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W dniu 12 grudnia 2008 roku w restauracji Różana odbyła się uroczystość 

jubileuszowa Pani Aleksandry Dranki. Jubilatka swoje 105 urodziny obchodziła 

wprawdzie 3 października, ale ze względów zdrowotnych uroczystość zorganizowano 

w dniu jej imienin. W spotkaniu obok najbliższej rodziny Jubilatki udział wzięli 

przedstawiciele gminnej władzy samorządowej na czele z Wójtem Zenonem Szurą, 

proboszcz Parafii Harklowa ks. Stanisław Łukasik oraz przedstawiciele mediów. 

Z okazji jubileuszu listy gratulacyjne przesłali Premier Donald Tusk i Wojewoda 

Podkarpacki Mirosław Karapyta. Podczas uroczystości wyrazy uznania, szacunku 

i serdeczne życzenia złożyli Wójt Gminy, Ksiądz Proboszcz oraz członkowie rodziny 

Jubilatki. Były również piękne kwiaty i upominki dla Pani Aleksandry. 

W wystąpieniach podkreślano, że sto pięć lat to piękny wiek, a tak długie życie to 

skarbnica doświadczeń wielu pokoleń Polaków. Skarbnica, z której wielu czerpało 

i czerpie obficie. Dostojna Jubilatka początkowo onieśmielona błyskiem fleszów 

i obecnością kamer telewizyjnych z czasem nabrała pewności siebie i bardzo chętnie 

udzielała wywiadów dla prasy, radia i telewizji. Według niej receptą na tak długie życie 

jest picie mleka i miodu, nie zaszkodzi też kieliszek czegoś mocniejszego. Jubileusz 

uczczono tradycyjną lampką szampana życząc Jubilatce sto lat, ale od dnia jubileuszu. 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ 105 URODZIN 
 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Skołyszyn! 
 

Mamy przyjemność zawitać w Państwa domach już po raz dwunasty, a zarazem po raz pierwszy w roku 2009. 

W numerze oprócz bieżących informacji pragniemy zapoznać Was z budżetem Gminy na rok bieżący. Korzystając 

z okazji, że po raz pierwszy spotykamy się w Nowym Roku pragniemy życzyć wszystkim mieszkańcom aby ten rok był 

dla wszystkich rokiem, w którym spełni się większość marzeń, planów i zamierzeń. 

Jesteśmy przekonani, że będzie to również rok, w którym zrealizowane gminne inwestycje będą na miarę 

Państwa oczekiwań. 
Redakcja 

 

 

 

Gmina Skołyszyn 

w statystyce 

(stan na dzień 31.12.2008r.) 
 

Liczba mieszkańców: 12 593  

Liczba mężczyzn: 6 204 

Liczba kobiet: 6 389 

Liczba uprawnionych do 

głosowania: 9 776 

Liczba urodzeń: 135 

Liczba zgonów: 108 

Liczba zameldowań: 98 

Liczba wymeldowań: 110 

Obszar w ha: 7 853,2 

Gęstość zaludnienia na 1km2: 

160 osób 

Ilość numerów domów: 3 448 

Średnio w domu: 3,65 osoby 
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MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Państwo Zbylutowie podczas wręczania  

odznaczenia 

 

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 6(11)/2008 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło: 
„WITAMY NOWY ROK” 

Nagrody wylosowali: 
1. Przybyło Jerzy zam. Święcany 184a 
2. Hajnosz Jan zam. Skołyszyn 120 
3. Podgórska Anna zam. Siepietnica 31 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

Projekt ,,Przyjazne Przedszkole” 
 

W dniu 18.12.2008 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na 

realizację projektu w Przedszkolu w Skołyszynie pn. ,,Przyjazne Przedszkole” złożonego w ramach programu 

KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej. 

Zakwalifikowanie do realizacji projektu pozwoliło na pozyskanie kwoty 88 309,05 zł na realizację 

programu pozwalającego wzbogacić ofertę edukacyjna przedszkola. 

Realizowany projekt dotyczy wczesnej edukacji, czyli dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do 

przedszkola. Wczesne dzieciństwo to najbardziej intensywny okres rozwoju człowieka. Wtedy rozwijają się 

wszystkie funkcje poznawcze jak: pamięć, wyobraźnia, myślenie i sprawności motoryczne. Dobrze, gdy w tym 

okresie dzieci mogą zdobywać nowe doświadczenia biorąc udział w zajęciach dodatkowych w przedszkolu. Dla 

wyrównania i podniesienia szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych w ramach programu zatrudniono 

w Przedszkolu w Skołyszynie: logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, nauczyciela języka angielskiego 

i rytmiki. Dzięki projektowi ,,Przyjazne Przedszkole” koszt tych zajęć nie obciąża rodziców, którzy właśnie ze 

względów finansowych często z tych zajęć rezygnowali. 

Dzięki pozyskaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego nasze przedszkole wzbogaciło 

się również w sprzęt o wartości 8 700,00 zł. Zakupiono karimaty, materace, lustra logopedyczne, instrumenty 

muzyczne, stoliki i krzesełka. 

Do wymiernych rezultatów projektu zaliczamy: zwiększenie ogólnej aktywności ruchowej u dzieci, nawyk 

utrzymania prawidłowej postawy ciała, profilaktykę wad wymowy u dzieci biorących udział w zajęciach 

z logopedą, pobudzenie zdolności muzycznych dzieci i przyswojenie podstawowych słów i zwrotów w języku 

angielskim, jak również wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola. 

Program realizowany będzie do końca 2009 r. W związku z ogłoszeniem nowego naboru wniosków 

w ramach wymienionego na wstępie programu istnieje realna szansa, że projekt ten będzie kontynuowany do 

roku 2013. 

 

  

W dniu 17 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla 

Obronności Kraju”. Organizatorami spotkania byli Wojskowy Komendant 

Uzupełnień w Jaśle oraz Starosta Jasielski. Odznaczenia wręczał płk 

Witold Przybyła, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, 

na spotkaniu obecni byli również Witold Lechowski, wicestarosta jasielski 

oraz wójtowie gmin.  

18 medali (17 srebrnych i 1 złoty) przyznano rodzicom z terenu 

Powiatu Jasielskiego oraz Gmin Rymanów, Iwonicz Zdrój i Frysztak, 

których trzech lub czterech synów (medal srebrny) oraz pięciu i więcej 

(medal złoty) wzorowo pełniło służbę wojskową. 

Srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju wyróżniono m.in. 

Zofię i Adama Zbylutów oraz Annę i Stanisława Wierzgaczów 

z Lisowa. 

 

Serdecznie gratulujemy! 

 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 1(12)/2009 
 

- 3 - 

SPOTKANIE „PRZY WIGILIJNYM STOLE”- ŚWIĘCANY 
 

 

13 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Święcanach 

odbyło się spotkanie „Przy wigilijnym stole”, 

zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich 

w Święcanach. 
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Pani Irena Soboń 

- Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet, Pan 

Roman Piłat - Prezes Regionalnego Związku Kółek 

i Organizacji Rolniczych w Jaśle, Pani Anna 

Nigborowicz - Radna Rady Powiatu Jasielskiego, 

Pani Emilia Wojtuń - Przewodnicząca Gminnej Rady 

Kobiet, władze Gminy Skołyszyn na czele z Panem 

Zenonem Szurą - Wójtem Gminy, przedstawiciele 

instytucji i organizacji społecznych gminy oraz wsi 

Święcany, delegacje z Kół Gospodyń Wiejskich 

z terenu Gminy Skołyszyn.  

Spotkanie uświetniły „Jasełka” w wykonaniu dzieci 

i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych 

w Święcanach i występ chóru OSP Święcany, po 

których nastąpiły życzenia, łamanie się opłatkiem 

oraz wspólne spotkanie, podczas którego spożywano  

 

 

 

 

W dniu 29.12.2008 roku odbyła się sesja Rady 

Gminy w Skołyszynie. Pierwsza część sesji miała 

świąteczną, opłatkową oprawę. Młodzież 

z Gimnazjum w Święcanach pod opieką Pani Ewy 

Maciejczyk zaśpiewała  piękne kolędy i pastorałki, 

które wprowadziły wszystkich zebranych 

w świąteczny nastrój. Ksiądz Stanisław Łukasik 

odczytał fragmenty Pisma Świętego i poświęcił 

opłatki, którymi następnie połamali się wszyscy 

zebrani składając sobie życzenia świąteczne. Druga 

część sesji miała bardzo pracowity przebieg 

ponieważ podjętych zostało ponad 20 uchwał Rady 

Gminy, w tym najważniejszą budżetową. Radni 

jednogłośnie przyjęli projekt budżetu Gminy 

Skołyszyn na rok 2009.  

 

 

 

Gmina Skołyszyn otrzymała 250 000 zł z MSWiA na 

odbudowę zniszczonej podczas klęsk żywiołowych 

infrastruktury drogowo - mostowej. Uroczyste 

wręczenie promes odbyło się w Krośnie w dniu 

04.02.2009 r. Promesę na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych z rąk Jana Wintera Dyrektora Biura ds.  

 

 

 

wigilijne potrawy przygotowane przez Koła 

Gospodyń Wiejskich z Gminy Skołyszyn i śpiewano 

kolędy. 

 

 

 

 

 

 

Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA 

odebrał Wójt Gminy Zenon Szura. Otrzymane środki 

zwiększone o wkład własny Gminy w wysokości 

20% zostaną przeznaczone na odbudowę dróg 

gminnych zniszczonych podczas powodzi lub 

ulewnych deszczy w latach ubiegłych. Prace 

remontowe wykonane zostaną wczesną wiosną. 

SESJA RADY GMINY 29.12.2008 r. 
 

PROMESA NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 
 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 1(12)/2009 
 

- 4 - 

 

 

 

BUDŻET GMINY SKOŁYSZYN NA ROK 2009 
 
lp Dział klasyfikacji budżetowej Kwota /zł/ 

D O C H O D Y 

1 Rolnictwo i łowiectwo 1 000  

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 24 322 

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

i dzierżawę gruntów 
108 896 

4 Administracja publiczna /m.in. dotacje celowe/ 85 079 

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

sądownictwa 
2 004 

6 

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/ 
5 703 262 

7 Różne rozliczenia /m.in. subwencja ogólna, w tym subwencja oświatowa 9 584 109 zł/ 15 741 726 

8 Oświata i wychowanie /m.in. wpływy z czynszów i opłaty stałej w przedszkolu/ 150 251 

9 Pomoc społeczna /m.in. dotacje celowe z budżetu Państwa/ 5 982 505 

10 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /m.in. środki z Funduszu Spójności na budowę 

kanalizacji/ 
6 991 180 

RAZEM DOCHODY: 34 790 225 

W Y D A T K I 

1 Rolnictwo i łowiectwo 10 531 

2 Leśnictwo 1 000 

3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę /m.in. dopłata do wody/ 114 170  

4 

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

nowych nawierzchni bitumicznych, dofinansowanie remontu dróg powodziowych, bieżące 

utrzymanie dróg/ 
2 071 466 

5 Gospodarka mieszkaniowa 261 000 

6 Działalność usługowa /m.in. opracowanie zmian w PZP/ 65 085 

7 
Administracja publiczna /m.in. wydatki na funkcjonowanie urzędu i rady gminy, wydatki na 

promocję gminy/ 
2 787 812 

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa  2 004 

9 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /m.in. utrzymanie OSP, obrona 

cywilna, zarządzanie kryzysowe/ 
256 110 

10 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /m.in. inkaso sołtysów/ 
124 850 

11 Obsługa długu publicznego /spłata zaciągniętych kredytów/ 600 000 

12 Różne rozliczenia /rezerwa ogólna, inwestycyjna i celowa/ 870 000 

13 

Oświata i wychowanie, w tym m.in.: 

 Szkoły podstawowe – 6 524 900 zł 

 Oddziały przedszkolne (zerówki) – 335 681 zł 

 Przedszkola – 394 487 zł 

 Gimnazja – 2 601 000 zł 

 Stołówki szkolne – 382 900 zł 

10 874 438 

14 
Ochrona zdrowia /dotacja dla powiatu, zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie 

alkoholizmowi/ 
90 850 

15 

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

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

opiekuńcze/ 
6 900 000 

16 
Edukacyjna opieka wychowawcza /świetlice szkolne, pomoc dla uczniów, doskonalenie 

nauczycieli/ 
260 000 

17 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /wydatki związane z budową kanalizacji 

i oczyszczalni ścieków, dotacja dla GZGK, wydatki na utrzymanie czystości, oświetlenie 

ulic, budowa lamp oświetlenia ulicznego/ 
13 173 777 

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

ludowych/ 
354 000 

19 Kultura fizyczna i sport 161 179 

RAZEM WYDATKI: 

PLANOWANY DEFICYT: 

38 978 272 

4 188 047 
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Historia szkoły w Jabłonicy rozpoczyna się wraz 

z rokiem 1928, kiedy to staraniem mieszkańców wsi 

powstała placówka oświatowa zatwierdzona przez 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.  

Drewniany budynek składał się z jednej sali 

lekcyjnej i mieszkania służbowego. Na zajęcia 

uczęszczało 100 uczniów. Szkolne życie toczyło się 

spokojnie, aż do pamiętnego września 1939 roku. 

Wtedy to nauka zaczęła się dopiero 11 listopada, 

a w kilka dni później wojsko niemieckie 

zakwaterowano w pomieszczeniach szkolnych. Na 

szczęście trwało to niezbyt długo. W roku 1944 

szkoła stała się schronieniem dla wysiedlonych 

mieszkańców Jasła, była niemym świadkiem 

tragicznej Wigilii, kiedy Jabłonica o włos uniknęła 

pacyfikacji.  

W 1959 r. został podniesiony stopień organizacyjny 

szkoły – dotychczasowa placówka stała się szkołą 

siedmioklasową. Wówczas zaczęto myśleć o nowym 

budynku. Komitet budowy skupił wokół siebie grupę 

operatywnych ludzi, dzięki którym marzenia 

mieszkańców wsi przybrały realne kształty. 6 IX 

1965 r. oddano do użytku nowy obiekt. Otwarto 

jednopiętrową szkołę o 7 salach lekcyjnych, 

z pokojem nauczycielskim, biblioteką, szatnią, 

mieszkaniem dla nauczycieli i węzłem sanitarnym. 

W następnym roku wprowadzono VIII klasę. 

 

Szkoła przechodziła remonty i modernizacje, 

a prawdziwy ich wysyp przypada po roku 1990: 

pojawił się nowy dach, wykonano instalację 

centralnego ogrzewania, zaadaptowano klasę na salę 

gimnastyczną, wymieniono okna, odnowiono 

elewację, powstała jedna z pierwszych pracowni 

komputerowych w Gminie Skołyszyn, poszerzono 

boisko szkolne, zaadaptowano strych na 

pomieszczenia dydaktyczne, w łazienkach zalśniły 

nowe płytki i ceramika. 

 

 

 

 

 
 

Dzięki wsparciu finansowemu władz gminy 

sprzyjających oświacie, operatywności dyrekcji 

szkoły oraz zaangażowaniu rodziców i mieszkańców 

Jabłonicy, którzy zawsze pomagali szkole, upatrując 

w jej istnieniu i dobrym prosperowaniu prestiż wsi, 

dzisiaj kształcimy młode pokolenie w nowoczesnym 

i doskonale wyposażonym budynku. 

Obecnie, patrząc na szkołę, nie można oprzeć się 

wrażeniu, że im starsza, tym młodziej wygląda.  

    „ Takie będą Rzeczypospolite, 

    jakie ich młodzieży chowanie”  

                                                       Stanisław Staszic 

Współczesna Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Jabłonicy stanowi wizytówkę wsi 

i jest dumą jej mieszkańców. Jako jedyni w Gminie 

Skołyszyn mamy szkołę filialną. Funkcję dyrektora 

pełni mgr Izabela Maduzia. Obowiązki 

wicedyrektora sprawuje mgr Henryk Juszczyk 

pełniący nadzór pedagogiczny nad Szkołą Filialną 

w Lipnicy Górnej.  

Szkoła posiada doskonałą bazę dydaktyczną. Dzieci 

i młodzież uczą się w pięciu jasnych, przestronnych 

i ładnie urządzonych salach lekcyjnych, korzystają 

z pracowni komputerowej. Biblioteka zaprasza 

bogatymi zbiorami książek i nowoczesną pracownią 

multimedialną. Zajęcia sportowe odbywają się 

w zastępczej sali gimnastycznej oraz na boiskach do 

piłki nożnej i do siatkówki. Nauczanie indywidualne 

prowadzone jest w świetlicy socjoterapeutycznej.  

W bieżącym roku do szkoły uczęszcza 99 

uczniów, którzy zdobywają wiedzę na lekcjach 

z przedmiotów obowiązkowych, ale także korzystają 

z bogatej oferty zajęć dodatkowych, prowadzonych 

przez nauczycieli w większości społecznie.  

Praca odbywa się w systemie jednozmianowym.  

Wysoki poziom nauczania zapewnia kadra 

pedagogiczna: 12 pełnozatrudnionych nauczycieli 

oraz 7 dopełniających etat. Kompetentni nauczyciele 

w większości posiadają kwalifikacje do nauczania 

dwóch, a nawet trzech przedmiotów. Permanentnie 

doskonalą swój warsztat pracy. 

Nadzieją i dumą SP w Jabłonicy są uczniowie, 

którzy uzyskują wysokie wyniki sprawdzianów 

zewnętrznych, z powodzeniem biorą udział 

w różnego rodzaju konkursach, zdobywają nagrody 

w zawodach, są otwarci i wrażliwi, promują szkołę 

różnorodnymi występami w środowisku lokalnym.  

Proponujemy uczniom korzystanie z ciekawych 

zajęć pozalekcyjnych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONICY 
 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał” 

Jan Paweł II 
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Chętni rozwijają swoje zainteresowania 

językiem ojczystym, poznają zawiłości poprawnej 

polszczyzny, recytują utwory wybitnych poetów 

i rozwiązują testy podczas prac kółka języka 

polskiego. Na kółku matematycznym mogą się 

zmierzyć z królową nauk - wszechobecną 

matematyką. Szybkie tempo rozwoju 

cywilizacyjnego wymusza potrzebę bieżącego 

poznawania tajników technologii komputerowej, stąd 

zajęcia kółka informatycznego, które cieszą się 

niesłabnącym zainteresowaniem. W końcu 

komputerowe „okno na świat” daje potężne 

możliwości. Działa u nas również kółko misyjne, 

wyrabiające wrażliwość na los innych ludzi, 

wpajające wartości unikatowe w dzisiejszych 

czasach. 

Umiejętności poligloty zapewniają lekcje 

języków angielskiego i niemieckiego, a także kółko 

języka niemieckiego. Mamy także coś dla pasjonatów 

fauny i flory - kółko przyrodniczo - ekologiczne, na 

którym można dowiedzieć się, jak żyć w zgodzie 

z naturą. Dla szczególnie zainteresowanych 

polecamy jeszcze Ligę Ochrony Przyrody. 

Warto pochwalić się naszą izbą regionalną. 

Członkowie kółka regionalnego zgromadzili pokaźne 

zbiory narzędzi rolniczych i przedmiotów użytku 

codziennego rzadko już dzisiaj spotykanych. 

Eksponaty mieszczą się pod prawdziwą strzechą, 

wykonaną przez babcie uczniów pamiętające tę 

sztukę. 

 
Izba regionalna 

Młodzież wydaje własne czasopismo Głos 

Ucznia. Zespół redakcyjny gazety dba zarówno 

o bogatą zawartość, jak też o nietuzinkową szatę 

graficzną. „Dziennikarze” próbują swoich sił, 

tworząc pierwsze artykuły na interesujące ich tematy. 

Nie brakuje krzyżówek, rebusów, a szkolna wróżka, 

która zawsze prawdę ci powie, układa horoskop. 

Redakcja Głosu Ucznia brała udział w konkursie 

„Moja szkoła w Unii Europejskiej” i zdobyła uznanie 

jury, które nagrodziło nasze pismo zaproszeniem na 

lekcję europejską. W grudniu odbyła się wycieczka 

do WSIiZ w Rzeszowie, gdzie nasi uczniowie mogli 

zasiąść w studenckich ławach sali wykładowej, 

odpowiadali na pytania w konkursach i wrócili 

z nagrodami rzeczowymi. Już mamy kolejne 

zaproszenie. 

Warto wspomnieć o naszej drużynie zuchowej 

od lat propagującej idee skautingu. Patrząc na równo 

ustawione zastępy w mundurkach gotowe do 

Obietnicy Zuchowej, przypominają się nam 

z nostalgią czasy harcerskie.  

Nie można pominąć różnorakich sukcesów 

naszych wychowanków, gdyż stanowią ogromną 

radość nie tylko dla zwycięzców, ale i dla nauczycieli 

oraz rodziców. 

W ubiegłym roku w wojewódzkim etapie 

Konkursu Języka Niemieckiego udział wzięli Piotr 

Janusz i Tomasz Witkowski, a rok wcześniej 

Marzena Dudek również na szczeblu wojewódzkim 

zmierzyła się z testem Konkursu Humanistycznego. 

Uczeń ze Szkoły Filialnej w Lipnicy Górnej Patryk 

Hajduk otrzymał wyróżnienie w IV Konkursie 

Poetyckim „Ja i świat” zorganizowanym pod 

patronatem marszałka województwa podkarpackiego. 

Na uwagę zasługuje występ naszej młodzieży 

w Gminnych Konfrontacjach Artystycznych, gdzie 

zajęliśmy II miejsce, prezentując przedstawienie 

Pokaz mody szkolnej. Nad inscenizacją pracowali 

„aktorzy” z kółka artystycznego i uczniowie klasy 

szóstej. Niesamowitą frajdę sprawiają artystom: 

wcielanie się w ciekawe postacie, przebieranie 

w kostiumy i oklaski po występie na scenie. 

Możemy poszczycić się także osiągnięciami 

w konkursach recytatorskich, z których zawsze 

wracamy z nagrodami za zajęte miejsca lub 

wyróżnienia. W tym roku szkolnym w Gminnym 

Konkursie Recytatorskim o Tematyce Ludowej 

wyróżniono deklamację Aleksandry Marcisz. 

Uczniowie z powodzeniem biorą udział 

w konkursach plastycznych organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa. Atrakcyjne 

nagrody rzeczowe są uwieńczeniem trudów nad 

„dziełami sztuki”. 

Na podkreślenie zasługuje działalność 

szkolnego chóru dziewczęcego, który wzbogacał 

każdą akademię profesjonalną oprawą muzyczną, co 

roku zajmował wysokie miejsca w Gminnym 

Festiwalu Piosenki (2008 r. - III miejsce) 

i reprezentował szkołę na forum środowiska 

lokalnego, a w tym roku szkolnym chwilowo 

zawiesił swoją działalność z powodu braku 

wystarczającej liczby dziewczyn w klasach V i VI. 

Od września chór ma szansę rozwinąć skrzydła. 

Szkolny Klub Sportowy działa prężnie, 

a zdeterminowanie młodzieży i pasja nauczycieli 

wychowania fizycznego dają ogromne rezultaty. 
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Lista zwycięstw naszych sportowców jest iście 

imponująca. Puchary prezentują się okazale, dyplomy 

stworzyły już całą galerię. W ubiegłym roku 

szkolnym chłopcy okazali się bezkonkurencyjni 

w tenisie stołowym. Zajęli I miejsce w zawodach 

gminnych, I miejsce w powiecie i III na zawodach 

rejonowych. Dziewczęta zabłysły w tej samej 

dziedzinie - I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie 

i V na zawodach rejonowych. W czwórboju 

lekkoatletycznym chłopcy uplasowali się na I 

miejscu w gminie, I miejscu na zawodach 

powiatowych. Gminne Biegi Przełajowe przyniosły 

nam II miejsce (sztafeta 10 X 1000 m), a w powiecie 

również II miejsce. I miejsce zajęliśmy 

w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przeła-

jowych, I miejsce w Powiatowych Indywidualnych 

Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce Chłopców (bieg 

na 60 m), I miejsce w tej samej dziedzinie – bieg na 

1000 m. Sukcesy dały chłopcom awans do 

mistrzostw wojewódzkich, gdzie uzyskali XXXIV 

miejsce (bieg na 1000 m) i XX miejsce (bieg na 60 

m). Chłopcy wyróżnili się w Gminnym Turnieju Piłki 

Siatkowej, zajmując I miejsce, co umożliwiło im 

awans na szczebel powiatowy, gdzie zdobyli V 

lokatę, dziewczynki w gminie zajęły również V 

miejsce. Powiatowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce 

przyniosły dziewczętom VIII miejsce. 

Powód do dumy dali nam uczniowie 

prezentujący się w Gminnym Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej (indywidualnie II miejsce). Nasi 

trzecioklasiści zajęli III miejsce w Gminnym 

Konkursie Matematycznym.  

Wpajamy wychowankom zasady samo-

rządności. Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

przynoszą emocje nie mniejsze niż te na wyższych 

szczeblach, gdyż praca w tej organizacji to zaszczyt. 

Dużą popularnością cieszy się SKO. W dobie widma 

grożącego kryzysu oszczędzanie jest godne 

pochwały. Na książeczkach ulokowane są pokaźne 

kwoty. 

Troszczymy się o rozwijanie postaw 

altruistycznych. Dzieci z chęcią pracują w PCK, 

ofiarowują zaskórniaki na szczytne cele akcji Góra 

Grosza. Świetnie spisaliśmy się w Akcji Cała Polska 

Czyta Dzieciom. Otrzymaną nagrodę stanowi zestaw 

30 książek. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że 

w całym powiecie jasielskim wygrały tylko cztery 

szkoły.  

Pełne wzruszeń są uroczystości szkolne. Dzień 

Babci i Dziadka oraz Dzień Matki organizujemy 

z udziałem zaproszonych gości, którym nieraz łza 

kręci się w oku. Rodzice pierwszoklasistów 

i szóstoklasistów podziwiają swe pociechy u progu 

kariery szkolnej i na jej zakończenie - Pasowanie 

oraz Pożegnanie absolwentów.  

Ważnym wyzwaniem jest kształtowanie postaw 

patriotycznych, wychowanie w duchu tradycji, 

poszanowania autorytetów i tolerancji. Prawdziwe 

święto stanowią inscenizacje z okazji Rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Patrona Szkoły, 

Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Papieskiego, Święta 

Niepodległości czy Jasełka. Warto tutaj wspomnieć, 

że uczniowie opiekują się miejscami pamięci 

narodowej w naszej miejscowości. 

Ogromnym powodzeniem cieszy się Festiwal 

Piosenki. W myśl zasady „śpiewać każdy może” 

uczestnicy udowadniają nam, że mają talent. 

Największą atrakcją dla uczniów są szkolne 

wycieczki. Przybliżają piękno i historię naszego 

kraju, dostarczają rozrywki po trudach nauki, a także 

niezapomnianych wrażeń.  

Mamy szczęście współpracować z niezwykłymi 

rodzicami, poświęcającymi własny czas, 

angażującymi się w życie szkoły. Każdy apel ze 

strony Pani dyrektor spotyka się z życzliwym 

przyjęciem. Rodzice pomagają przy różnych 

naprawach, przy organizacji imprez np. Dzień 

Dziecka, choinka noworoczna. Na podkreślenie 

zasługuje działalność Rady Rodziców. Ostatnio 

przekazano nam pokaźną kwotę – dochód z zabawy 

sylwestrowej. Pani przewodnicząca Stanisława 

Fudała corocznie sponsoruje uczniom klas starszych 

autokar na dwudniową wycieczkę . Zawsze możemy 

liczyć na ofiarność Państwa J. i R. Wypasków, 

z której wielokrotnie korzystaliśmy.  

Szkoła przede wszystkim istnieje dla uczniów. 

Każdy jest indywidualnością i skarbem powierzanym 

czasowo nam nauczycielom przez rodziców. To 

ogromna odpowiedzialność, ale i duma, że 

kształtujemy osobowość i wypuszczamy młodego 

człowieka w świat z bagażem wartości i wiadomości 

potrzebnych w życiu. Staramy się rozwijać 

w uczniach przymioty umysłu i ciała, uczucia 

i wyobraźnię. Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent 

zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności 

umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe 

funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Kształcimy 

w duchu wzajemnego szacunku, akceptacji 

i zaufania, zaangażowania w naukę i pracę , chęci do 

działania, kreatywnego myślenia, entuzjazmu 

z własnej aktywności. Pracę wychowawczą opieramy 

na wartościach zaakceptowanych przez środowisko, 

ideach, które niesie ze sobą patron szkoły oraz na 

promocji zdrowego stylu życia.  

Staramy się dać naszym uczniom czas na to, by 

mogli zasmakować cudu dzieciństwa, rozkwitnąć 

w świecie własnej prostoty nie otoczonej cieniem, 

który nam dorosłym jest dany. 

 

Opracowała: Łucja Biernacka 
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- Kilka słów o mnie: 

Od początku swojej kariery zawodowej, czyli od 

roku 1981 pracuję w Szkole Podstawowej 

w Jabłonicy. Od roku 1998 pełnię  funkcję Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Jabłonicy oraz Szkoły 

Filialnej w Lipnicy Górnej. Ukończyłam WSP 

w Rzeszowie, a ponadto studia podyplomowe 

z zakresu: marketingu i zarządzania w oświacie, 

przyrodę i bibliotekoznawstwo z informacją 

naukową. Od 25 lat jestem mężatką, mam trójkę 

dzieci. 

- Praca jest dla mnie… 

Praktycznie całym życiem, obok rodziny oczywiście. 

Pracuję nie tylko w szkole, ale także w domowym 

zaciszu często wieczorami siedzę w papierkach. 

Patrząc z perspektywy 27 lat pracy w zawodzie 

nauczyciela, nie widzę siebie w innym zawodzie. 

- Moje mocne strony… 

Czasem wydaje mi się, że moi znajomi wiedzą o nich 

chyba więcej niż ja sama. Do moich mocnych stron 

na pewno należy cierpliwość – czasami dużo jej 

potrzeba w pracy w szkole, oraz konsekwencja 

w realizacji założonych sobie celów. Ponadto, staram 

się jak mogę dbać o całą swoją rodzinę. 

- Moje wady… 

Czasem przenoszenie problemów zawodowych do 

domu, ale chyba każdy tak ma. Poza tym, chyba 

jestem mało asertywna i zbyt sentymentalna jak na 

obecne twarde czasy i nieraz zdarza mi się za to 

zapłacić… 

 

- Mój największy sukces życiowy… 

Trudno powiedzieć jednoznacznie. Z wielu rzeczy 

jestem zadowolona, zarówno w życiu prywatnym jak 

i w zawodowym, a ten największy przez duże N 

może dopiero przede mną? Nawet jeśli nie, to i tak 

będę zadowolona z tego, co dane mi było osiągnąć. 

- Moja największa porażka… 

O porażkach się raczej nie mówi, zresztą, to co dobre 

szybko wypiera złe wspomnienia, więc staram się nie 

rozpamiętywać  tego zbytnio. 

- Gdybym znowu miała 18 lat… 

„Ale to już było i nie wróci więcej” więc po co 

gdybać? Trzeba z godnością i pokorą przyjmować 

przemijanie czasu, a nie walczyć z nim uparcie, bo 

efekty bywają czasem godne pożałowania. 

- Często wracam wspomnieniami… 

Do nieistniejącego już domu rodzinnego w Jabłonicy, 

położonego w ciszy, na uboczu, na skraju lasu, oraz 

sadu w którym rosło mnóstwo drzew i krzewów 

owocowych, i stało kilka uli. Do lat kiedy moje 

dzieci były rozkosznymi szkrabami, gdy można je 

było brać na kolana – teraz jest to trochę trudne… 

-Moja największa pasja… 

Kiedyś było to latanie szybowcami, ale z czasem 

zeszłam z obłoków na ziemię. Teraz mogę mówić 

o szerokich zainteresowaniach: ogród, haftowanie, 

historia sztuki czy archeologia, a w porywach 

gotowanie. 

- Wywołuje u mnie radość… 

Każda miła sytuacja która przytrafia się moim 

bliskim. Cieszę się również z każdego sukcesu 

„moich” uczniów, nauczycieli szkoły którą 

prowadzę, oraz z wszelkich udanych przedsięwzięć. 

- Denerwuje mnie… 

Nie znoszę lenistwa, kłamstwa, dwulicowości oraz 

bezmyślnych kierowców. 

- Moje ulubione miejsce… 

Byłam w wielu ciekawych miejscach, wiele z nich 

wzbudziło podziw i zachwyt, ale najbardziej cenię 

sobie zacisze swojego domu i ogrodu. 

- Moje największe marzenie… 

Każde marzenie jest wielkie, nie mam tego jednego 

na którym szczególnie by mi zależało. No dobrze, 

jest jedno: marzą mi się wnuki ...w przyszłości 

oczywiście. 

ANKIETA OSOBOWA 
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- Serce zostało w… 

Po kawałku w każdym z miejsc związanych 

z dzieciństwem, a więc w Jabłonicy jednak 

największa jego część jest w domu wraz z rodziną. 

- Jestem fanem… 

Polskich sportowców, ale tak przeżywam wszystkie 

rozgrywki oraz turnieje, że trudno mi trzymać nerwy 

na wodzy i oglądać je do końca, dopiero później 

dopytuję jaki był wynik.  

- Zazdroszczę… 

Ludziom, którzy potrafią zostawić w pracy sprawy 

służbowe, nie przenosząc ich do domu.   

- Podziwiam… 

Ludzi: 

- Ogarniętych jakąś pasją, którzy dla niej potrafią 

poświęcić wszystko to, co do tej pory osiągnęli.  

- Tych, których cechuje inteligencja, mądrość oraz 

skromność.  

- Takich, których nigdy nie opuszcza pogoda 

ducha. 

- Onieśmiela mnie… 

Kontakt z ludźmi wybitnymi, znanymi - czuję się 

w ich obecności skrępowana i onieśmielona. Działa 

to również w przypadku kontaktu z przejawami 

ludzkiej głupoty i nietolerancji. 

- Kocham… 

Przede wszystkim rodzinę. Urzekają mnie również 

polskie, niezmienione przez człowieka krajobrazy, 

leśne ostępy, przyroda w pierwotnej postaci, oraz 

upalne, letnie popołudnia. 

- Lubię… 

Być w ciągłym ruchu – to w pracy. Absorbują mnie 

nowe zadania i wyzwania. Wkładam w to wszystkie 

siły. W domu lubię stworzyć sobie azyl na tyle, na ile 

to jest tylko możliwe. 

- Szanuję… 

CZŁOWIEKA 

- Ulubione danie… 

Nie mam – smakuje mi wszystko, ale lubię 

próbować, o ile mam okazję, nowe potrawy. 

Osobiście mam satysfakcję, gdy uda mi się 

zaskoczyć rodzinę ciekawym daniem.  

 

 

 

- Wymarzone wakacje… 

Każde takie mogą być, wystarczy chcieć. A ja marzę, 

by nareszcie mieć 8 tygodni wakacji. 

- Moja muzyka… 

To zależy od nastroju: podobają mi się ballady 

Leonarda Cohena, muzyka irlandzka i filmowa. 

Bardzo lubię również muzykę klasyczną, która 

pozwala się skupić, zmobilizować siły bądź wyciszyć 

- Ulubiony film… 

„Polowanie na Czerwony Październik’ oraz seria 

filmów o brytyjskim agencie specjalnym Jamesie 

Bondzie. W filmach tych jest również wspaniała 

ścieżka dźwiękowa. Bardzo podobają mi się polskie 

komedie przedwojenne jak np. „Jadzia”, 

„Zapomniana melodia”, czy „Manewry miłosne”, ale 

niestety TVP od lat ich nie emitowała, a szkoda… 

- Najchętniej czytam… 

Powieści obyczajowe, przygodowe od czasu do czasu 

romanse, ale tylko historyczne. Ostatnio zauroczyła 

mnie swymi powieściami Małgorzata Kalicińska. 

Natomiast etatową książka do poduszki jest 

Kosidowski, „Gdy Słońce było Bogiem”. 

- Na bezludną wyspę zabrałabym… 

Zestaw do wyszywania oraz duży zapas nici – to 

hobby przy którym odpoczywam oraz zabijam czas. 

Ponadto podręcznik do budowy tratwy, bo 

chciałabym jak najszybciej uciec. Po prostu mam 

klaustrofobię i nie lubię ciasnych miejsc, a bezludna 

wyspa kojarzy mi się z malutkim, klaustrofobicznym 

skrawkiem lądu. 

- Wymarzona randka z… 

Ta randka już dawno miała miejsce :-) i to by było na 

tyle. 

- Życzenie na przyszłość… 

Chciałabym, aby moje plany i zamierzenia zarówno 

w życiu osobistym jak i zawodowym przewidziane 

na ten rok udało się zrealizować. Mam nadzieję, że 

współpraca w gronie, z rodzicami, organem 

prowadzącym i dyrektorami w gminie w dalszym 

ciągu będzie harmonijna i owocna. Marzy mi się, aby 

nadal los stawiał na mojej drodze ludzi mądrych, 

życzliwych i zaangażowanych. Bo to oni inspirują do 

działania i dają wiarę w to co robię.  

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły: www.spjablonica.republika.pl 
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Historia Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sko-

łyszynie sięga 1948 roku. Od 

sześćdziesięciu lat zapewnia 

ona, mieszkańcom gminy 

i okolicznych wsi dostęp do 

zbiorów bibliotecznych, edu-

kacji, wiedzy i informacji. 

Dekret o bibliotekach 

z 17 kwietnia 1946 roku, 

a później ustawa o biblio-

tekach z 9 kwietnia 1968 r. 

w trwały sposób związały sieć bibliotek publicznych 

z terenowym układem administracji państwowej. 

Początkowo biblioteka mieściła się w starej siedzibie 

Urzędu Gminy. Pierwszą zarejestrowaną pozycją 

w księdze inwentarzowej była książka Lampe A. – 

„Myśl o nowej Polsce „wydana w 1948 roku. 

Najstarszy zachowany w bibliotece wolumen to 

„Obrazek z lat głodowych” Elizy Orzeszkowej 

wydany w 1949 r. i wpisany do księgi inwentarzowej 

Nr 1 pod pozycją 1339. Wpisy w księdze 

inwentarzowej na koniec roku 1948 wykazują 428 

pozycji książkowych. Z chwilą oddania do użytku 

w 1963 roku budynku nowej szkoły tzw. 

„tysiąclatki”, zbiory biblioteczne zostają przeniesione 

do starego budynku szkolnego.  

W podobny sposób przebiega tworzenie 

bibliotek w innych ościennych gromadach. W 1956 r. 

powstaje Gromadzka Biblioteka Publiczna 

w Święcanach, której siedzibą na początku zostaje 

budynek Gromadzkiej Rady Narodowej 

w Święcanach, następnie w 1970 r. zbiory jej 

przeniesione zostają do nowo wybudowanego 

budynku Wiejskiego Domu Kultury. Obecnie 

biblioteka mieści się w starej Remizie OSP. 

Również budynek Gromadzkiej Rady Narodowej 

w Harklowej był początkowo siedzibą Gromadzkiej 

Biblioteki założonej tu w 1961 roku. W 2001 roku 

księgozbiór przeniesiono do wyremontowanego 

budynku starej szkoły, gdzie mieści się do dnia 

dzisiejszego. W lata 60–tych działały również punkty 

biblioteczne, które miały swoje siedziby w szkołach 

i klubach rolnika. Punkty te zostały zlikwidowane na 

przełomie lat osiemdziesiątych wraz z likwidacją 

klubów rolnika.  

 

 

W 1973 roku po ponownej reformie 

administracyjnej zlikwidowano małe gromady 

tworząc w ich miejsce gminy. W efekcie tej reformy 

zmieniła się sieć biblioteczna, obejmuje ona Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Skołyszynie oraz Filie 

w Święcanach i Harklowej.  

Do 1993 r. warunki funkcjonowania biblioteki 

były trudne. W 1993 roku Uchwałą Rady Gminy 

zakupiony zostaje od Gminnej Spółdzielni 

Samopomoc Chłopska w Skołyszynie budynek 

restauracji „Słoneczna”.  

Po dokonaniu niezbędnych remontów i adaptacji 

pomieszczeń, zostaje on przekazany na potrzeby 

gminnej kultury. W budynku swoją siedzibę znajduje 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka 

Publiczna.  

Rok 2000 to ważna data w historii biblioteki, na 

mocy uchwały Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 28 

grudnia 2000 r. utworzono, w wyniku połączenia 

GOK-u i Gminnej Biblioteki Publicznej - Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

W ten sposób z dniem 1.02.2001 r. powstaje 

w gminie jedyna instytucja kultury w której 

prowadzona jest wspólna działalność kulturalna. 

Historia biblioteki to również, a może przede 

wszystkim ludzie, ich wiedza, umiejętności 

i zaangażowanie pozwoliły na rozwój biblioteki. Na 

szczególne przypomnienie zasługuje pierwsza 

bibliotekarka tej placówki, nieżyjąca już 

nauczycielka tutejszej szkoły Anna Gajda, a także 

długoletnia kierowniczka biblioteki niestety też 

nieżyjąca Sylwestra Syzdek. W 1980 r. pracę 

w bibliotece podjęła Maria Czajka, która 7 lat później 

objęła stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki, 

HISTORIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKOŁYSZYNIE 
 

„Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi” 

 Jan Kasprowicz 
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a w 2001 roku Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie które sprawowała do 

31 marca bieżącego roku. Obecnie obowiązki te pełni 

Maria Sychta. 

W bibliotece w Święcanach pierwszą bibliotekarką 

była Maria Piotrowska, a przez ostatnie 42 lata 

niestrudzenie pracowała Anna Bęben.  

W Harklowej pierwszych czytelników obsługiwał 

Witold Skałba, a później jego żona Dorota, następnie 

przez 30 lat służyła swoją radą i pomocą Anna 

Sosińska. 

W ciągu 60 lat istnienia biblioteki wielu ludzi 

których tu nie wymieniliśmy pracowało na jej sukces 

za co im w dniu dzisiejszym serdecznie dziękujemy. 

W chwili obecnej kadra biblioteki to 3 osoby 

pracujące na 2 i ¼ etatu. Od kwietnia bieżącego roku 

realizując Program Zasoby Ludzkie w ramach 

Projektu „Przyuczenie do zawodu” otrzymaliśmy na 

1 rok dodatkowy etat pracowniczy. 

„Zbiory bibliotek mają wyjątkową wartość 

i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, stanowią 

w całości lub części narodowy zasób biblioteczny”. 

Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne, 

opracowuje i przechowuje zbiory, a takaż prowadzi 

działalność informacyjno - bibliograficzną. 

Zasadniczym rodzajem zbiorów są książki, a także 

czasopisma i dokumenty życia społecznego. 

Ponieważ jest to biblioteka publiczna gromadzi się 

w niej i uzupełnia zbiory z różnych dziedzin, to jest: 

z zakresu literatury piękniej dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych, które zapewniają czytelnikom możliwość 

przyjemnego kulturalnego spędzenia czasu, 

a jednocześnie upowszechniają i utrwalają wzorce 

kulturowe, obyczajowe i moralne. Systematycznie 

uzupełniamy literaturę popularno-naukową ze 

wszystkich dziedzin wiedzy, która jest podstawowym 

narzędziem kształcenia, zaspokaja naturalną dla 

człowieka ciekawość świata, informuje 

o osiągnięciach nauki i techniki współczesnej, 

rozbudza zainteresowania rozmaitymi przejawami 

życia.  

Dużym zainteresowaniem wśród czytelników 

cieszą się informatory, poradniki i atlasy będące 

źródłem praktycznej wiedzy zarówno dla osób 

uczących się jak i poszukujących praktycznych 

informacji wynikających z pracy zawodowej, zajęć 

codziennych bądź z kształcenia. Podczas 

gromadzenia księgozbioru dużą wagę przywiązujemy 

do uzupełniania lektur szkolnych dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponad 

gimnazjalnych. Na bieżąco staramy się gromadzić te 

książki które cieszą się największym 

zainteresowaniem czytelników. Podstawowym 

sposobem gromadzenia są planowane zakupy, 

prenumerata oraz dary. Na zakup księgozbioru 

w 2008 r. przeznaczono kwotę 10 tyś. zł z budżetu 

jednostki oraz 10 tyś. zł z dotacji Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z Programu 

Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” za którą 

zakupiono 1012 wol. księgozbioru. W ubiegłym roku 

biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Czas na 

Czytanie. Książka Wzbogaca” zainicjowanej przez 

Świat Książki, której celem była promocja 

czytelnictwa i popularyzacja literatury, nasza 

instytucja bezpłatnie otrzymała 28 wol. ciekawych 

pozycji książkowych. Zbiory wzbogaciły się również 

o 9 woluminów o tematyce narkomani. Był to dar 

Urzędu Gminy w Skołyszynie. 

Na koniec 2008 r. biblioteka posiadała 34 2580 

wol. księgozbioru. Liczba zarejestrowanych 

czytelników wynosiła 1 189. Wypożyczono w 2008 r. 

17 722 wol. księgozbioru, oraz udzielono 895 

informacji. W bibliotece w Skołyszynie prowadzona 

jest komputerowa baza zbiorów w systemie SOWA. 

 Oprócz ciągle rozrastającego się księgozbioru 

biblioteka posiada  stanowiska komputerowe 

z bezpłatnym dostępem do Internetu dla czytelników. 

Komputeryzacja ogólnodostępna została 

zrealizowana w 2005 r. w ramach programu 

„IKONKA” sfinansowanego przez Ministra Nauki 

i Informacji. W 2008 r. skorzystało z niej – 

2 311osób. 

Biblioteka organizuje prace o charakterze kulturalno-

edukacyjnym: między innymi lekcje biblioteczne, 

spotkania autorskie, konkursy, dyskusje nad 

przeczytaną książką i inne.  

Co roku w ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” 

odbywa się pasowanie uczniów kl. II Szkoły 

Podstawowej w Skołyszynie na czytelników 

biblioteki publicznej. Ponadto biblioteka włączyła się 

do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta 

Dzieciom” podczas której podejmuje wycieczki 

dzieci przedszkolnych jak i z młodszych klas szkoły 

podstawowej, które chętnie słuchają głośnego 

czytania ciekawych bajek czy legend. Planujemy 

w przyszłości rozszerzenie tej działalności poprzez 

aktywizację większej ilości dzieci z terenu naszej 

gminy. 

Przychylność jaką okazują naszej Instytucji władze 

samorządowe pozwalają mieć nadzieję, że 

działalność, rozwój i modernizacja placówek na 

terenie gminy będzie podążać we właściwym 

kierunku, nadzieję potęguje myśl o generalnym 

remoncie budynku GOK i Cz w Skołyszynie. 
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JUBILEUSZ 60-LECIA BIBLIOTEKI  
 

 
 

 

 

W dniu 10.12.2008 r. 

Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie 

wraz z filiami w Święcanach 

i Harklowej obchodził jubileusz 

60-lecia powstania biblioteki 

publicznej w Skołyszynie. Z tej 

okazji została zorganizowana 

uroczystość, na którą przybyli 

zaproszeni gościem. m.in.: 

władze gminy Skołyszyn na 

czele z Wójtem Zenonem Szurą, 

Radni Rady Gminy Skołyszyn, 

dyrektorzy szkół naszej gminy, 

przedstawiciele MBP w Jaśle, 

pracownicy Urzędu Gminy 

i GOKiCz, emerytowani biblio-

tekarze, poetki regionalne 

i czytelnicy. Po przywitaniu 

zaproszonych gości kierownik 

GOKiCz Maria Sychta przedstawiła zebranym 

historię biblioteki wzbogaconą o prezentację 

multimedialną. Wójt Gminy Zenon Szura oraz Z-ca 

Wójta Krzysztof Zięba uhonorowali wręczeniem 

dyplomów emerytowanych pracowników biblioteki. 

Następnie na ręce Pani kierownik złożyli 

serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom, którzy 

swym zawodowym wysiłkiem i rzetelnością 

przyczynili się do rozwoju czytelnictwa na terenie 

naszej gminy oraz życzenia kolejnych pięknych 

jubileuszy, wzbogacania księgozbioru, sukcesów 

w upowszechnianiu czytelnictwa oraz osobistej 

satysfakcji z wykonywanej pracy przynoszącej 

szacunek środowiska, w którym pracują. 

W imieniu Pani Dyrektor MBP w Jaśle 

Małgorzaty Piekarskiej, serdeczne gratulacje byłym 

i obecnym pracownikom Biblioteki oraz życzenia 

wielu osiągnięć w dziele unowocześniania pracy 

Biblioteki, przyspieszenia procesu komputeryzacji, 

rozwoju czytelnictwa w Gminie Skołyszyn oraz 

różnych interesujących form pracy kulturalno-

edukacyjnej z życzeniami pomyślności i satysfakcji 

w życiu zawodowym i osobistym złożyła Pani Halina 

Łopatkiewicz. 

W imieniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich w Jaśle gratulacje jubileuszu 

60-lecia istnienia Biblioteki Publicznej oraz życzenia 

rozwoju czytelnictwa złożyła Pani Dorota Kamińska. 

Uroczystość uświetniły swoimi wierszami Maria 

Bielamowicz i Krystyna Pilch. Oficjalną uroczystość 

zakończył występ artystyczny młodzieży szkolnej 

działającej przy GOKiCz w Skołyszynie. 

W ramach obchodów jubileuszu zorga-

nizowano wystawę fotograficzną przedstawiającą 

działalność biblioteki, wydano folder okoliczno-

ściowy oraz założono księgę pamiątkową, w której 

złożyli swoje wpisy zaproszeni goście. 
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VII GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ, KOLĘD I PASTORAŁEK 
 

KONKURS ”OZDOBA CHOINKOWA” 

 

W dniu 30.01.2009 r. w sali audiowizualnej przy 

Parafii w Skołyszynie odbył się VII Gminny Przegląd 

Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek. 

W przeglądzie uczestniczyło 26 solistów, 7 zespołów 

i 1 chór z 7 szkół podstawowych i 4 gimnazjów 

z Gminy Skołyszyn tj. SP Lisów, SP Przysieki, SP 

Jabłonica, SP Skołyszyn, SP Bączal Dolny, SP 

Kunowa, Gimnazja – Bączal Dolny, Kunowa, 

Święcany, Skołyszyn. Razem w przeglądzie wzięło 

udział 154 uczniów. 

Laureatami tegorocznego przeglądu są: 

Klasy 0-III 

soliści: 

m-ce I – Zuzanna Węgrzyn – ZSP Święcany 

II – Katarzyna Jarasiewicz – ZSP Skołyszyn  

III – Karolina Idzik – SP Lisów 

wyróżnienia: 

-Weronika Tokarz – ZSP Bączal Dolny 

zespoły: 

wyróżnienie: 

-zespół z ZSP w Skołyszynie – kl. III 

Klasy od IV-VI 

soliści: 

m-ce I – Joanna Mika – SP Lisów 

II – Monika Furmanek – SP Lisów 

III – Karolina Rogowska – SP Lisów 

wyróżnienie: 

-Izabela Cetnar – SP Lisów 

W okresie świątecznym zorganizowany został przez 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu UG w Skołyszynie 

i GOKiCz konkurs „Ozdoba choinkowa”. Na konkurs 

wpłynęło 137 prac z 8 szkół podstawowych: 

Święcany, Kunowa, Harklowa, Skołyszyn, Jabłonica, 

Lisów, Przysieki, Bączal Dolny, oraz Przedszkole w 

Skołyszynie i Gimnazjum w Skołyszynie. 

W konkursie tym miejsca i wyróżnienia otrzymali: 

klasy 0 - III 

m-ce I - Julia Podraza - kl. I SP Harklowa 

        II - Weronika Wojdyła - kl. I ZSP Bączal Dolny 

       III - Katarzyna Jarasiewicz - kl. III ZSP 

Skołyszyn  

wyróżnienia: 

1. Beata Jasiewicz - kl. II ZSP Kunowa 

2. Marta Stój - kl. I ZSP Kunowa 

3. Julia Wójcik - kl. II SP Lisów 

4. Julia Brągiel - kl. 0 Harklowa 

5. Karol Janik - kl. III SP Harklowa 

6. Julia Berkowicz - kl. I ZSP Skołyszyn 

zespoły: 

m-ce I – zespół wokalny - ZSP Skołyszyn 

II – zespół „Lisolla” - SP Lisów 

III – zespół wokalny – SP Przysieki 

Gimnazja 

soliści: 

m-ce I – Monika Szostak – ZSP Kunowa 

II – Judyta Podraza – ZSP Kunowa 

III – Monika Idzik – ZSP Skołyszyn  

zespoły: 

m-ce I – zespół 

„Skoliszclub” - 

ZSP Skołyszyn 

m-ce II – duet – 

Ewelina Zając 

i Magdalena 

Furmanek – 

ZSP Bączal 

Dolny 

m-ce III – zespół 

wokalny kl. II – 

ZSP Bączal 

Dolny 

chóry: 

wyróżnienie:  
chór - ZSP w Świę-

canach 

 

 

 

7. Natalia Gębarowska - kl. II SP Jabłonica 

8. Daniela Goleń - kl. 0 Przedszkole Skołyszyn 

klasy IV - VI 

m-ce I - Magdalena Zabrzeska - kl. V SP Harklowa 

       II - Urszula Król - kl. VI ZSP Skołyszyn 

      III - Paulina Oleszkowicz - kl. IV ZSP Święcany 

              Barbara Wachel - kl. VI ZSP Bączal Dolny 

wyróżnienia: 

1. Partycja Sokołowska - kl. V SP Przysieki 

2. Patrycja Kosiba - kl. IV ZSP Skołyszyn 

3. Kinga Wojdyła - kl. IV SP Lisów 

4. Aleksandra Gorczyca - kl. V SP Przysieki 

5. Oliwia Stój - kl. IV SP Harklowa 

6. Tomasz Pikor - kl. IV SP Harklowa 

7. Katarzyna Solecka - kl. IV ZSP Skołyszyn  

Gimnazja 

m-ce I - Iwona Pawluś - kl. III ZSP Skołyszyn 

        II - Judyta Haduch - kl. III ZSP Skołyszyn  

        III - Ilona Filus - kl. II ZSP Skołyszyn 

wyróżnienie:  

Gabriela Krawczyk kl. II ZSP Skołyszyn  

Joasia Mika 
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ŚWIĄTECZNY TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY 

PUGHAR DLA SIEPIETNICY 

 
 

W dniu 20.12.2008 r. po raz piąty 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 sześć zespołów 

z terenu Gminy Skołyszyn. Drużyny grały systemem 

każdy z każdym, sędziował jasielski arbiter Daniel 

Aleksander.  

W poszczególnych spotkaniach padły wyniki: 

Pormat - Vortumnus 2:3, Art.-Bud – Okienko 2:3, 

Usługi Budowlane – Libet 2:1, Vortumnus – Art.-

Bud 0:3, Okienko - Usługi Budowlane 5:3, Pormat – 

Libet 2:6, Vortumnus – Okienko 2:3, Pormat - Usługi 

Budowlane 3:8, Art.-Bud – Libet 0:5, Vortumnus - 

Usługi Budowlane 1:7, Pormat – Art.-Bud 6:5, 

Okienko – Libet 4:3, Art.-Bud - Usługi Budowlane 

14 lutego br. w Zespole Szkół w Skołyszynie 

rozegrano IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Wsi 

o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. 

W zawodach udział wzięło siedem drużyn, które 

rozegrały 21 spotkań systemem każdy z każdym. 

Turniej sędziował sędzia V ligi OZPN Krosno Daniel 

Aleksander.  

W poszczególnych meczach padły wyniki: 

Przysieki - Kunowa 2:0, Siepietnica - Skołyszyn 5:4, 

Jabłonica – Święcany 1:0, Lisów - Kunowa 1:3, 

Przysieki - Święcany 0:2, Siepietnica- Jabłonica 2:0, 

Lisów - Skołyszyn 2:3, Kunowa - Święcany 2:3, 

Przysieki - Siepietnica 1:3, 

Lisów - Święcany 3:1, 

Skołyszyn - Jabłonica 2:1, 

Kunowa - Siepietnica 1:4, 

Lisów - Jabłonica 3:5, 

Święcany - Siepietnica 2:11, 

Skołyszyn - Przysieki 4:1, 

Lisów - Siepietnica 2:8, 

Jabłonica - Przysieki 3:0, 

Skołyszyn - Kunowa 2:3, 

Lisów - Przysieki 3:1, 

Jabłonica - Kunowa 4:1, 

Święcany - Skołyszyn 2:2. 

Zwycięzcą Turnieju 

została drużyna Siepietnicy, 

II miejsce zajęła Jabłonica, 

a III Skołyszyn. Na kole- 

3:6, Pormat – Okienko 1:1, Vortumnus – Libet 5:4.  

Po rozegraniu 15 zaciętych i stojących na 

wysokim poziomie spotkań okazało się, że: 

zwycięzcą została drużyna Okienko Sławomira 

Grygi, II miejsce przypadło zespołowi Usług 

Budowlanych Mirosława Czochary, III Vortu-

mnusowi Lisów, IV Libetowi Jerzego Hajduka, 

V Pormatowi Janusza Woźniaka, VI Art-Budowi.  

Najlepszym bramkarzem Turnieju został 

Mateusz Furmanek (Okienko), królem strzelców 

Tobiasz Walczyk (Libet), który zdobył 11 bramek, 

a tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Paweł 

Gutkowski (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. 
 

jnych miejscach uplasowały się zespoły Święcan, 

Kunowej, Lisowa i Przysiek.  

Najlepszym bramkarzem Turnieju został 

Mateusz Szynal (Jabłonica), królem strzelców 

Bogdan Rąpała (Siepietnica), który zdobył 15 

bramek, a tytuł najlepszego zawodnika otrzymał 

Marcin Czochara (Siepietnica).  

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta Gminy Zenona 

Szury, zastępcy wójta Krzysztofa Zięby, 

przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Hasiaka, 

radnego Romana Warchoła i dyrektora Zespołu Szkół 

Stanisława Pawlusia puchary i dyplomy. 

Na zdjęciu od lewej: Mirosław Czochara – kapitan drużyny Siepietnicy, Wójt Gminy, król 

strzelców Bogdan Rąpała, najlepszy bramkarz - Mateusz Szynal, najlepszy zawodnik - Marcin 

Czochara  
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- Złota rybka popełniła harakiri z niemocy, gdy jej 

właściciel pan P. wyrzekł swe życzenie. Dobrze, że 

nie słyszała więcej! Podwójne seppuku gotowe! 
 
- Bardzo ładnie zachował się V-ce przepraszając 

radnych za zmianę zmiany zmienianej uchwały. 

Rozumiecie coś? My też nie. Ale ładnie się 

zachował! 
 
- Radny chciał auto strażackie, a wyborcy asfalt. 

Teraz radny też chce asfalt, bo auto nie ma po czym 

jeździć. I jest kompromis. Tylko nie ma pieniędzy. 

Na asfalt! 
 
- Wójt oświadczył, że w nowym budżecie drgnęło 

i starszym pracownikom! Rzeczeni ucieszyli się 

bardzo, ale i zmartwili, że tylko raz! 
 
- Pani Ka oznajmiła z powagą, że też będzie w TV. 

Jak zabije męża! 
 
- Pan Radny wprowadza nowoczesność do prac rady. 

Na sesję przyszedł z torbą po laptopie! 
 
- Blady strach padł na gminnych piratów drogowych. 

W alkomat dmuchali prowadząca rower starsza 

pani i mknący bicyklem 90-latek.Nawet byli 

trzeźwi! 
 
- Dość leciwa p. T. uważa, że niezbyt  zmieniła się od 

swej młodości, bo na 30-leciu matury została 

rozpoznana przez wszystkie koleżanki. Po 

sukience! 
 
- Baaardzo spodobało się nam credo p. sekretarki. 

Cytujemy:”… czy ja komuś odmówiłam?” 

Naśladownictwo wskazane i mile widziane! 
 
- Po powrocie ze styczniowych imienin p. P. rzekła, 

że na takie coś to chodzi z konieczności, a nie 

z przyjemności. Konieczność trwała godzinę. 

Ciekawe ile trwa przyjemność?! 

 

 

 

 

 

 
Nowe wyzwania przed Tobą, wiele 

oczekiwań i nadziei. Uwierz w swoją moc 

sprawczą, a dasz radę! Wszak jesteś dobry 

w tym co robisz! 

 

 
Leniuchowania było sporo, teraz już czas 

zabrać się do życia i pracy, popatrzeć 

trochę dalej niż na czubek swojego nosa. 

Warto mieć szerszą perspektywę. 

 

 
Miły czas świętowania się skończył i do 

drzwi zapukała szara rzeczywistość, 

wprawdzie dość nudna, ale to może i lepiej, 

bo na poważne wyzwania nie jesteś jeszcze 

gotów. 

 

 
Nadchodzi Twój czas, pora na cudowną 

miłość, wspaniały wypoczynek 

i sympatyczne przeżycia. Uśmiech zagości 

na dłużej na Twej twarzy. 

 

 
Masz romantyczną duszę, więc znów się 

zakochasz w sympatycznej Pannie, ale 

uważaj na jej chwiejność uczuciową. Nie 

stawiaj wszystkiego na jedną kartę. 

 

 
Życie to nie tylko marzenia, ale przede 

wszystkim twarda rzeczywistość i ona 

zweryfikuje Twe plany. Bądź jednak dobrej 

myśli, los Ci sprzyja. 

 

 
Bądź z czegoś zadowolony, bo to 

malkontenctwo daje się wszystkim we 

znaki. Uśmiechnij się i spojrzyj na świat 

przyjaźnie. Twe serce zaszaleje! 

 

 
Wspomnienia schowaj w zakamarkach 

pamięci, a na serio zajmij się swoimi 

obowiązkami, nie dopuść do zaległości. No 

i graj w totka! 

 

 
Czujesz zmęczenie końcówką i początkiem 

roku, warto się troszkę zdystansować 

i zaczerpnąć oddechu. Będziesz jak nowo 

narodzony! 

 

 
Nie bój się wszystkiego co nowe, poradzisz 

sobie bez problemów. A jaka satysfakcja! 

Więc do dzieła i za bary z problemami. 

 

 
Masz mało czasu na zastanawianie się, 

podejmij szybko decyzje, bo oferta straci na 

ważności. Nie bój się, ryzyko jest 

minimalne. 

 

 
Gwiazdy mówią, że przestaniesz być sam, 

Twoje serce zabije żywiej. I czeka Cię 

odwzajemnienie fascynacji! Ach jak 

rozkosznie… 

 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  
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POZIOMO: 

 

1A-wdzianko dla Ravela 

1L-naukowy odsyłacz 

2F-śniezna lokomocja 

2R-zaprzyjazniony z katem 

3A-ekskluzywny dymek 

3L-ptak OSP? 

4F-też zamysł 

4T-pokerowy pionek 

5A-jak zielony to ściskany 

5L-też do kopania 

6G-niżej,ale lata 

6S-i do haftu i do akcji 

7A-pies na myszy 

7M-retro portfel 

8J-zadaszenie garnków 

8R-nie ufa nikomu 

9B-liczy 5,6,7 lub 11 grajków 

9L-smutna oznaka 

10G-zniknęła ławka, a on? 

10R-świąteczna muzyka 

11A-nasi parafianie tam jeżdżą 

11Ł-w czasowniku robaka, 

w rzeczowniku ogórki 

12G-nic go nie rusza 

12S-tego banana nie jedz! 

13A-oby wyszalała się w Naprawie 

13Ł-eks-sołtys bączalski 

14G-nasz gminny sąsiad 

14U-znudził mu się Biały Dom 

15Ł-cicho,spokojnie… 

16A-mapa łowcy 

16G-i zgryzu, i tekstu 

16S-malutka w Lipnicy 

 

 

PIONOWO: 

 

A5-słodki potentat 

A10-odpisana klasówka też nim jest? 

B1-spodobał mu się Biały Dom 

C5-rządzi szkolną administracją 

D1-amatorka jabłek 

E5-polują nań druhowie 

E9-tworzy nasz powszedni 

F1-lokator muzeum 

G6-killer brudu 

G12-przy nim nie skorzystasz 

H1-obstaluj u dr Olech 

I9-gminny Everest 

J1-ma azyl w stogu 

K10-harklowski duszpasterz 

L1-w sałatce mu dobrze 

L5-fruwa w GOPSi-e 

Ł8-nasz ekstraklasowy piłkarz 

Ł13-monarcha w kredensie 

N11-gdzie sens wiemy, a gdzie ona? 

O1-jedyne w gminie, ale zadbane 

P11-może być nawet państwowa 

R1-dachowy kolczyk 

R7-też redagował „Panoramę…” 

S12-poważne post scriptum 

T1-i na niego przyszła 

U12-najczęściej wyciągany na ryby 

W1-gminne kopalnie 

Z12-był nim J. Kołodziej 

Ż1-familia z Kalkuty 

Ż9-zodiakalna nie w Centrum 
 

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 ( 1 2 ) / 2 0 0 9  Wi e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 
HASŁO :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … . . . . . . .  
 
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 Ł M N O P R S T U W Z Ż 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

 

Rozwiąż hasło wg schematu: 

4G- 14G-6J-8G-12N-13Ł-3N-16H-9D-3E-13C 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca marca 2009 r. Wszystkie kupony 

z prawidłową odpowiedzią przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu. Dla trzech wylosowanych osób 

ufundowane zostaną upominki. 
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