŝwirem (ok. 400m3). Nie 
zaspokaja to jednak wszystkich potrzeb, wielu 
mieszkańców wciąŜ wyraŜa niezadowolenie 
z powodu utrudnionego dojazdu do posesji lub pól. 
W roku 2009 część gospodarstw została podłączona 
do kanalizacji, by wieś była rzeczywiście czysta 
i ekologiczna. Mieszkańcy marzą teŜ o wodociągu. 
PołoŜenie Harklowej na licznych wzgórzach sprawia, 
iŜ od wczesnego lata aŜ do późnej jesieni, a czasem 
nawet zimy, w wielu domach brakuje wody. Oddana 
do uŜytku mieszkańców jedna studnia głębinowa nie 
rozwiązuje tego problemu. 
 Na uzupełnienie czeka teŜ oświetlenie 
uliczne. Obecnie wioskę oświetla 75 lamp, ale juŜ
w tej chwili brakuje kolejnych 20, by zapewnić
mieszkańcom komfort i poczucie bezpieczeństwa. 
 Rada sołecka, która liczy 10 osób z pełnym 
zaangaŜowaniem wykonuje swe obowiązki, wskazuje 
na konieczność zagospodarowania budynku starej 
szkoły i oddania go do uŜytku publicznego. Wielu 
mieszkańców dopomina się o utworzenie 
przedszkola, które przed laty tu funkcjonowało. 
Brakuje teŜ obiektów sportowych dla młodzieŜy, np. 
boiska, siłowni, kortu tenisowego, lodowiska. 
Właściciele sklepów i punktów usługowych 
proponują załoŜenie monitoringu w centrum wsi. 
 Potrzeby są wciąŜ ogromne i w najbliŜszych 
latach musi zostać przeprowadzone wiele inwestycji, 
aby wieś nie odbiegała od standardów europejskich 
XXI wieku 
 Mam nadzieję, iŜ przy pomocy sympatyków 
i przyjaciół, wsparciu wójta i znanych polityków, 
którzy niejednokrotnie gościli w Harklowej, nasza 
miejscowość będzie pręŜnie się rozwijała i tętniła 
Ŝyciem. 

Kazimierz Goleń

25 marca w Jedliczu odbył się II Przegląd 
Dziecięcych i MłodzieŜowych Zespołów 
Tanecznych. W konkursie udział wzięło ponad 30 
zespołów m.in. z Rzeszowa, Mielca, Krosna, 
Jedlicza, Jasła. Wśród uczestników nie zabrakło teŜ
naszych dziewczyn z zespołu "Escape" i 
dziewczynek z "Escape Junior". W sposób bardzo 
efektowny zaprezentował się „Escape”. Dziewczyny 
pokazały na co naprawdę je stać, co zresztą doceniło 
Jury, wyróŜniając je dyplomem i pięknym pucharem. 
Niestety małym dziewczynkom tym razem nie  

dopisało szczęście, lecz sam występ i umiejętności 
zespołu zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.  
Cały konkurs dostarczył nam wszystkim ogromnych    
emocji i wiele radości. 

Agnieszka Kosiba 

ESCAPE & ESCAPE JUNIOR 
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„Przeszłość zachowana w pamięci staje się
teraźniejszością.”
                                                     Tadeusz Kotarbiński 

Tradycyjnie w kwietniu w szczególny 
sposób przywołujemy pamięcią tych wszystkich, 
którzy zginęli walcząc za wolność i niepodległość
naszego kraju. Czy pamięć narodowa jest 
rzeczywiście tak istotna w obecnych czasach? 
Często zadajemy sobie pytanie po co wracamy do 
tych smutnych wydarzeń sprzed lat? Czy nie pora 
otrząsnąć się z przykrych doświadczeń przeszłości 
i Ŝyć teraźniejszością? To nie jest tak, Ŝe historia ma 
swój bieg i odchodzi w niepamięć. Narodowa 
pamięć jest dobrem najwyŜszym. Wplata się
w historię cieniami poległych i wyrasta z jeszcze 
Ŝyjących uczestników walki, spotykanych wśród nas, 
na co dzień. Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowania 
tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego 
wyrastamy, co było krwią, bliznami i cierpieniem, co 
było radością i triumfem. To wszystko musimy 
włączyć w teraźniejszość. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe 
w Harklowej szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki 
oraz, Ŝe została odznaczona odznaką Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej przez Wojewódzki 
Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa  
czujemy się zobowiązani do pracy dydaktycznej 
i wychowawczej w tym zakresie, nie tylko 
w miesiącu kwietniu. Tradycją jest opieka nad 
Miejscami Pamięci Narodowej. Kilka razy w roku 
uczniowie klas starszych wykonują prace 
porządkowe pod pomnikiem i płytą pamiątkową
w centrum wsi, a takŜe na cmentarzu parafialnym, 
młodsze klasy dekorują te miejsca kwiatami 
i zapalają znicze w rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, z okazji Wszystkich Świętych, rocznicy 
Odzyskania Niepodległości oraz w kwietniu- 
Miesiącu Pamięci Narodowej. 

 Historia i dzieje narodu mają być źródłem 
nauki, aby to, co było złe naprawić, a to, co było 
dobre uszlachetniać. SłuŜyć temu mają działania 
podejmowane przez koło historyczne i bibliotekę
szkolną. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem 
jest współpraca z Panią Krystyną Wojtowicz i Panią
prof. dr hab. ElŜbietą Zawadzką z Fundacji 
Archiwum i Muzeum Pomorskiego Armii Krajowej 
oraz  Wojskowej   SłuŜby   Polek  w  Toruniu,  która  

zaowocowała umieszczeniem w ksiąŜce pt. „Słownik 
biograficzny kobiet odznaczonych orderem 
wojennym Virtuti Militari” materiałów zebranych 
przez nas na temat Barbary Augustyn  zasłuŜonej 
w walce z okupantem. Bardzo cenną inicjatywą było 
teŜ zbieranie informacji o innych bohaterach 
z czasów wojny, przodkach naszych uczniów.  
PowyŜsze zadania zaowocowały zgromadzeniem 
materiałów dotyczących historii naszej miejscowości, 
a takŜe wzbogaciły zbiory biblioteczne 
o wydawnictwa historyczne Fundacji Archiwum 
i Muzeum Pomorskiego Armii Krajowej oraz 
Wojskowej SłuŜby Polek w Toruniu oraz rozbudziły 
zainteresowanie uczniów tą tematyką. 
Co roku w miesiącu kwietniu uczniowie klasy 
najmłodszej zapoznają się z postacią naszego patrona 
– Tadeusza Kościuszki, a uczniowie klas starszych 
wzbogacają swoją wiedzę o tej postaci i w ten sposób 
przygotowują się do konkursu o patronie szkoły, 
którego podsumowanie odbywa się w dniu święta 
szkoły  
W bieŜącym roku szkolnym nawiązaliśmy 
współpracę z IPN w Rzeszowie w ramach której 
w kwietniu zostaną przeprowadzone przez osobę
oddelegowaną przez tę instytucję warsztaty na temat 
symboli narodowych i wpływu II wojny światowej na 
losy narodu polskiego. 
Uczennice klasy VI zostały wyróŜnione 
w wojewódzkim konkursie historycznym pt. „ Czas 
wojny w kronice szkolnej”.  
Pamięć wspólnoty, pamięć narodu moŜe się
przerodzić w wielkie dzieło dąŜenia do przyszłości. 
śywimy nadzieję, Ŝe tak się stanie w przypadku 
naszych uczniów. 
                                                        GraŜyna Klęba 

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ 
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Imi ę i nazwisko
Kazimierz Goleń – Sołtys wsi Harklowa 

           

- Kilka słów o mnie: 

Mam 46 lat, z wykształcenia jestem mechanikiem 
maszyn rolniczych, pracuję na stanowisku 
konserwatora. Od dzieciństwa jestem związany 
z Harklową, tutaj mieszkam, pracuję i juŜ drugą
kadencję pełnię funkcję sołtysa. Jestem Ŝonaty, mam 
troje dzieci. 

-Praca jest dla mnie…

Praca jest dla mnie bardzo waŜna, zarówno ta 
zawodowa, jak i społeczna. Poświęcam jej mnóstwo 
czasu, kaŜde zadanie wykonuję z pełnym 
zaangaŜowaniem i wiarą w osiągnięcie 
spodziewanego efektu. 

-Moje mocne strony…  

Trudno jest mówić samemu o sobie, wolałbym, aby 
moje mocne strony wskazali inni… Na pewno jestem 
konsekwentny w działaniu i nie zmieniam podjętych 
raz decyzji. Cechuje mnie teŜ upór w dąŜeniu do 
osiągnięcia celu oraz optymizm, który sprawia, Ŝe 
jestem człowiekiem pogodnym i zadowolonym 
z Ŝycia. 

-Moje wady…  

Nie ma ludzi bez wad, więc z pewnością i ja 
posiadam ich kilka. Najbardziej przeszkadza mi brak 
asertywności, nie wiem, czy kiedyś potrafię się jej 
nauczyć… 

-Mój najwi ększy sukces Ŝyciowy…
KaŜde zadanie, które uda mi się zrealizować wraz 
z radnymi czy radą sołecką, traktuję jako sukces… 
Dzięki takim mniejszym czy większym sukcesom 
znajduję wciąŜ motywację do dalszej pracy. 

-Moja najwi ększa poraŜka…  

Staram się zachowywać w pamięci tylko dobre 
chwile. Myślę, Ŝe nie mogę mówić o poraŜkach, czy 
to w Ŝyciu zawodowym, czy prywatnym. Nie 
wszystkie plany udaje się zrealizować, nie ma Ŝycia 
bez przeszkód. WaŜne jest dla mnie to, aby z kaŜdej 
trudnej sytuacji wyciągać odpowiednie wnioski i nie 
popełniać dwa razy tych samych błędów. 

-Gdybym znowu miał 18 lat…  

Na bieŜąco śledzę nowinki techniczne, ale nie dotarła 
do mnie informacja o skonstruowaniu wehikułu 
czasu… Swoim dzieciom powtarzam często, Ŝe 
więcej czasu poświęciłbym na naukę i zdobycie 
wyŜszego wykształcenia. Nie zrezygnowałbym  
teŜ z wycieczek, przygód, przeŜywanych 
z niezapomnianą grupką przyjaciół…

-Często wracam wspomnieniami…  

Do lat dzieciństwa i młodości, kiedy Ŝycie wydawało 
się bardzo proste, gdyŜ na naszych barkach nie 
ciąŜyła jeszcze odpowiedzialność za siebie i za 
innych. 

-Moja najwi ększa pasja…  

Spacery po najbliŜszej okolicy, w czasie których 
odkrywam ciągle jej piękno i niepowtarzalność. Te 
same zakątki wyglądają zupełnie inaczej w róŜnych 
porach roku. 

-Wywołuje u mnie radość…  

Świadomość, Ŝe dzięki swojej pracy mogę pomagać
innym. 

-Denerwuje mnie…  

KaŜdy akt wandalizmu, brutalność, przemoc 
i wulgarność zwłaszcza wśród młodzieŜy. Nie znoszę
bierności i nadmiernego krytycyzmu oraz 
utwierdzania siebie i innych w przekonaniu, Ŝe tak 
naprawdę nic nie moŜna zrobić, by zmienić na lepsze 
otaczający nas świat. 

ANKIETA OSOBOWA 
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-Moje ulubione miejsce… 

Piękny zakątek przyrody, który ze względu na ciszę, 
spokój pozwala na chwilę relaksu. Zimą takim 
azylem staje się mój dom…

-Moje największe marzenie…  

Nie będę go zdradzał, aby nie zapeszać… 

-Serce zostało w…  

Jest wciąŜ przy mnie, w mojej rodzinnej 
miejscowości realizuję swe plany, staram się takŜe 
urzeczywistniać marzenia innych. Był w moim Ŝyciu 
taki okres, Ŝe przebywałem za granicą, ale nie Ŝałuję
decyzji o powrocie. Chcę być tu i teraz…

-Jestem fanem…  

Polskich sportowców, fascynuje mnie Formuła 1, 
boks, skoki narciarskie, siatkówka. Dzięki Justynie 
Kowalczyk interesują mnie teŜ biegi narciarskie. 

-Zazdroszczę…  

Zazdrość to uczucie, które wywołuje negatywne 
emocje i potrafi wyrządzić wiele zła… Wydaje mi 
się, Ŝe jestem od niego wolny… moŜe „tęsknym 
okiem” spoglądam na ludzi, którzy mają sporo 
wolnego czasu i potrafią go efektywnie wykorzystać. 

-Podziwiam…  

Cierpliwość mojej Ŝony i wyrozumiałość dla męŜa, 
który czasem jest przysłowiowym gościem  
w domu…

-Onieśmiela mnie…  

Publiczne wystąpienie. 

-Kocham…  

Rodzinę i pracę. 

-Lubi ę…
Przeprowadzać degustację nowych potraw, chociaŜ
wiem, Ŝe nie jest to hobby typowe dla męŜczyzn. 

-Szanuję… 

KaŜdego człowieka, a zwłaszcza ludzi starszych. 

Staram się, jeśli to moŜliwe, korzystać z ich rad  
i nabytego doświadczenia. 

-Ulubione danie…  
Preferuję tradycyjną polską kuchnię, chociaŜ bardzo 
lubię takŜe najpopularniejsze włoskie potrawy. 

-Wymarzone wakacje..  

Jest tyle pięknych miejsc, które chciałbym 
odwiedzić, marzę o wycieczce śladami najstarszych 
cywilizacji, w czasie której nie mogłoby zabraknąć
czasu na słodkie lenistwo na plaŜy i kąpieli w morzu. 

-Moja muzyka…  
Gdy dorastałem, rodził się polski rock. Piosenki 
grupy Perfect, Lady Pank czy Kombi towarzyszą mi 
często, a ogromna witalność liderów tych grup 
pokazuje, Ŝe upływ czasu tak naprawdę nie odgrywa 
znacznej roli. 

-Ulubiony film…   

Uwielbiam kino akcji, zmieniam kanał, jeśli 
emitowany jest horror… Nie gardzę teŜ dobrą
komedią typu „U Pana Boga w ogródku…” 

- Najchętniej czytam…  

Powieści historyczne, ale te dotyczące okresu 
II wojny światowej i historii najnowszej. Od czasu do 
czasu sięgam teŜ po dobry kryminał…

-Na bezludną wyspę zabrałbym…  

Koc, krem do opalania z filtrem UV 50, okulary 
przeciwsłoneczne oraz lornetkę i aparat 
fotograficzny. Udałbym się tam tylko pod jednym 
warunkiem; po tygodniu przybyłaby po mnie szalupa, 
nie mam ochoty na powtórzenie historii słynnego 
Robinsona Cruzoe. 

-Wymarzona randka…  

Przejdźmy do następnego punktu ankiety, moja Ŝona 
czyta systematycznie „Wieści Skołyszyńskie”.

-śyczenia na przyszłość…  

Chciałbym, aby moja praca dostarczała mi nadal 
satysfakcji, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy 
przeŜywali jak najwięcej szczęśliwych i spokojnych 
chwil, wierzyli w drugiego człowieka, lepszą
przyszłość, realizowali swe marzenia. śyczę
wszystkim, podobnie jak sobie, zdrowia i trochę
więcej wolnego czasu na spotkania w gronie 
przyjaciół, gdyŜ tempo codziennego Ŝycia jest 
zawrotne. 
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W dniach 6 i 22 marca 2010 br. odbyły się posiedzenia 13 osobowej Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „LIWOCZ” związane z oceną wniosków złoŜonych w odpowiedzi na konkursy trwające od 18 stycznia 
do 15 lutego 2010 r. Na posiedzeniach oceniano wnioski, które dotyczyły działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. 
„Małe projekty”. Całkowita wnioskowana wartość złoŜonych projektów to: 620 693,42 zł z czego 446 000,00 zł 
dotyczy działania „Odnowa i rozwój wsi”(1 wniosek) a 174 693,42 działania „Małe projekty”, na które wpłynęło 9 
wniosków. Z terenu Gminy Skołyszyn wnioski zostały złoŜone przez spółdzielnię Usług Wodno – Kanalizacyjnych 
Produkcji Rolnej i Handlu „Rolwod” oraz Gminę Skołyszyn na łączną kwotę dofinansowania 37 192,70 zł. 

Wszystkie złoŜone wnioski zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania przez Radę LGD 
i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną przez LGD konkursy dotyczące działań: 
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – konkurs trwający od 22 marca do 19 kwietnia 2010 r. 
-„RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (planowane ogłoszenie konkursu II kwartał 2010 r.) 
- „Odnowa i rozwój wsi” (planowane ogłoszenie konkursu II kwartał 2010 r.) 
- „Małe projekty” (planowane ogłoszenie konkursu IV kwartał 2010 r.) 

Harmonogram ogłaszanych konkursów przedstawia tabela: 

Więcej informacji moŜna uzyskać na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lgdliwocz@wp.pl, pod nr telefonu 13 4410338 lub bezpośrednio w biurze stowarzyszenia , które ma 
swoją siedzibę w Brzyskach.  

Tak jak informowaliśmy w Wieściach 
Skołyszyńskich (Nr 6 z 2009 r.) GOKiCZ 
w Skołyszynie bierze udział w Programie Rozwoju 
Bibliotek. W ramach w/w programu biblioteki 
w Harklowej i Święcanach otrzymały w dniu 
7 kwietnia zestawy komputerowe wraz 
z oprogramowaniem, urządzeniem wielofunkcyjnym 
standardowym oraz aparat cyfrowy. Ponadto 
Telekomunikacja Polska na mocy „Porozumienia 
w sprawie utworzenia programu internetyzacji 
polskich bibliotek publicznych”, zapewniła darmowy 
dostęp do szerokopasmowego Internetu na okres 
3 lat. 

ZAKOŃCZENIE KONKURSÓW OGŁOSZONYCH PRZEZ LGD 

NOWY SPRZĘT DO BIBLIOTEK

Rozwi ązanie krzy Ŝówki z numeru 1(18)/2010 „Wie ści Skołyszy ńskich”
�
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Wójt Gminy w  Skołyszynie
o g ł a s z a 

konkurs na kandydata na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisowie

I. Do konkursu moŜe 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 wyŜsze 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 staŜ pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni 
staŜ 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 wyŜszej 
 -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, jeŜeli 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
wyŜszym  (Dz. U.  Nr 164, poz. 1365, z  późn. zm.4), 
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; 

9) 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.5) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U.  z2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.6). 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny 
zawierać: 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz 

z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły ; 

2) Ŝyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
zawierający w szczególności informację o staŜu pracy 
pedagogicznej  
– w przypadku nauczyciela lub staŜu 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 wyŜszych oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganego staŜu pracy, 
wykształcenia i przygotowania zawodowego  
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 

5) dyplom ukończenia studiów wyŜszych 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 Ŝe 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 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm), oraz nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

9) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne; 

10) oświadczenie, Ŝe 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.), oświadczenie, Ŝe  kandydat  wyraŜa  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 naleŜy składać w zamkniętych kopertach 
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na 
stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej w Lisowie” 
w terminie do 27 kwietnia 2010r., 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. 

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY 
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…to temat  VIII Powiatowego Konkursu Grafiki 

Komputerowej, którego organizatorem był Referat 

Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy oraz 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  

w Skołyszynie. Wzięli w nim udział uczniowie z 8 

Szkół Podstawowych i 6 Gimnazjów powiatu 

jasielskiego. Celem Konkursu była popularyzacja 

twórczości największego polskiego kompozytora 

Fryderyka Chopina z okazji obchodów 200 rocznicy 

jego urodzin. ZałoŜeniem Konkursu było równieŜ

kształcenie umiejętności. Wyćwiczenie sprawnego 

posługiwania się nowoczesną techniką

informatyczną, a takŜe stworzenie moŜliwości 

współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych 

dokonań. Prezentujemy wyniki konkursu: 

Szkoły Podstawowe
I m-ceMagdalena Zabrzeska Szkoła Podstawowa  
w Harklowej 
II m-ceKinga Goleń Szkoła Podstawowa 
w Skołyszynie 
III m-ceKatarzyna Mlecz Szkoła Podstawowa 
w Skołyszynie 
WyróŜnienia: 
Adrian Setlak Szkoła Podstawowa w Skołyszynie 
Marcin Ulaszek Szkoła Podstawowa w Jabłonicy 
Gimnazja 
I m-ceJustyna Szańca Gimnazjum nr 1 w Jaśle 
II m-ceIwona Biernacka Gimnazjum nr 2 w Jaśle 
III m-ceDominik Dłuski  Gimnazjum nr 2 w Jaśle 
WyróŜnienia: 
Mateusz Wojdyła Gimnazjum nr 2 w Jaśle 
Marta Grzyb  Gimnazjum w Święcanach 

W dniu 25 marca 2010 r. odbył się I Gminny 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. Celem 
festiwalu była prezentacja dorobku artystycznego 
uczniów oraz popularyzacja piosenki harcerskiej 
i skautowej.  
PoniŜej prezentujemy zwycięzców: 
Kategoria ZUCHY
m-ce I Iza Rewiś SP Harklowa
          II Kubusiowa Gromadka SP Bączal Dolny
Kategoria HARCERZE MŁODSI 
m-ce I Tomasz Pikor  SP Harklowa 
         II zespół wokalny „UNISONO”  SP Jabłonica
Kategoria HARCERZE STARSI 
m-ce I 24 DruŜyna – Harcersko PoŜarnicza  
               w Skołyszynie 
          II Monika Idzik ZSP w Skołyszynie 
          III Judyta Podraza ZSP w Kunowej 
WyróŜnienia: 
 Karolina Rogowska, Angelika Łacek,  
Szymon Szynal 

„FRYDERYK CHOPIN – GRAFICZNE INSPIRACJE”…  

I GMNNY FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ I ZUCHOWEJ 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY w SKOŁYSZYNIE           Nr 2(19)2010          

- 11 - 

W dniu 26.03. 2010 r. w Zespole Szkół  Publicznych 
w Bączalu Dolnym odbyły się gminne eliminacje 
konkursu z BRD, przygotowane przez panią mgr inŜ. 
Annę Szymańską i mgr Monikę Dąbrowską. 
Trzyosobowe zespoły reprezentowały wszystkie 
placówki oświatowe z gminy Skołyszyn tj. Szkoły 
Podstawowe z: Bączalu Dolnego, Harklowej, 
Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek, Skołyszyna, 
i Święcan  oraz Gimnazja z Bączalu Dolnego, 
Kunowej, Skołyszyna i Święcan.  
W kategorii Szkół Podstawowych: 
I m-ce zajęła SP  w Przysiekach 
II m-ce zajęła SP w Jabłonicy 
III m-ce zajęła SP w Skołyszynie 
Szkołę Podstawową w Przysiekach 
reprezentował zespół w składzie:  
R. Goleń, A. Gorczyca, K. Wszołek, 
Natomiast indywidualnie największą
ilość punktów uzyskał uczeń SP 
w Jabłonicy M. Trznadel. 

W kategorii Gimnazjum 
I m-ce zajęło Gimnazjum w Kunowej 
II m-ce Gimnazjum w Skołyszynie 
III m-ce Gimnazjum w Święcanach 
Gimnazjum w Kunowej reprezentował zespół 
w składzie: R. Dybaś, B. Krawczyk, J. Podraza.  
Największą indywidualnie ilość punktów uzyskała 

uczennica Gimnazjum w Kunowej Judyta 
Podraza. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
Ŝe zwycięskie druŜyny zarówno z SP 
w Przysiekach, jak i Gimnazjum w Kunowej 
przygotowywała pani mgr Agnieszka 
Wieczorek. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe medale, puchary i dyplomy 
wręczone przez dyrektora Zespołu Szkół 
Publicznych panią mgr ElŜbietą Kaszowicz

.  

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym  
w ubiegłym roku szkolnym  przystąpił po raz 
pierwszy do ogólnopolskiego programu „Szkoła bez 
przemocy”, który jest reakcją na powszechną
znieczulicę społeczną oraz zwiększenie poziomu 
agresji i przemocy szkolnej. RównieŜ w tym roku 
nasza szkoła uczestniczy w programie, którego 
głównym hasłem jest „ Wolontariat - świadomie 
pomagam innym”. W ramach programu 
zorganizowano „Tydzień Wolontariatu”. Społeczność
szkolna, uczyła się postawy szacunku i tolerancji 
wobec drugiego człowieka, bezinteresownego 
zaangaŜowania się w działania na rzecz 
potrzebujących. Koordynatorzy programu  
p. mgr Joanna Chentosz i p. mgr Dorota Kosiba  
w porozumieniu z opiekunką Szkolnego Koła Caritas 
p. mgr Agnieszką Pawlik opracowali plan działań
obejmujący m. in. pogadanki tematyczne, badania 
ankietowe dotyczące zainteresowania uczniów 
działalnością wolontaryjną. Ogromnym 
zainteresowaniem  cieszyło się spotkanie  
z koordynatorem ds. szkolnych kół Caritas z terenu 
jasielskiego  księdzem Andrzejem Sroką. Ta osoba  
o niezwykłej charyzmie pokazała jak realizować
wolontariat na co dzień np. poprzez pomoc 
koleŜeńską. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wolontariat nie jest 
nowością w tej  szkole. Wystarczy impuls,  
a uczniowie co roku angaŜują się w róŜne akcje,  
jak ta obecna, polegająca  na zebraniu funduszy  
dla   dzieci    uczęszczających    do   Zespołu    Szkół  

znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-
bytowej czy pomoc dla chorego dziecka. W ramach 
szkolnego konkursu zostały przygotowane projekty 
kartek pocztowych, które zostały wydrukowane  
i rozprowadzone w lokalnym środowisku. RównieŜ
ozdoby świąteczne z masy solnej i kolorowe 
pierniczki  wypieczone przez Caritas bardzo szybko 
znalazły nabywców wspierających szczytny cel. 
Podczas przedstawienia jasełkowego wystawionego 
w miejscowym Kościele Parafialnym uczniowie 
zebrali kwotę 2241 zł, która została przekazana 
rodzicom chorego dziecka. Organizatorzy „Tygodnia 
Wolontariatu” dziękują wszystkim, którzy wsparli 
akcję. Dzięki takiej postawie moŜliwa będzie pomoc 
tym , którzy tego bardzo potrzebują.  

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 

WOLONTARIAT
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Po wielu latach starań  nareszcie spełnią się marzenia 
skołyszyńskich straŜaków o nowej remizie 
i nowoczesnym wozie ratowniczo-gaśniczym. 
ZłoŜony przez samorząd gminy wniosek pod nazwą
„Remiza OSP w Skołyszynie jako Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego został wybrany do realizacji. Projekt 
opracowany przez samorządowców i straŜaków 
obejmuje dokończenie budowy remizy Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Skołyszynie, przystosowanie 
obiektu do potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego oraz zakup średniego wozu 
ratowniczo-gaśniczego. W budynku mieścić się
będzie magazyn przeciwpowodziowy, gminne 
stanowiska kierowania oraz sala dydaktyczno-
szkoleniowa. Budowa nowego obiektu, ruszyła 
w 2002 roku.  Prace budowlane prowadzone były 
systemem gospodarczym. Z budŜetu gminy  do 2006 
roku wydatkowano ponad  800 000 zł. Jednostka 
OSP pozyskała równieŜ środki z ZG ZOSP 
i Komendy Głównej PSP w wysokości około 50000 
zł. Do zakończenia inwestycji niezbędne jest 
wykonanie wszelkich instalacji wewnętrznych, jak 
równieŜ  zagospodarowanie terenu przed remizą.  Jak 
wyŜej wspomniano projekt zakłada równieŜ zakup 
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym 
wyposaŜeniem. Dotychczasowa  baza lokalowa nie 
spełnia juŜ wymogów, jakie stawia się OSP. RównieŜ
tabor  samochodowy,   którym   dysponuje  jednostka    

                                                                                                                         
jest przestarzały, liczy ponad 30 lat. Jednostka OSP 
Skołyszyn powinna dysponować dobrym  
i nowoczesnym sprzętem zwłaszcza, Ŝe od piętnastu 
lat włączona jest do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, a takŜe do Wojewódzkiej 
Kompanii Odwodowej „Nafta”. Skołyszyńscy 
straŜacy dysponowani są do likwidacji powstałych 
zagroŜeń na terenie gminy,  powiatu jasielskiego oraz  
województwa podkarpackiego. Kilkakrotnie 
dysponowani byli w rejon Mielca, Tarnobrzega, 
Brzozowa, a ostatnio równieŜ do Dębicy i Ropczyc 
w celu pomocy mieszkańcom tamtych terenów, 
którzy ucierpieli w wyniku powodzi czy 
gwałtownych opadów deszczu.  Całe przedsięwzięcie 
pochłonie dwa miliony złotych, w tym 1,7 miliona 
złotych to dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego, a 300 tysięcy złotych to wkład 
własny Gminy Skołyszyn.  

W dniu 17 marca zostały rozstrzygnięte gminne 
eliminacje XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pod hasłem „Wiatr, wypadek, 
ogień, woda – straŜak zawsze rękę poda”. 
Spośród nadesłanych na konkurs prac Komisja 
Konkursowa wytypowała 9 prac do dalszych 
eliminacji.  
Na etap powiatowy zostały wysłane następujące 
prace: 
- Grupa I młodsza: Miłosz Falarz - Lisów, 
Weronika Czerkowicz - Bączal Dolny, Zuzanna 
Dachowska  - Lisów 
- Grupa II średnia: Patryk Kozłecki – Bączal 
Dolny, Sara Górska – Harklowa, Paweł Sroka – 
Harklowa, Marlena Dybaś – Jabłonica, Wioleta 
Dąbrowska - Lisów 
- Grupa III starsza: Barbara Wachel - Bączal 
Dolny

STRAśAK ZAWSZE RĘKĘ PODA 

ŚRODKI Z RPO NA BUDOWĘ REMIZY
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14 marca w hali sportowej Zespołu Szkół  
w Skołyszynie odbył się Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Skołyszyn, 
którego organizatorem był dyrektor Stanisław 
Pawluś. Do zawodów zgłosiło się cztery zespoły: 
MKS MOSiR Jasło/kadeci/, Gamrat S.A., 
Gazownictwo Jasło i Skołyszyn.

Wyniki meczów:
Skołyszyn – MKS MOSiR 1:2 
Gamrat – Gazownictwo 0:2 
Skołyszyn Gazownictwo 2:1 
MKS MOSiR – Gamrat 2:1 
Gazownictwo - MKS MOSiR 2:0 
Skołyszyn – Gamrat 2:0 
Tabela:

   1. Gazownictwo  
   2. Skołyszyn  
   3. MKS MOSiR  
   4. Gamrat  

Po raz pierwszy w Skołyszynie odbył się Halowy 
Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora Zespołu 
Szkół w Skołyszynie. W zawodach udział wzięło 
pięć zespołów z terenu gminy, sędziowali Stanisław 
Banach i Hubert Hasiak. DruŜyny rozlosowano do 
dwóch grup. W grupie A spotkały się zespoły 
Skołyszyna i Bączalu Dolnego, natomiast w grupie B 
zagrały druŜyny Drink Teamu Święcany, Libetu 
Skołyszyn i Kunowej. W eliminacyjnych spotkaniach 
padły następujące wyniki: Drink Team–Libet 33:29, 
Skołyszyn–Bączal 20:13, Drink Team–Kunowa 
37:27, Libet–Kunowa 28:24. W półfinałach mecz Skołyszyna z Libetem zakończył 

się wynikiem 14:19, a Drink Teamu z Bączalem 
Dolnym 32:14. W meczu o III miejsce Bączal Dolny 
wygrał ze Skołyszynem 23:18, natomiast w finale 
rozegrano arcyciekawe spotkanie Drink Team-Libet, 
które zakończyło się wysoką wygraną Święcan 
29:19. 
W zwycięskiej ekipie Drink Team Święcany 
wystąpili:   
Marcin Król, Krzysztof Słowik, Łukasz Bochenek, 
Tomasz Bochenek, Piotr Król, Tomasz Król, Andrzej 
Berkowicz. 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W SKOŁYSZYNIE 
 

DRINK TEAM ŚWIĘCANY TRIUMFATOREM TURNIEJU 
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L.p. Data Mecz godz.

SENIORZY 

1 28.03 Skołyszyn  – Kotwica Korczyna 
2 03.04 Górnik Strachocina - Skołyszyn
3 11.04 Skołyszyn  – Sanovia Lesko 
4 18.04 Piast Miejsce Piastowe - Skołyszyn 1630

5 25.04 Skołyszyn  - Pustyny 1500

6 02.05 Wisłoka Nowy śmigród - Skołyszyn 1630

7 16.05 Skołyszyn  – Czarni Jasło 1500

8 23.05 Przełom Besko - Skołyszyn 1630

9 30.05 Skołyszyn  – Nafta Jedlicze 1500

10 03.06 Kosmos Nowotaniec - Skołyszyn 1500

11 06.06 Skołyszyn  – Le śnik Baligród 1500

12 13.06 Szarotka Uherce - Skołyszyn 1630

13 20.06 Skołyszyn  – Start Rymanów 1500

14 27.06 Bieszczady Ustrzyki Dolne - Skołyszyn 1500

JUNIORZY 

1 27.03 Siarka Tarnobrzeg – Skołyszyn
2 03.04 Skołyszyn  – Stal Mielec 
3 10.04 Stal Nowa D ęba – Skołyszyn
4 17.04 Skołyszyn  – Stal Rzeszów 1100 i 13 00

5 24.04 Stal Sanok – Skołyszyn
6 30.04 Skołyszyn  – Stal Stalowa Wola 1100 i 13 00

7 03.05 Polonia Przemy śl – Skołysz yn
8 08.05 Skołyszyn  – Czarni Jasło 1100 i 13 00

9 15.05 Igloopol D ębica - Skołyszyn
10 22.05 Skołyszyn  – Karpaty Krosno 1100 i 13 00

11 29.05 Orły Rzeszów – Skołyszyn
12 05.06 Skołyszyn  – Bł ękitni Ropczyce 1100 i 13 00

13 13.06 Wisłoka D ębica - Skoł yszyn

ORLICY 

1 19.04 Skołyszyn  - Lubatowa 1600

2 26.04 Standard Świ ęcany – Skołyszyn   1600

3 10.05 Skołyszyn  - Czelu śnica 1600

4 17.05 Nafta Jedlicze – Skołyszyn
5 24.05 Skołyszyn  – Wisłoka Nowy śmigród 1600

6 31.05 Skołyszyn  – Przeł ęcz Dukla 1600

7 07.06 Ostoja Kołaczyce - Skołyszyn

KIBICÓW PIŁKI NO śNEJ SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY 

TERMINARZ ROZGRYWEK DRUśYN LKS SKOŁYSZYN 
WIOSNA 2010 
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FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
Za naprawę słuŜbowej lodówki pani sekretarka zapłaciła 
z przyjemnością 110 zł. 
 Ciekawe ile kosztowały części zamienne? Bo cenę
przyjemności znamy. 

-Trwała gorąca dyskusja o kogo Radny S. jest bardziej 
zazdrosny, o panią Jadzię, czy o pana Piotrusia. Zdania 
były baaaardzo podzielone. 

-W ośrodku zdrowia szeptano głośno, Ŝe pani P. zaraziła 
pana Z. 
  Eeee....Chyba nie.....ChociaŜ.... 

-Dowiedzieliśmy się, Ŝe skołyszyńscy straŜacy potrafią
porozumiewać się nawet z tureckimi kierowcami! Tylko 
dlaczego ich potem tak bolą ręce? 

-Komendant na zebraniu obwieścił wszem i wobec, Ŝe 
straŜakom wciąŜ idzie do góry! 
Staramy się uwierzyć, ale zakrawa to na kryptoreklamę. 

-Pan K. bardzo ucieszył się, Ŝe noworodek nie ma włosów, 
ale na tę samą wieść pan Z. stracił przytomność. Nie 
wiemy czy to z radości, czy ze smutku. 

-Pani Dyrektor wystraszyła się nieco usłyszawszy lekarską
diagnozę:”...nie zwieranie się fałdów podczas penetracji”. 
Po namyśle ochłonęła. Wszak to opinia laryngologa. 

-Pani J. rozczarowana była nieco po spowiedzi, chciała tyle 
opowiedzieć, a spowiednik nie pytał! 

-Pani A. usłyszała od laryngologa, Ŝe ma migdały 
retencyjne! Zastanawia się, czy to nie ma związku 
z wyrobiskami Ŝwirowymi. Mogła się zarazić tyle o nich 
słuchając! 

-Pani R. orzekła, Ŝe w ostatnich latach to najlepiej została 
popieszczona prądem! 

-Wyjątkowo zgodne w swej opinii były znajome 
grudniowe solenizantki, iŜ najlepiej całuje pani K. 
 JuŜ sypią się kolejne zaproszenia. Prosimy o zdanie w tej 
kwestii tym razem panów. 

HOROSKOP  
musisz radzić sobie sam, zapracowałeś na to, 
Ŝe opuścili Cię najlepsi przyjaciele. Nie 
obruszaj się, przemyśl swoje postępowanie, 
a wszystko się pomyślnie ułoŜy.

dobrze Ci z rodziną, więc na niej skoncentruj 
swoją uwagę, ale nie egoistycznie staraj się
tylko czerpać ciepło, daj najbliŜszym coś od 
siebie, pomagaj, doradzaj, opiekuj się… 

nie umiesz cieszyć się tym co masz, a Ŝycie 
jest jedno i szybko ucieka. Nie rób 
drastycznych zmian, bo lepsze jest wrogiem 
dobrego. 

twa romantyczna natura nie da się ujarzmić
i zamknąć, potrzebujesz przestrzeni dla 
wzdychań i uniesień, a obiektów tego 
godnych nie zabraknie Ci wiosną. 

lubisz wylegiwać się na kanapie, seriale… 
Ale czasem trzeba coś zrobić! Popatrz ile 
bałaganu dookoła, nikt za Ciebie tego nie 
zrobi. A moŜe nie umiesz się juŜ wstydzić?

wyznaczaj sobie teraz śmiało nowe kierunki 
i cele, gwiazdy Ci sprzyjają, nie ma rzeczy 
nie moŜliwych do zrealizowania, tylko 
zechciej chcieć. 

uda Ci się ta zaplanowana wyprawa, śmiało 
więc czyń plany i pakuj bagaŜe, nie zapomnij 
tylko o zobowiązaniach, bo zaległości nie 
naleŜy zostawiać komuś. 

psychika Twoja nie jest w najlepszym stanie, 
za duŜo problemów zwala się na Twoje 
barki. Masz ochotę rzucić wszystko i zwiać
gdzie pieprz rośnie.

cenisz spokój i porządek, takie teŜ będzie 
Twoje Ŝycie w najbliŜszym czasie, bez 
szaleństw, fajerwerków i niespodzianek 
róŜnego kalibru.

przybija Cię aura, masz juŜ dość szarych dni, 
ogarnia Cię chandra i pesymizm. Wyjdź do 
ludzi, zjedz czekoladę, pójdź do solarium, 
ratuj się!

coś nieszczególnie tryskasz humorem, 
czyŜby wiosenne przesilenie? A moŜe brak 
mocniejszych wraŜeń? No to do dzieła ! 
zmień to! Wszak umiesz to zrobić… 

czeka Cię okres wytęŜonej pracy, ale 
gwiazdy zapewniają, Ŝe przyniesie ona 
zamierzone efekty. W uczuciach niebywałe 
oŜywienie! Flirty, romanse, amory, zaloty…  
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POZIOMO: 
1A-popielnik nań mruga 
1L-połączył Wałęsę z doktorem 
2F-ma miejsce na wierzchu 
2S-nuta na giełdzie 
3A-piłeczka z farszem 
3L-zielony rekonesans 
4F-dodam na twarzy 
4S-słodki rzucik 
5A-jelcz dla bratanka 
5L-śniadanie w oparach 
6G-pierwsza litera księgi 
6T-rządowy aeroplan 
7A-źle ubrany męŜczyzna 
7N-imię artystki z Lipnicy 
8G-arabski wyścig 
8S-duŜa fabryka niedaleko 
9B-leŜy na babie 
9L-z przodu i z tyłu ptaszysko 
10G-Ŝe dźwięk? 
10S-sarmackie euro 
11A-o ptaku w tartaku 

11M-Gołota z niegrzecznym 
sąsiadem 

12G-wiśniowy zawrót głowy 
12T-w spadku po dziadku 
13A-.....Jasielski 
13M-egzotyczna siklawa 
14G-teŜ przygani garnkowi 
14T-Ŝenada gangstera 
15A-bolesna obrączka 
15M-ogranicza trawnik 
16G-rozróba na drugie 
16S-bita w Indiach 

PIONOWO: 

A5-azylantka w sianie 
A10-świąteczny elegant 
B1-parzy w oczach 
C5-fan maklera 
D1-Waza wyspiarska 
E5-nie znika z twarzy cynika 
F1-większy niŜ spory 
G6-dla etatowca 

G12-zawiera donos 
H1-skrzydlata oferma 
I6-zna się na kawkach 
J1-zatańczy Justyna Kowalczyk 
K10-długie naboŜeństwo 
L1-rzeczna niegrzeczna 
M8-niebiańska szycha 
N1- na cel 
O11-zła w oku 
P1-wydaje bez reszty 
R11- metalowy rysownik 
S1-cenna szosa 
S7-nie potrzebuje miotły 
T12-nieomylny 
U1-pycha go rozpycha 
W12-skórzany na obicie 
X1-w czepkach na łebkach 
Y12-zdrowa kicha 
Z1-tępa kosa 
Z9-ma więcej głosów

KrzyŜówka „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 

Wieści  Skołyszyńskie  –  bezpł atny B iu l et yn  In formacyjny  Rady  i  Urzędu Gminy w  Sko ł yszyn ie  
Adres  Urzędu Gminy:  38-242  Sko łyszyn  12 *  te l / fax  (013)  4491062-64   
e-mai l  gmina@sko lyszyn .p l  *  s t rona in te rn .  www.b ip. sko lyszyn .p l ,  www.wiesc i . sko lyszynsk ie .4 .p l   
 
Nakład:  1400  egzempla rzy  

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a takŜe opatrywania 
ich własnymi tytułami. 
 

KUPON KONKURSOWY 

 

R o z w i ą z a n i e  k r z y Ŝ ó w k i  z  n u m e r u  2 ( 1 9 ) / 2 0 1 0  W i e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 

(do kuponu nale Ŝy doł ączy ć  rozwi ązan ą  krzy Ŝówkę  i  przesła ć  na 
adres Urz ędu Gminy w Skołyszynie do ko ńca maja 2010 r.)
 

N a z w i s k o  … … … … … … . … … … … … …  I m i ę  … … … … . . … … … … … … … … .  
A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  

 


