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W dniu 19.03.2009 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

Nowelizacja ustawy wprowadza dosyć istotne zmiany dotyczące edukacji dzieci 

najmłodszych poprzez obniżenie wieku rozpoczynania edukacji przedszkolnej do lat 

pięciu oraz rozpoczynania obowiązku nauki od lat sześciu. Od 1 września br. dzieci 

pięcioletnie będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Natomiast od 

roku 2011/2012 prawo to zmieni się w obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich. Ustawa wprowadza od 1 września 2012 r. 

obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. W trzyletnim okresie pilotażowym 

(tj. w latach szkolnych 2009/10, 2010/11 i 2011/12) poprzedzającym wprowadzenie tego 

obowiązku, decyzje o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku lat sześciu podejmą rodzice 

i dyrektor szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w tym okresie będzie 

posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych, a także wcześniejsze 

objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. Jeżeli dziecko nie chodziło do przedszkola, 

wymagana będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Nowelizacja ustawy ma na celu również doprecyzowanie podziału obowiązków 

pomiędzy organami prowadzącymi a kuratorium oświaty. Zmiany polegają m.in. na 

rezygnacji z opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez kuratora oświaty. Zmienia 

się również skład komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły. Większość 

  

ZMIANY W POLSKIEJ OŚWIACIE 
 

 

 

w komisji będą mieli przedstawiciele organu 

prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Zarówno w edukacji przedszkolnej jak i wczesno-

szkolnej, od roku szkolnego 2009/10 zaczną 

obowiązywać nowe programy, znacznie lepiej niż 

obecnie dostosowane do indywidualnych potrzeb 

dzieci. Celem nadrzędnym omówionych wyżej zmian 

jest poprawa jakości polskiej edukacji. 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, 

nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie 

rodziny i wśród przyjaciół, pogody ducha oraz głębokiego przeżycia 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, duchowego ubogacenia 

i spokoju  

                                                                              życzy 

 
Zenon Szura  

Wójt Gminy Skołyszyn 
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 
 

SESJA RADY GMINY W SKOŁYSZYNIE 
 

          Planowane dochody na dzień 1.01.2008 r. 

wynosiły 29 638 972 zł, zaś na dzień 31.12.2008 r. 

wyniosły 31 414 742,31 zł. 

Planowane wydatki na dzień 1.01.2008 r. 

wynosiły 37 238 972 zł, po zmianach na dzień 

31.12.2008 r. wydatki wyniosły 34 377 383,31 zł. 

Dochody na koniec 2008 r. zostały wykonane 

w wysokości 30 683 402, 63 zł tj. 97,67 % planu, zaś 

wydatki w wysokości 32 188 663,71 zł tj. 93,63 %. 

Gmina w 2008 roku pozyskała środki 

pozabudżetowe oraz dotacje celowe w wysokości 

4 509 753 zł. Były to środki m.in. na: 

- budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków, 

- pomoc społeczną, 

- stypendia dla uczniów, 

- środki na usuwanie skutków powodzi, 

- środki na remont dróg rolniczych, 

- środki unijne na realizację projektów oświa-

towych. 

Do najważniejszych wydatków należały: 

1. Wydatki w dziale „Transport i łączność” 

w wysokości 3 437 604 zł. Środki te przeznaczono 

m.in. na: 

a) wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach 

gminnych – ogółem 28 430 m
2
 nawierzchni, 

b) dofinansowanie remontów dróg powiatowych, 

c) budowę chodnika w Skołyszynie, 

 

W dniu 31.03.2008 r. odbyła się sesja Rady 

Gminy, podczas której podjętych zostało 8 uchwał. 

Radni po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za rok 2008 jednogłośnie podjęli 

uchwalę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium za rok 2008. Podjęto również kilka 

uchwał dotyczących spraw oświatowych. M.in. 

Radni przegłosowali uchwalę w sprawie likwidacji 

z dniem 01.09.2009 r. szkoły filialnej w Lipnicy 

Górnej oraz uchwały związane z tą likwidacją 

dotyczące zmian obwodów szkolnych. Podjęto 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) prace ziemne, zakup żwiru, kręgów, wiat 

przystankowych, itp. 

2. Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” 

w wysokości 11 174 389 zł. Na realizację zadań 

z zakresu oświaty gmina z własnych środków 

przeznaczyła 2 234 197 zł 

3. Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” 

w wysokości 6 902 898 zł 

4. Wydatki w dziale „Edukacyjna opieka 

wychowawcza” w wysokości 917 104 zł. Są to 

środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz 

pomoc materialną dla uczniów. 

5. Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska” w wysokości 5 278 712 zł. 

Z tej kwoty na wydatki inwestycyjne związane 

z budową oczyszczalni ścieków w Przysiekach 

i kanalizacji sanitarnej kilku miejscowości 

przeznaczono ponad 3 800 000 zł. Natomiast koszty 

związane z budową lamp oświetlenia ulicznego 

oraz zakupem energii i konserwacji lamp wyniosły 

prawie 430 000 zł. 

6. Wydatki w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” 

w wysokości 588 675 zł. Są to wydatki związane 

z utrzymaniem budynków mienia komunalnego. 

7. Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 

230 727 zł. 

 

także uchwały dotyczące regulaminu wynagradzania 

nauczycieli oraz trybu i kryteriów przyznawania 

nagród dyrektora szkoły i wójta gminy dla 

nauczycieli. W sesji udział wziął Komendant 

Powiatowy Policji w Jaśle podinspektor Robert 

Woźnik, który wysłuchał sprawozdania z pracy 

posterunku Policji w Skołyszynie za rok 2008 oraz 

zapoznał zebranych z problemami ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w skali 

Powiatu Jasielskiego. 

 

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 1(12)/2009 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło: 
„ABY DO WIOSNY” 

Nagrody wylosowali: 
1. Lisek Eugeniusz zam. Święcany 362 
2. Jasiewicz Władysława zam. Święcany 267 
3. Słowik Helena zam. Siepietnica 22 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BĄCZALU DOLNYM 
 

 
Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym 

W skład Zespołu Szkół Publicznych 

w Bączalu Dolnym wchodzą Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Rejtana i Gimnazjum.  

Historia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Rejtana 

sięga roku 1885. W 2010 roku będziemy więc 

obchodzić 125 -lecie jej istnienia. We wspomnianym 

1885 roku została utworzona w Bączalu Dolnym 

szkoła jednoklasowa, jako filia szkoły etatowej 

w Skołyszynie. Szkoła nie posiadała własnego 

budynku, nauka odbywała się w pomieszczeniu 

dobudowanym do „organistówki”, a nauczyciel 

mieszkał w wynajętym domu we wsi. W roku 1894 

rozpoczęto budowę murowanego budynku szkolnego. 

29 września 1895 roku odbyło się uroczyste otwarcie 

nowej dwuklasowej szkoły ludowej, do której 

uczęszczały dzieci z Bączalu Dolnego, Bączalu 

Górnego i Opacia. W trakcie roku szkolnego 

1908/1909 do istniejącego budynku szkolnego 

dobudowano dwie sale lekcyjne.  

Okres I wojny światowej zakłócił normalny tryb 

nauki i zajęć szkolnych. Nauka nie mogła być 

normalnie prowadzona, ponieważ teren jasielski od 

końca listopada 1914 roku do 5 maja 1915 roku 

znajdował się w zasięgu działań frontu austriacko – 

rosyjskiego, a kierownik szkoły Józef Czeluśniak 

został powołany do wojska austriackiego. Został on 

zwolniony dopiero w 1917 roku i powrócił do szkoły.  

W okresie międzywojennym od 1921 roku szkoła 

w Bączalu Dolnym była szkołą powszechną 

sześcioklasową, a od 1937 roku została 

przemianowana na Publiczną Szkołę Powszechną II 

stopnia.  

Po wybuchu II wojny światowej funkcjonowanie 

szkoły zostało zakłócone. Otwarcie roku szkolnego 

1939/1940 nastąpiło dopiero 15 kwietnia 1940 roku, 

a zakończenie 29 czerwca tego roku. Po wyzwoleniu 

tych terenów naukę w szkole w Bączalu Dolnym 

rozpoczęto 1 lutego 1945 

roku.  

W dniu 10 czerwca 1953 

roku na zebraniu 

mieszkańców Bączalu 

Dolnego i    Górnego 

podjęto uchwałę doty-

czącą rozbudowy budy-

nku szkolnego. Już 

w listopadzie 1953 roku 

oddano jedną salę 

lekcyjną, a wiosną 1954 

roku drugą salę. Szkoła 

miała wówczas 5 sal 

lekcyjnych, w których 

uczyli się uczniowie 

z Bączalu Dolnego i Bączalu Górnego. 

W roku szkolnym 1966/67 szkoła w Bączalu Dolnym 

stała się szkołą ośmioklasową. 

W roku szkolnym 1984/85 rozpoczęto pracę przy 

budowie całkiem nowego budynku szkolnego. 

Funkcje dyrektora szkoły pełnił wówczas pan mgr 

Bolesław Praskowicz.  

25 stycznia 1992 roku nastąpiło uroczyste otwarcie 

budynku szkolnego, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele władz oświatowych, władz 

gminnych, wykonawcy budynku szkolnego, 

członkowie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, 

członkowie Komitetu Rodzicielskiego, Grono 

Pedagogiczne z p.o. dyrektora p. Małgorzatą Bielech, 

pracownicy administracji i obsługi szkoły, uczniowie 

i ich rodzice. W nowym budynku szkolnym oprócz 

części szkolnej znalazły się również trzy mieszkania 

służbowe oraz pomieszczenia przeznaczone na Punkt 

Lekarski w Bączalu Dolnym. 

W roku szkolnym 1999/2000 w ramach nowej 

reformy oświaty przekształcono szkołę podstawową 

ośmioklasową w szkołę podstawową sześcioklasową 

oraz utworzono trzyklasowe gimnazjum. W związku 

z tym w budynku Szkoły Podstawowej im. T. Rejtana 

w Bączalu Dolnym od 1 IX 1999 r. ma swoją 

siedzibę również Gimnazjum. Funkcje dyrektora 

Gimnazjum w latach 1999 – 2006 pełniła pani mgr 

Małgorzata Bielech.  

W latach 2003 – 2006 trwała budowa sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

i Gimnazjum w Bączalu Dolnym. W nowym 
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Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej 

budynku, oprócz sali gimnastycznej wraz 

z zapleczem, znalazły się także sala do gimnastyki 

korekcyjnej, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego, a na piętrze trzy sale lekcyjne oraz 

zaplecze sanitarne. W dniu 9 września 2006 r. 

odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej 

powiązana z obchodami 120 – lecia istnienia Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Rejtana w Bączalu 

Dolnym. W uroczystości wzięli udział 

przedstawiciele ówczesnych władz wojewódzkich 

i powiatowych, władze Gminy Skołyszyn, 

przedstawiciele Rady Powiatu Jasielskiego i Rady 

Gminy Skołyszyn, przedstawiciele rad sołeckich, 

dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy 

Skołyszyn, kierownictwo Urzędu Gminy 

w Skołyszynie i GZOEAS w Skołyszynie, 

przedstawiciele wykonawców, członkowie Społe-

cznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej, 

Zarząd Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Rejtana z panią dyrektor 

mgr Elżbietą Kaszowicz, Grono Pedagogiczne 

Gimnazjum z panią dyrektor mgr Małgorzatą 

Bielech, pracownicy obsługi aktualnie pracujący, jak 

również przedstawiciele nauczycieli i pracowników 

obsługi – emeryci pracujący w latach poprzednich 

i uczniowie. 

Uchwałą Rady Gminy w Skołyszynie od 1 września 

2007 roku w Bączalu Dolnym ma swoją siedzibę 

Zespół Szkół Publicznych. Funkcję dyrektora 

Zespołu pełni pani mgr Elżbieta Kaszowicz, 

a obowiązki zastępcy dyrektora Zespołu pani mgr 

Maria Dziedzic. Do Zespołu Szkół Publicznych 

uczęszczają uczniowie z czterech sąsiadujących ze 

sobą miejscowości: Bączal Dolny, Bączal Górny, 

Jabłonica i Lipnica Górna. W bieżącym roku 

szkolnym do Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu 

Dolnym uczęszcza 215 uczniów. 

Zespół posiada bardzo dobrą bazę 

dydaktyczną. Uczniowie mają do dyspozycji 14 sal 

lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe, salę 

gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, 

bibliotekę z czytelnią, gdzie swoją siedzibę ma także 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

Pracownie komputerowe i Internetowe Centrum 

Informacji Multimedialnej zostały sfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ze środków unijnych została współfinansowana także 

budowa sali gimnastycznej. 

Placówka posiada również stołówkę szkolną, gdzie 

codziennie wydawane są gorące posiłki dla około 190 

uczniów. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, 

gdzie pod opieką wychowawcy uczniowie 

dojeżdżający spędzają pożytecznie wolny czas przed 

i po swoich lekcjach. 

O wysoki poziom nauczania dba 28 osobowa 

kadra nauczycielska: 20 pełnozatrudnionych 

nauczycieli, 6 niepełnozatrudnionych i 2 

dopełniających etat. Spośród tej kadry 20 nauczycieli 

posiada kwalifikacje do nauczania dwóch, trzech, 

a nawet czterech przedmiotów. Członkowie Grona 

Pedagogicznego ustawicznie podnoszą swoje 

kwalifikacje poprzez kończenie studiów 
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podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, licznie 

i często biorą udział w szkoleniach, warsztatach, 

seminariach. Zdobywają we właściwych terminach 

kolejne stopnie awansu zawodowego.  

W Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym 

pracuje 10 pracowników obsługi: 7 pełno-

zatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych na 

stanowiskach sekretarki, sprzątaczek, kucharek 

i konserwatora. 

Uczniowie oprócz zajęć obowiązkowych mogą 

korzystać z różnego rodzaju zajęć dodatkowych: 

- uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

z zajęć wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych, 

zajęć wspierających wczesny rozwój dziecka, 

- uczniowie zakwalifikowani przez lekarza z zajęć 

gimnastyki korekcyjnej, 

- uczniowie z problemami z wymową z zajęć 

logopedycznych. 

Uczniowie i ich rodzice mogą korzystać codziennie 

z pomocy pedagoga szkolnego. 

Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej uczą się 

języka angielskiego, uczniowie klas IV-VI języka 

niemieckiego oraz dodatkowo w ramach kółka języka 

angielskiego, natomiast uczniowie gimnazjum języka 

niemieckiego i języka angielskiego. Na lekcjach 

techniki w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum 

realizowane są tematy z wychowania 

komunikacyjnego przygotowujące uczniów do 

egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, który 

tradycyjnie odbywa się podczas Dnia Dziecka, 

z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej 

Policji w Jaśle, Wydział Ruchu Drogowego. 

Co roku uczniowie klas VI szkoły podstawowej i III 

gimnazjum mają dodatkowe zajęcia z wiodących 

przedmiotów przygotowujące do sprawdzianu 

i egzaminu gimnazjalnego. Oferta dla uczniów 

obejmuje także m.in. pracę z aktywem 

bibliotecznym, kółka sportowe, koło polonistyczno – 

teatralne, kółko artystyczne, zespół wokalny, kółko 

plastyczne. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez 

nauczycieli społecznie, czyli nieodpłatnie. 

Zespół szkół ma swoje wieloletnie tradycje 

szkolne, do których zaliczamy: 

- pasowanie na ucznia klasy pierwszej z udziałem 

rodziców uczniów, 

- zabawa andrzejkowa, podczas której odbywa się 

pasowanie na gimnazjalistę, 

- pasowanie na przedszkolaka w oddziale 

przedszkolnym, z udziałem rodziców 

przedszkolaków, 

- wigilia szkolna i jasełka, które często są wystawiane 

dla środowiska lokalnego w Kościele Parafialnym 

w Bączalu Dolnym, 

- zabawa choinkowa, 

- Dzień Babci i Dziadka z udziałem Babć i Dziadków 

dzieci z oddziału przedszkolnego, 

- pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej 

uczniów klasy pierwszej, 

- Dzień Ucznia, 

- Dzień Matki z udziałem Mam naszych uczniów, 

część artystyczna także jest często wystawiana dla 

środowiska lokalnego w Kościele Parafialnym 

w Bączalu Dolnym, 

- Dzień Dziecka, 

- uroczyste pożegnanie absolwentów klasy VI Szkoły 

Podstawowej i klas III Gimnazjum z udziałem ich 

rodziców. 

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują 

także, zawsze stojące na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym, inscenizacje z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, Dnia Papieskiego, Narodowego Święta 

Niepodległości, Święta Ziemi, Święta Patrona 

Szkoły, Konstytucji 3 Maja, itp.  

Organizujemy również corocznie: 

- Szkolny Konkurs Recytatorski, 

- Szkolny Festiwal Kolęd, 

- Szkolny Festiwal Piosenki Ludowej, 

-Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Mło-

dzieżowej, 

- Szkolny Turniej Piłki Halowej. 

Bierzemy także udział w akcjach ogólnopolskich 

takich jak np. Międzynarodowy Dzień Bibliotek 

Szkolnych, Akcja Góra Grosza i Akcja „Pomóż i Ty” 

(organizator: Samorządy Uczniowskie), Akcja 

„Grosik” (organizator: Drużyna Zuchowa i Drużyna 

Harcerska), Akcja „Sprzątanie Świata”. W ramach 

obchodów Święta Ziemi uczniowie porządkują 

pobocza dróg lokalnych. Porządkujemy także 

w sezonie jesiennym i wiosennym pozostające pod 

naszą opieką cmentarze wojskowe z I wojny 

światowej oraz grób nauczycielki na miejscowym 

cmentarzu. 

W Zespole Szkół Publicznych w Bączalu 

Dolnym działa szereg organizacji uczniowskich. 

Są to: Samorządy Uczniowskie, Szkolne Koło PCK, 

Szkolne Koło Ekologiczno – Przyrodnicze, Szkolne 

Koło LOP, Drużyna Zuchowa „Kubusiowa 

Gromadka”, Drużyna Harcerska, Koło Misyjne, Koło 

Caritas. W organizacjach tych uczniowie mogą 

wykazać się własną inicjatywą, poznać zasady 

demokracji, jak również poszerzyć swoją wiedzę 

z dziedzin, które ich interesują, pomóc słabszym, 

nawiązać kontakt ze swoimi rówieśnikami z różnych 
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krajów. Działa również u nas Spółdzielnia 

Uczniowska „Tęcza”, która dochód przeznacza na 

potrzeby szkolne, zakup nagród dla uczestników 

szkolnych konkursów, dofinansowanie zakupu 

pomocy, książek do biblioteki szkolnej, nagród na 

zakończenie roku szkolnego. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej wydają gazetkę 

szkolną „Wiadomości Szkolne”, a uczniowie 

Gimnazjum „Fakty Szkolne”. Zespoły redakcyjne 

dbają, aby ich gazety były atrakcyjne dla 

czytelników. 

Co roku do naszej placówki zapraszani są 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 

i Posterunku Policji w Skołyszynie, którzy 

przedstawiają prelekcje na temat bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, odpowiedzialności karnej 

nieletnich, cyber przemocy itp. Odwiedzają nas także 

przedstawiciele Poradni Psychologiczno Pedago-

gicznej w Jaśle z zajęciami zawodoznawczymi dla 

uczniów klas III Gimnazjum, zajęciami 

warsztatowymi dla klas, w których występują różne 

problemy wychowawcze, integracyjne itd. 

Instruktorzy z MDK w Jaśle przeprowadzili 

w bieżącym roku szkolnym dla uczniów klas II-III 

SP warsztaty plastyczne. 

Uczniowie na terenie Zespołu Szkół mają także 

możliwość obejrzenia przedstawień profilaktycznych, 

przedstawień teatru kukiełkowego, mogą wziąć 

udział w kursie tańca. 

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszą się 

organizowane przez wychowawców ogniska 

klasowe, wyjazdy do kina, teatru i wycieczki szkolne.  

Rada Rodziców wspiera nas przygotowując 

m.in. poczęstunki dla uczestników zabaw szkolnych 

tj. zabawa andrzejkowa, zabawa choinkowa, zabawa 

z okazji Dnia Dziecka. Rodzice wspierają 

uczestników wycieczek szkolnych dofinansowując ze 

swoich środków koszty tych wyjazdów. 

Dofinansowują oni także zakup dyplomów i nagród 

książkowych na koniec roku szkolnego. 

Także grono pedagogiczne wykazuje się własną 

inicjatywą w pozyskiwaniu środków finansowych na 

cele szkolne. Nauczyciele – mgr Dorota Kosiba, mgr 

Agnieszka Pawlik, mgr Halina Wojdyła - przy 

pomocy uczniów i ich rodziców organizują podczas 

zabaw szkolnych loterie fantowe. Dochód z nich 

przeznaczają na potrzeby szkolne np. zakup sprzętu 

RTV, zakup pomocy do poszczególnych 

przedmiotów. 

W bieżącym roku szkolnym z inicjatywy 

nauczycielek: mgr Elżbiety Grzywacz, lic. Marty 

Kwiecińskiej i mgr Jolanty Rzońcy, które pozyskały 

sponsorów, uczniowie klasy II i III SP wyjechali na 

4 dniową zieloną szkołę do Sabinova na Słowacji. 

Możemy także pochwalić się różnymi 

osiągnięciami naszych uczniów. Posiadanie sali 

gimnastycznej oraz praca nauczycielek wychowania 

fizycznego mgr Anety Brzezickiej i lic. Marty 

Kwiecińskiej zaowocowały w bieżącym roku 

szkolnym sukcesami na szczeblu gminnym, 

powiatowym i rejonowym. Uczniowie i uczennice 

naszego gimnazjum zajęli I miejsca w Powiatowej 

Gimnazjadzie Młodzieży w piłce ręcznej i jako 

Mistrzowie Powiatu Jasielskiego reprezentowali nas 

na Rejonowej Gimnazjadzie Młodzieży w piłce 

ręcznej, gdzie drużyna chłopców zajęła III miejsce, 

a dziewczęta II miejsce, drużyny zakwalifikowały się 

do Półfinałów Wojewódzkich. Mamy nadzieję, że 

6 IV 2009 r. podczas rozgrywek pokażą po raz 

kolejny wielką klasę! Oprócz tego do osiągnięć 

sportowych w ostatnim okresie możemy zaliczyć: 

- III miejsce drużyny chłopców w Powiatowej 

Gimnazjadzie Młodzieży w siatkówce, 

- I miejsce Adriana Kędziora w Powiatowej 

Gimnazjadzie Młodzieży w pchnięciu kulą 

chłopców, 

- I miejsce Marcina Gajdy w Powiatowej 

Gimnazjadzie Młodzieży w skoku w dal, 

- I miejsce Krystiana Szynala w Powiatowej 

Gimnazjadzie Młodzieży w rzucie oszczepem, 

- I miejsce Adriany Rzońcy w Powiatowych 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w rzucie piłeczką 

palantową, 

- II miejsce Klaudi Dziedzic w Powiatowych 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w skoku w dal 

dziewcząt, 

- II miejsce Konrada Kostrząba w Powiatowych 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 1000 m, 

- II miejsce Krzysztofa Piś w Powiatowej 

Gimnazjadzie Młodzieży w biegu na 1200 m, 

- II miejsce Alicji Janik w Powiatowej Gimnazjadzie 

Młodzieży w biegu na 600 m, 

- I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego 

Dziewcząt, kategoria Gimnazjum, 

- I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego 

Chłopców, kategoria Gimnazjum. 

Do osiągnięć pozasportowych możemy zaliczyć 

w ostatnich dwóch latach szkolnych: 

- wyróżnienie dla Weroniki Wojdyły i zespołu 

teatralnego w eliminacjach powiatowych 

„Literatura i dzieci. Kolory przyjaźni”, organizator 

JDK, 

- wyróżnienie dla Mateusza Marcisza w VI 

Powiatowym Konkursie Matematycznym , 
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DZIAŁALNOŚĆ POSTERUNKU POLICJI W SKOŁYSZYNIE  

ZA 2008 ROK - STATYSTYKA 
 

- tytuł najlepszej aktorki dla Justyny Halko podczas 

VII Konfrontacji Teatrów Uczniowskich, 

organizator MDK w Jaśle, 

- III miejsce dla zespołu wokalnego w etapie 

powiatowym Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

o Zdrowiu , 

- III miejsce dla Kamila Madeja w eliminacjach 

rejonowych XVII Olimpiady „Promocji Zdrowego 

Stylu Życia PCK”, 

- zakwalifikowanie się pracy plastycznej na temat 

„Bezpieczne wakacje” wykonanej przez Katarzynę 

Kurowską do etapu wojewódzkiego, organizator 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, 

- II miejsce Pauliny Okarmy i III miejsce Kamila 

Madeja w Powiatowym Konkursie Grafiki 

Komputerowej, 

- wyróżnienie dla drużyny z SP w Wojewódzkim 

Konkursie Plastycznym „Moje spotkanie 

z przyrodą” oraz osiągnięcia w konkursach 

organizowanych na terenie Gminy Skołyszyn: 

- I miejsce zespołu teatralnego w „Konfrontacjach 

artystycznych”, 

 

1. Rodzaj i liczba przestępstw: 

– wypadki drogowe - 10 

- kierowanie w stanie nietrzeźwości – 67 

- uchylanie się od płacenia alimentów – 1 

- niestosowanie się od Wyroku Sądowego - 2 

- naruszenie nietykalności funkcjonariusza – 1 

- składanie fałszywych zeznań – 1 

- naruszenie miru domowego - 1 

- kradzież mienia -25 

- kradzież z włamaniem – 9 

- groźby karalne – 2 

- znęcanie się nad rodziną – 16 

- uszkodzenie mienia – 16 

- uszkodzenie ciała – 4 

- udział w bójce i pobicie – 2 

- nagły zgon – 4 

- wypadki drogowe – 10 

- przywłaszczenie mienia – 4 

- pożar – 1 

- oszustwo - 4 

- krótkotrwałe użycia pojazdu – 1 

- rozpijanie małoletniego - 1 

2. Praca prewencyjna: 

- mandaty karne - 245 

- II i III miejsce zespołów wokalnych w VII 

Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, 

- I miejsce indywidualnie Dominika Słowika 

i I miejsce drużyny z gimnazjum w eliminacjach 

gminnych ogólnopolskiego konkursu „Młodzież 

zapobiega pożarom”, 

- III miejsce drużyny z gimnazjum w gminnych 

eliminacjach konkursu BRD, 

- I miejsce Weroniki Czerkowicz w Gminnym 

Konkursie Plastycznym „Pisanka i stroik 

wielkanocny”, 

- III miejsce Katarzyny Dybki w Gminnym 

Konkursie Recytatorskim o tematyce ludowej. 

Podsumowując możemy stwierdzić, że kadra 

pedagogiczna Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu 

Dolnym w swych działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych opiera się na 

słowach wybitnego pedagoga Janusza Korczaka: 

„ Lata dziecięce są górami, 

z których rzeka życia 

bierze swój początek, 

rozpęd i kierunek” 

 

- pouczenia - 810 

- wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego – 83 

- wylegitymowanie – 2 316,  

- interwencje – 1 324 

- doprowadzenia – 64 

- wywiady - 652 

- spotkania ze społeczeństwem – 110 

- spotkania z lokalnym samorządem – 33 

- asysty - 4 

- wystąpienia – 16 

- zatrzymanie dowodów rejestracyjnych – 78 

- zatrzymanie praw jazdy – 12 

- zatrzymanie sprawców przestępstw - 46 

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia - 36 

 

W 2008 roku nastąpił znaczny wzrost nałożonych 

mandatów karnych kredytowych zwłaszcza za 

wykroczenia porządkowe. Nastąpił także znaczny 

wzrost prowadzonych kontroli drogowych, osób 

wylegitymowanych, jak też zatrzymanych praw 

jazdy oraz dowodów rejestracyjnych i sporzą-

dzonych wniosków o ukaranie do Sądu 

Grodzkiego w porównaniu do lat poprzednich. 

Wykrywalność przestępstw kryminalnych 

wyniosła 65,5 %.

Opracowała: E. Kaszowicz 
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ANKIETA OSOBOWA 
 Imię i nazwisko: 

Elżbieta Kaszowicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Kilka słów o mnie: 

Od urodzenia mieszkam w Bączalu Górnym, 

z przerwą na studia wyższe magisterskie na kierunku 

historia, które ukończyłam w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 1994 -2007 

byłam dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Rejtana w Bączalu Dolnym, a od 1.09.2007 r. pełnię 

funkcję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 

w Bączalu Dolnym. W okresie pracy zawodowej 

ukończyłam dodatkowo studia podyplomowe 

z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 

w Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz kurs 

kwalifikacyjny z zarządzania i organizacji oświatą. 

- Praca jest dla mnie… 

Rodzina twierdzi, że całym życiem, bo na nic innego 

nie mam czasu, ale bez przesady. Przyznaję, że 

z racji pełnionej funkcji muszę często spędzić wiele 

godzin na przygotowaniu, aktualizacji i redagowaniu 

różnego rodzaju dokumentów, ale cóż, sama tego 

chciałam, więc nie narzekam. Dodatkowo jak każdy 

nauczyciel przygotowuję się do lekcji, poprawiam 

zeszyty, sprawdziany itp., ale powtarzam – nie żałuję 

– to mój wybór. 

- Moje mocne strony… 

Trudne pytanie chyba dla każdego, bo ciężko mówić 

o sobie samym. Może to, że nie jestem pamiętliwa, 

co przy moim zawodzie i pełnionej funkcji często się 

przydaje. 

- Moje wady… 

Na pewno przenoszenie pracy i problemów z nią 

związanych do domu. No i skrzywienie zawodowe – 

wydawanie poleceń domownikom, co kwitują 

słowami: „Nie jesteś w pracy!” 

 

- Mój największy sukces życiowy… 

Mam nadzieję, że jeszcze przede mną, bo inaczej do 

czego bym dążyła. W dotychczasowej pracy 

zawodowej za największy sukces uznałabym na 

pewno wybudowanie sali gimnastycznej. 

- Moja największa porażka… 

Mam nadzieję, że już za mną. 

- Gdybym znowu miała 18 lat… 

Byłabym znowu uczennicą LO w Jaśle i przy-

gotowywałabym się do matury. Koszmar… 

- Często wracam wspomnieniami… 

Do czasów studenckich. Studiowałam na studiach 

dziennych ze świetnymi kolegami i koleżankami, 

z częścią z nich utrzymuję kontakty do dziś, chociaż 

od tamtych czasów minęło już 20 lat... 

-Moja największa pasja… 

Podróże po Polsce i Europie.  

- Wywołuje u mnie radość… 

Wiele rzeczy i sytuacji i tych związanych z życiem 

prywatnym, jak i zawodowym.  

- Denerwuje mnie… 

Agresja u ludzi, ich dwulicowość oraz stawianie mieć 

ponad być. 

- Moje ulubione miejsce… 

Zakopane i polskie Tatry, staram się tam być co roku, 

moje problemy i kłopoty są tam jakby mniejsze. 

- Moje największe marzenie… 

Nie będę mówić, żeby nie zapeszyć. 

- Serce zostało w… 

Cały czas mam je przy sobie. 

- Jestem fanem… 

Umiarkowanym polskiej piłki nożnej. Moim 

ulubionym piłkarzem do dziś pozostaje Zbigniew 

Boniek. 

- Zazdroszczę… 

Zazdrość nie leży w mojej naturze.  

- Podziwiam… 

Moją Mamę, która pomimo swoich lat, ma taką 

energię życiową, że mogłaby nią obdzielić sporo 

osób. 

- Onieśmiela mnie… 

Tupet, u niektórych. 
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PODSUMOWANIE ROKU W LGD 

- Kocham… 

Swoich bliskich, rzecz jasna. 

- Lubię … 

Piątkowe popołudnia, kwiaty, zwierzęta. 

- Szanuję… 

Tych, którzy na to zasługują swoją pracą, postawą 

życiową, osiągnięciami w różnych dziedzinach. 

- Ulubione danie… 

Wszelkiego rodzaju sałatki. 

- Wymarzone wakacje… 

Jak każdy nauczyciel, który został dyrektorem 

szkoły, marzę, żeby znowu mieć dwa miesiące 

wakacji. Ale jak już mówiłam - sama tego chciałam, 

więc na razie marzę o wyprawie do Meksyku. Może 

kiedyś się uda… 

- Moja muzyka… 

Od lat jestem wierna piosenkom Maryli Rodowicz, 

zwłaszcza tym, do których teksty pisała Agnieszka 

Osiecka. Lubię także słuchać zespołu Lady Pank. 

- Ulubiony film… 

Niezmiennie „Pożegnanie z Afryką”, głównie dla 

Roberta Redforda, który jest moim ulubionym  

 

 

W dniu 31 marca 2009 roku o godzinie 16
00

 

w Brzyskach odbyło się Walne Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„LIWOCZ”. Celem było podsumowanie działania 

stowarzyszenia w 2008 roku.  

Po wybraniu Przewodniczącego Zebrania oraz 

pozostałych Członków Prezydium Zarząd 

stowarzyszenia przedstawił obecnym najważniejsze 

wydarzenia oraz działania które miały miejsce 

w ubiegłym roku, m.in.: rejestracja stowarzyszenia 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskanie numeru 

NIP, numeru Regon, Numeru Identyfikacji 

Producenta, założenie konta w Banku Spółdzielczym 

w Kołaczycach, prace nad opracowaniem Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD „LIWOCZ” na lata 2009- 

2015, związane z tym konsultacje społeczne po 

gminach i udziały w szkoleniach oraz prowadzenie 

bieżących spraw stowarzyszenia.  

Następnie Komisja Rewizyjna przedstawiła 

raport z kontroli i zawnioskowała o udzielenie 

absolutorium dla Zarządu. 

aktorem. Ale też zawsze i wszędzie mogę oglądać 

serię o perypetiach rodzin Kargulów i Pawlaków, 

czyli „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo 

rzuć”. 

- Najchętniej czytam… 

No i znowu skrzywienie zawodowe, bo są to książki 

o tematyce historycznej, tym bardziej, że historia np. 

XX wieku zmienia się na naszych oczach, a jako 

nauczyciel tego przedmiotu muszę na bieżąco 

zapoznawać się z aktualnymi wydarzeniami i ich 

kontekstem. Ale lubię także powracać, do wcale nie 

tak poważnej lektury - serii „Jeżycjada” Małgorzaty 

Musierowicz. Czytam także chętnie „babskie” czaso-

pisma „Twój Styl”, „Pani”, „Poradnik Domowy”. 

- Na bezludną wyspę zabrałabym… 

Mojego siedmioletniego siostrzeńca Bartka, który na 

pewno nie pozwoliłby mi się nudzić…, a także 

telefon komórkowy, żeby wezwać pomoc, kiedy 

zatęsknilibyśmy za rodziną i cywilizacją. 

- Wymarzona randka z… 

To już niech pozostanie moją tajemnicą. 

- Życzenia na przyszłość… 

Żeby zdrowie dopisywało, z resztą jakoś sobie, mam 

nadzieję, poradzę. 

 

 

W wolnych wnioskach Zarząd zwrócił się do 

uczestniczących w zebraniu o głos doradczy 

w sprawie utworzenia biura stowarzyszenia 

i zatrudnieniu pracownika. Zostało to przyjęte ogólną 

aprobatą, nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu. 

Dyskutowano również na temat strony internetowej 

stowarzyszenia, obecni wyrazili swoje zdanie co 

strona www powinna zawierać. Rozmawiano też nad 

innymi formami wymiany informacji pomiędzy LGD 

a mieszkańcami zamieszkującymi na terenie który 

obejmuje Lokalna Strategia Rozwoju tj. Gmin 

Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Skołyszyn i Pilzno. 

W dalszym ciągu prosimy o uwagi 

i propozycje oraz przesyłanie ich na adres poczty 

elektronicznej lgdliwocz@wp.pl, a w szczególności 

dotyczące strony internetowej www.lgdliwocz.pl 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ 

mailto:lgdliwocz@wp.pl
http://www.lgdliwocz.pl/
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ABC EKOLOGII ... SEGREGACJA? TO SIĘ OPŁACA! 
Statystyki 

Rozwój cywilizacji pociąga za sobą także 

zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów.  

Tylko w 2006 roku w Polsce zostało wytworzonych 

16 mln ton odpadów komunalnych, a ilość ta 

wzrośnie do 18,4 mln ton w roku 2010 i 21 mln ton 

w 2014 roku. Statystyczny Polak wytwarza w ciągu 

roku około 350 kg odpadów. 

Ze statystyk wynika, że w Polsce w sposób 

selektywny zbieranych jest tylko 2% z całości 

wytwarzanych odpadów komunalnych. Oznacza to, 

że Polak segreguje tylko 6 kg swoich odpadów, 

podczas gdy Czech 20 kg, a Niemiec 80 kg. 

 

Po co segregować? 

Wrzucając do pojemnika na odpady papier, 

butelki szklane, tworzywa sztuczne lub metalowe 

puszki pamiętaj, ze wyrzucasz cenne surowce 

wtórne, które mogą zostać odzyskane 

i wykorzystane. 

Po pierwsze: ŚRODOWISKO 

Odpady, zwłaszcza te niewłaściwie składowane lub 

te, które spoczywają na dzikich wysypiskach, są 

bardzo niebezpieczne dla środowiska. Deszcze 

wypłukują z nich ogromne ilości szkodliwych 

substancji, które przedostają się do wód gruntowych 

i stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Gnijące 

i rozkładające się odpady są przyczyną powstawania 

rozmaitych wyziewów, zanieczyszczających 

powietrze, którym oddychamy. Ptaki oraz inne 

drobne zwierzęta żerujące na wysypisku roznoszą 

brud i zarazki. Innym zagrożeniem dla środowiska 

jest konieczność budowy coraz to większej liczby 

składowisk. W Polsce jest w tej chwili ponad 1049 

składowisk odpadów, a każde ma od 3 do 5 hektarów 

powierzchni. Segregacja ma korzystny wpływ na 

środowisko, ponieważ pozwala na zmniejszenie masy 

składowanych odpadów o około 50%, a tym samym 

na zmniejszenie powierzchni wysypisk. Pozwala 

także na oddzielenie od masy składowanych 

odpadów tych, które są niebezpieczne i powinny być 

unieszkodliwione. Dlatego surowce wtórne, które 

odzyskujemy w procesie segregacji, użyte ponownie 

w procesie produkcji opakowań pozwalają 

oszczędzać surowce naturalne oraz energię. A to 

także ważne dla naszej planety. 

Po drugie: EKONOMIA 

Budowa nowoczesnego, zgodnego z wymogami 

i bezpiecznego dla środowiska składowiska odpadów 

jest bardzo droga. Dlatego też opłaty za składowanie 

odpadów są wysokie. Przekłada  się  to  bezpośrednio  

na wysokość kosztów, jakie ponosimy za wywóz 

śmieci z naszych domów. Segregacja odpadów 

pozwala na zmniejszenie ich objętości, a co za tym 

idzie, kosztów ich wywozu i utylizacji. 

Rodzaje odpadów: 

Odpady ulegające biodegradacji - Są to zarówno 

odpady organiczne, tzw. zielone, np. liście, skoszona 

trawa, resztki roślin, jak i tzw. odpady organiczne 

kuchenne powstające w naszych gospodarstwach 

domowych. Wydzielone z masy ogólnej odpadów 

stają się cennym surowcem do produkcji humusu 

i nawozu organicznego. Takie odpady wystarczy 

poddać kompostowaniu na specjalnych pryzmach lub 

kontenerach. W ten sposób można zamienić na cenny 

surowiec prawie 25% ogólnej masy odpadów. Trzeba 

tylko zacząć segregować. 

Odpady opakowaniowe - W większości są to 

surowce nadające się do ponownego przetworzenia, 

takie jak: tworzywa sztuczne, tektura i papier, szkło 

oraz opakowania plastikowe (głównie butelki PET). 

Prawidłowo realizowana segregacja takich 

odpadów powinna odbywać się w dwóch etapach: 

- segregacja odpadów przez mieszkańców i odbiór 

przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa; 

- wtórna segregacja w zakładzie i przekazanie do 

wykorzystania w produkcji przemysłowej. 

Choć już od dawna wiemy, że powinniśmy 

segregować nasze śmieci, to wciąż robimy to mało 

efektywnie. Teoretycznie z gospodarstw domowych 

możnaby pozyskać 900 tys. ton odpadów 

opakowaniowych przydatnych do recyklingu. Jak 

dotąd, niestety, cała ta góra odpadów jako jedna masa 

została zdeponowana na składowiskach. 

Kilka rad: zarówno pojemniki na śmieci, jak 

i worki mają określone kolory. Każdy kolor 

sygnalizuje co można, a czego nie można do nich 

wyrzucić. 

Jak segregować?  

Recykling - jest to powtórne przetwarzanie 

w procesie produkcyjnym materiałów odpadowych 

w celu uzyskania materiałów o przeznaczeniu 

pierwotnym lub w innym celu.  

Odzysk - przez odzysk rozumie się działania 

prowadzące do wykorzystania odpadów (na przykład 

recykling lub spalanie z wykorzystaniem energii). 

Wystarczy zapamiętać, że worki i pojemniki do 

recyklingu mają swoje stałe barwy odpowiadające 

rodzajowi odpadów, jakie można do nich wrzucać. 
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WORKI NIEBIESKIE: Papier 

Tu wrzucamy: 

-gazety i czasopisma 

-katalogi i prospekty 

-papier szkolny i biurowy 

-książki w miękkich oprawach lub z usuniętymi 

twardymi okładkami 

-torebki papierowe 

-papier pakowy 

-pudełka kartonowe i tekturowe 

-tekturę 

Tu nie wrzucamy:  

-zabrudzonego i tłustego papieru 

-papieru z folią 

-papieru termicznego i faksowego, kartonów po 

mleku i napojach 

-papieru przebitkowego (np. faktury) 

-pieluch jednorazowych 

-podpasek, artykułów i papierów higienicznych 

-worków po cemencie 

-tapet 

Pamiętajmy:  

Usuwamy zszywki oraz plastikowe i metalowe 

części. 

WORKI ŻÓŁTE: Plastik,  

Tu wrzucamy:  

-butelki po napojach (najlepiej zgniecione) 

-butelki po płynach do mycia 

-plastikowe zakrętki 

-plastikowe torebki, worki i reklamówki 

-plastikowe koszyczki po owocach 

Tu nie wrzucamy: 

-butelek i pojemników z zawartością 

-butelek i pojemników po olejach 

-opakowań po lekach 

-butelek po płynach chłodniczych 

-pojemników po wyrobach garmażeryjnych 

-zabawek 

-styropianu 

Pamiętajmy:  

Wrzucaj czyste opakowania i zgnieć butelki  

WORKI CZEROWNE: Metal 

Tu wrzucamy:  

-puszki po napojach 

-puszki po konserwach 

-drobny złom żelazny i metale kolorowe 

-kapsle 

Tu nie wrzucamy: 

-sprzętu AGD 

-opakowań po aerozolach 

-puszek po farbach 

-baterii 

Pamiętajmy:  

Zgnieć puszki przed wrzuceniem. 

WORKI ZIELONE: Szkło 

Tu wrzucamy:  

-butelki i słoiki szklane po napojach i żywności 

-butelki po napojach alkoholowych 

-szklane opakowania po kosmetykach 

Tu nie wrzucamy:  

-szkła stołowego 

-fajansu 

-porcelany, ceramiki 

-szkła okiennego 

-żarówek 

-lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych 

-reflektorów 

-szkła żaroodpornego 

-doniczek 

-szkła okularowego 

-ekranów i lamp telewizyjnych 

-szyb samochodowych 

-witraży 

Pamiętajmy:  

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, 

wrzucaj czyste opakowania. 

WORKI CZARNE:  

Tu wrzucamy:  

-pozostałe odpady jeśli nie ma w stosunku do nich 

specjalnych wymogów tak jak np. w przypadku 

baterii, sprzętu AGD itp. 

Pamiętajmy:  

-Baterie, przeterminowane lekarstwa są odpadem 

niebezpiecznym. Należy wrzucać je do specjalnych 

pojemników. Nie powinny trafić na wysypisko! 

-Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

nie wyrzucamy - wymieniamy na nowy. 

 

 

 

  
 

 

W obecnym roku na terenie sołectw Gminy 

Skołyszyn pojawiły się również pojemniki do 

segregacji śmieci. Są to pojemniki z blachy 

ocynkowanej na szkło bezbarwne oraz pojemniki 

siatkowe na plastik.  

Przedruk z publikacji „Segregacja?: To się 

opłaca!” powstałej na zlecenie Urzędu Komitetu 

Integracji Europejskiej 
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„MÓJ EKSLIBRIS” 

KONKURS PLASTYCZNY „NARKOMANII NIE – WYBIERAM 
ZDROWIE” 

 
Praca Katarzyny Kos 

„Mój ekslibris” – to temat tegorocznej edycji 

konkursu grafiki komputerowej, który 

zorganizowany został przez Referat Oświaty, Kultury 

i Sportu Urzędu Gminy oraz Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Wzięli w nim 

udział uczniowie z ośmiu szkół powiatu jasielskiego.  

Celem konkursu jest doskonalenie umie-

jętności plastycznych i wyrobienie wyobraźni 

artystycznej, wyćwiczenie sprawnego posługiwania 

się nowoczesną techniką informatyczną, stworzenie 

uczniom możliwości współzawodnictwa oraz 

prezentacji informatycznych dokonań. 

Oto laureaci konkursu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Skołyszynie w ramach 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zorga-

nizował dla uczniów gimnazjum z Gminy Skołyszyn 

konkurs plastyczny. Na konkurs wpłynęły prace 

z dwóch Gimnazjów z Gminy Skołyszyn: Bączal 

Dolny i Skołyszyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły Podstawowe: 

Klasy od IV-VI: 

- m-ce I Magdalena Tomkiewicz - Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Jaśle, kl. V 

- m-ce II Emanuel Kołodziej - ZSP Skołyszyn, kl. VI 

- m-ce III Patryk Kołodziej - ZSP Skołyszyn, kl. VI  

Gimnazja: 

- m-ce I Katarzyna Koś - Zespół Szkół Miejskich Nr 

3, Gimnazjum nr 2 w Jaśle 

- m-ce II Aleksandra Dąbrowska - ZSP Skołyszyn, 

kl. III 

- m-ce III Judyta Haduch - ZSP Skołyszyn, kl. III 

Ponadto wyróżniono prace: 

- Mateusza Rocheckiego - Szkoła Podstawowa nr 11 

w Jaśle, kl. VI 

- Aleksandry Koniecznej - 

Szkoła Podstawowa nr 11 

w Jaśle, kl. IV 

- Iwony Osiki - Zespół 

Szkół Miejskich Nr 3, 

Gimnazjum nr 2 w Jaśle 

- Ewy Michalskiej - Zespół 

Szkół Miejskich Nr 3, 

Gimnazjum nr 2 w Jaśle 

Gratulujemy nagro-

dzonym i dziękujemy 

wszystkim uczniom za 

udział w konkursie 

 

 

 

 

Miejsca w konkursie otrzymali: 

I Joanna Mlecz i Angelika Łacek – Skołyszyn kl. Ia 

II Katarzyna Mastej –Skołyszyn kl. II a 

III Krystian Król – Skołyszyn kl. II b 

Maria Wojdyła – Bączal Dolny kl. II b 

wyróżnienie: Konrad Kozioł – Skołyszyn kl. II b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praca Magdaleny Tomkiewicz 

Zapraszamy na wystawę 

malarstwa Marii Bary ze 

Święcan w Gminnym 

Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa 

w Skołyszynie, która 

czynna jest od 23 marca 

do 17 kwietnia 2009 r. 
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TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR KOMENDANTA OSP 

„MŁODZI LUDZIE ZAPOBIEGAJĄ POŻAROM” 

W dniu 14.03.2009r. w hali Zespołu Szkół 

Publicznych w Skołyszynie został rozegrany 

I Gminny Turniej w piłce nożnej halowej jednostek 

OSP o Puchar Komendanta Gminnego Związku OSP 

RP. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału 

Gminnego ZOSP RP.  

Do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn 

z jednostek OSP: Bączal Górny, Harklowa, Jabło-

nica, Kunowa, Lisów, Przysieki, Siepietnica, 

Skołyszyn, Sławęcin – Siedliska i Święcany. Roze-

grano 20 meczy dwa razy po 5 minut w dwóch 

grupach. Zwycięzcy z poszczególnych grup OSP 

Lisów i OSP Siepietnica walczyli w meczu 

finałowym. W regulaminowym czasie padł wynik 

remisowy 3:3. O zajęciu pierwszego miejsca 

zadecydowały rzuty karne, które skuteczniej 

wykonali zawodnicy OSP Lisów i oni zdobyli Puchar 

Komendanta Gminnego Związku. Mały finał 

rozegrały drużyny OSP Przysieki i OSP Skołyszyn. 

Z tej rywalizacji zwycięsko wyszli strażacy z OSP  

 

 

Pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” od 

kilkunastu lat odbywają się eliminacje 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 

którego celem jest popularyzowanie przepisów 

i kształcenie umiejętności w zakresie ochrony 

ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 

przeciwpożarowej. Turniej w szczególności służy 

popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży 

znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 

postępowania na wypadek pożaru, praktycznych 

umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, 

organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii 

i tradycji ruchu strażackiego.  

Gminne eliminacje OTWP w Gminie 

Skołyszyn, których organizatorem był Urząd Gminy 

i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, odbyły się 

w Domu Strażaka w Skołyszynie. W turnieju wzięło 

udział 30 uczniów ze szkół podstawowych 

i gimnazjów. Eliminacje zostały przeprowadzone 

zgodnie z regulaminem przez przedstawicieli 

Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle, mł. bryg. 

Ireneusza Zagórskiego, st. kpt. Piotra Surmacza oraz 

Komendanta Gminnego Związku OSP Stanisława 

Święcha. W wyniku przeprowadzonych eliminacji  

Skołyszyn wygrywając mecz 2:0. Drużyny, które 

zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymały pamiątkowe 

puchary. Pozostałe drużyny zostały nagrodzone 

pamiątkowymi statuetkami. W trakcie trwania 

turnieju prowadzona była również statystyka na króla 

strzelców, najlepszego bramkarza i najlepszego 

zawodnika. Królem strzelców został Tobiasz 

Walczyk z OSP Lisów, który strzelił 13 bramek. 

Najlepszym bramkarzem został wybrany Mirosław 

Czochara z OSP Siepietnica, a najlepszym 

zawodnikiem został Piotr Śmietana z OSP Skołyszyn.  

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki. 

Zmagania strażaków obserwowali Przewodniczący 

Rady Gminy Wiesław Hasiak, Wójt Gminy Zenon 

Szura, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle bryg. 

Wiesław Latoszek, Prezes ZOP ZOSP RP Franciszek 

Labut, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Zięba, 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie 

Stanisław Pawluś, radni Rady Gminy, Prezesi 

i Naczelnicy OSP. 

 

 

pisemnych oraz egzaminu ustnego uzyskano 

następujące rezultaty: 

W kategorii Szkół Podstawowych 

1. Gabriel Węgrzyn – SP Jabłonica 

2. Karol Idzik – SP Przysieki 

3. Wioletta Dąbrowska – SP Lisów 

W kategorii Gimnazjum 

1. Marcin Grzyb – ZSP Święcany 

2. Karolina Kędzior – ZSP Kunowa 

3. Mateusz Marcisz – ZSP Bączal Dolny 

Nagrody dla wszystkich uczestników 

ufundowane przez Wójta Gminy Skołyszyn Zenona 

Szurę wręczył Wiceprezes ZOG ZOSP RP Stanisław 

Gołosiński, Kierownik Referatu UG Krzysztof 

Lipiński oraz Komendant Gminny Związku 

Stanisław Święch. Młodzież miała okazję do 

zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu 

Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Skołyszyn, 

izbą pamięci i z ofertą programową Internetowego 

Centrum Edukacyjno-Oświatowego mieszczącego się 

w Domu Strażaka. 

 
Zdjęcia do artykułów znajdujących się na tej stronie 

biuletynu oraz opisy innych wydarzeń związanych ze 

strażą pożarną z terenu naszej gminy można znaleźć 

na stronie internetowej OSP Skołyszyn 

http://www.skolyszyn.osp.org.pl/ 
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ  
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY 

Po raz pierwszy w Skołyszynie odbył się 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego 

Rady Gminy Skołyszyn Wiesława Hasiaka. 

Organizatorem zawodów był dyrektor miejscowego 

Zespołu Szkół Stanisław Pawluś.  

W Turnieju udział wzięło dziewięć zespołów 

z Jasła, powiatu jasielskiego oraz drużyna 

z Warszawy, które spotkania w fazie grupowej 

rozegrały w salach gimnastycznych Zespołów Szkół 

w Skołyszynie, Bączalu Dolnym i Święcanach. 

W poszczególnych grupach spotkały się drużyny: 

Grupa A: Keks Skołyszyn, Warzyce, 

Professional Warszawa. Awans: Warszawa i Keks 

Skołyszyn.  

Grupa B: Okienko Skołyszyn, Gamrat, 

Osobnica. Awans: Gamrat.  

Grupa C: Belfer, Tarnowiec, Gazownictwo. 

Awans: Belfer. 

Mecze finałowe odbyły się w Skołyszynie. 

W pierwszym spotkaniu półfinałowym spotkały się 

zespoły Keks Skołyszyn i Belfer. Zwycięzcą 

spotkania została drużyna Belfra, która pokonała 

przeciwników 2:1. W drugim półfinale Professional 

pokonał Gamrat 2:0.  

W meczu o trzecie miejsce Gamrat pokonał 

Keks 2:1, a w wielkim finale Professional Warszawa 

rozgromił zespół Belfra 2:0. Na miejscach 5-8 

uplasowały się drużyny: Okienko Skołyszyn, 

Gazownictwo Jasło, Tarnowiec, Osobnica, Warzyce. 

Najlepszym rozgrywającym Turnieju został Paweł 

Tomasik (Gamrat), atakującym Jerzy Łaba 

(Professional), a tytuł najlepszego zawodnika turnieju 

przypadł ikonie jasielskiej siatkówki Aleksandrowi 

Czerwińskiemu (Professional).  

Zwycięzcy otrzymali z rąk przewodniczącego 

Rady Gminy Wiesława Hasiaka, 

zastępcy wójta Krzysztofa Zięby 

i dyrektora Zespołu Szkół 

Stanisława Pawlusia puchary 

i dyplomy.  

Turniej cieszył się dużą 

popularnością, kibice byli pełni 

uznania dla poziomu zawodów, 

umiejętności indywidualnych 

siatkarzy i ambicji. Wprost 

nieprawdopodobne wydaje się, że 

średnia wieku zwycięzców 

turnieju to ponad 50 lat! 

Triumfatorzy byli lepsi od 

młodych zawodników, z których 

wielu uprawia siatkówkę wyczynowo i mogłoby być 

ich wnukami.  

Sponsorami Turnieju były firmy: Okienko, 

Gamrat, Keks, Rolwod, Vortumnus, Art.-Bud.  

Składy drużyn:  

Warszawa: Aleksander Czerwiński, Leszek Dobek, 

Dariusz Domański, Tadeusz Gulbicki, Andrzej 

Kosewski, Jerzy Łaba, Zbigniew Melon, Jerzy Wójt. 

Gamrat S.A.: Paweł Tomasik, Jarosław Ziara, Emil 

Ochała, Adam Pasterz, Grzegorz Lenar, Ryszard 

Madej, Piotr Rak, Mieczysław Dziadosz, Paweł 

Wąsowicz, Jerzy Zając.  

Belfer: Michał Paluch, Krzysztof Wygonik, Marcin 

Siwiec, Mateusz Wolski, Jacek Gorgosz, Wojciech 

Sędłak, Sławomir Dziadosz, Dariusz Fundakowski, 

Wiktor Mroczka.  

Keks Skołyszyn: Hubert Hasiak, Mariusz Szpak, 

Bogusław Byczek, Krzysztof Czochara, Tomasz 

Pawluś, Szczepan Maciejowski, Bogdan Kręcisz, 

Konrad Kuś.  

Gazownictwo: Łukasz Żmijewski, Bartłomiej Rysz, 

Mirosław Owsiak, Bogdan Konieczny, Kamil 

Konieczny, Mateusz Żychowski, Bartłomiej 

Żychowski, Marcin Ciosek.  

Tarnowiec: Jan Marek Zawadowicz, Wacław 

Bochenek, Piotr Pętlak, Bartłomiej Jerzyk, Jakub 

Jucha, Hubert Jucha, Daniel Garbacik, Dawid Raś. 

Osobnica: Mateusz Gliwa, Mateusz Gacek, Rafał 

Czarny, Artur Bienia, Piotr Madej, Grzegorz Baca, 

Marzena Brągiel, Janusz Pruchnik.  

Okienko Skołyszyn: Dariusz Szot, Zbigniew 

Berkowicz, Tomasz Kmiotek, Artur Antas, Kamil 

Duda, Marcin Michalski, Tomasz Sikora, Mariusz 

Zając. 
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- Radny w głosowaniu był przeciw, ale po już był za! 

Duch L. Wałęsy wśród nas! 
 
- Moda na budowę basenu w Skołyszynie wśród eks 

nie przemija. Szkoda, że kiedyś lali tylko wodę. 
 
- Zaginął plan pracy komisji, a w tym czasie policja 

robiła tzw. przeszukanie. Zbieg okoliczności? Nie 

znamy efektów rewizji, ale planu nie ma. 
 
- V-ce dokonał odkrycia na miarę perpetum mobile. 

Opowiedział radnym co robić, by wyciągnąć więcej 

niż się włożyło! 
 
- Pani P. mówi, że jak nie dowidzi, to domaca! 

Upraszamy, by nie szła do okulisty. 
 
- Słup elektryczny poraził dość poważnie dwa pieski. 

Każdego oddzielnie. Szkolny konserwator 

sprawdzał i nic! Może niewłaściwą nogę podnosił? 
 
- Pan Z. podziękował pełnym wzruszenia głosem 

pani dyrektor za wspólnie spędzone dni i noce 

podczas przygotowań do uroczystości. Nie wiemy 

jeszcze ile było tych dób. 
 
- Poczta pantoflowa głosi, że jedna z naszych 

miejscowości ma ubiegać się o prawa miejskie. 

Która to może być? A może na L? A dlaczego? 

A kto wie? 
 
- Samotna matka zwróciła się do Wójta z pisemną 

prośbą o pomoc finansową lub matrymonialną. 

Czekamy z niecierpliwością na decyzję! 
 
- Po imienino-urodzinach pani P. rzekła: ”U gęsi 

owsa nie kupi.”Redakcja zachodzi w głowę cóż to 

mogło oznaczać? Pomóżcie! 
 
- Pani P. w chwili szczerości wyznała, że za młodych 

lat chodziła wszędzie, gdzie grali. Chodzi nadal, ale 

nie grają! 
 

 

 

 

 

 

Nie wszystkim możesz w pełni ufać. 

Pamiętaj wciąż o tym, bo niektórzy 

wykorzystują Twą dobroć, a nie 

przysparzają uznania. Popatrz uważniej na 
otoczenie. 

 

 
Narzekasz na zmęczenie, wszystko Cię 

drażni, ale to się już wkrótce zmieni. 

Przesilenie wiosenne pokonasz, a dalej 

pójdzie jak z płatka. 

 

 
Idą trudne dni, ale to chwilowy dołek. Już 

po świętach wszystko zacznie się zmieniać. 

I choć ktoś bliski sercu zrobi Ci psikusa, 

nie przejmiesz się tym zbytnio. 

 

 
Możesz liczyć na pomyślność losu. 

Gwiazdy mówią wyraźnie, że szczęście 

będzie Ci teraz nieustająco sprzyjać. Nie 

omijaj kolektury. 

 

 
Czekają Cię uczuciowe zmiany, z dużą 

dozą kokieterii spogląda w Twoja stronę 

pewna Panna. Od Ciebie teraz zależy, czy 

będą uniesienia, czy wielki niewypał. 

 

 
Przygotuj się w domu na miła 

niespodziankę i to w najmniej 

spodziewanym momencie. Nie zlekceważ 

drobnych dolegliwości, bo mogą Ci 

przysporzyć poważnych kłopotów. 

 

 
Twe życie płynie swojsko, anielsko. Jednak 

najwyższy czas, by nabrało rozpędu, bo 

niewiele wynika z takiej wegetacji, 

zwłaszcza uczuciowej. 

 

 
Będzie wspaniale! I zawodowo, 

i uczuciowo! Niczym Midas zjawisz się 

i zamienisz zwykłe kamyki w perły. 

Chuchaj, dmuchaj by to trwało. 

 

 
Specjalnych trosk nie będzie, ot takie 

spokojne bytowanie, ale z dużą dozą 

satysfakcji. Systematyczna praca daje 

efekty! Warto być konsekwentnym. 

 

 
Wiosna to dobry czas dla Ciebie, miną 

zimowe słabości, nabierzesz ochoty do 

działania. Czeka na Ciebie sporo ciekawych 

wyzwań. Podołasz! 

 

 
Nie wszystkie Twoje drogi będą usłane 

różami. Niestety życie bywa czasem 

brutalne, pełne zasadzek. Bądź więc 

ostrożny i to bardzo. 

 

 
Nie ulegaj wciąż czarowi Raka, on jest 

poligamiczny! Masz obok wpatrzone 

w siebie Ryby. Oj prowokujesz je! Te 

stroje, te spojrzenia… 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  
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POZIOMO: 

 

1A-miał kolegę z Gaskonii 

1L-bohaterka poprzedniego numeru 

2F-droga dla Ursusa 

2R-ten kwiat lubią najbardziej panie 

3A-w ogonku 

3L-nam-miło,my-niemiło 

4F-mały,zimny,a grzeje 

4R-aromat dla Pacino 

5A-zakłamana skóra 

5L-gra w konwoju 

6G-wyprzedza bryzol 

6S-marcowy prezent nr 1 

7A-tuliła się do Draculi? 

8G-królowa młodzieżowej diety 

8R-Mrożkowi nie potrzeba do tego 

dwojga 

9B-ścisk w motorze 

9L-w jankeskim prosektorium 

10G-wozi A10 

10R-antyczna heroina 

 

11A-kooperuje z Voltem 

11Ł-ciekawe czy zna go Kubica? 

12G-babcia Gminy 

12S-ten to się spisał 

13A-frykasowaty suwak 

13Ł-już pachnie 

14G-mieleckie imię 

14S-w szefostwie Rady 

15A-Mołotow go miksował 

15Ł-już Achilles miał z nimi na pieńku 

16G-ta to widzi! 

16U-uraza acana 

 

PIONOWO: 

 

A5-ponoć jest absolutne 

A10-oświatowa księgowa 

B1-wyjątkowy rodzaj 

C7-nasza sąsiadka 

D1-korci Cię? 

E5-mądrze to atrofia 

F1-sawanna na kresach 

 

G6-sport bez samogłoski 

G12-kurze solarium 

H1-mają lotki te trajkotki 

I6-święcański Ursynów 

J2-górska ciężarówka 

K10-czerwony pociotek 

L1-w cenie na intelektualnej arenie 

Ł8-życzenie w uniformie 

M1-szefuje opiece 

N11-ma niepełny zarost 

O1-też zgryz 

P11-znajdziesz na naszej klasie 

R1-boiskowa formacja 

R7-cywilizacyjna zaraza 

S12-do twarzy mu z kapustą 

T1-składa się łatwo, a dalej schody 

U12-miał sesje w magistracie 

W1-potrzebna juniorowi 

Y12-taaaki luz 

Z1-administruje Radą 

Z8-też należymy do tej potęgi! 

 

 

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  2 ( 1 3 ) / 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 Y Ż 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

 

Rozwiąż hasło wg schematu: 

6T-13D-5Z-2M-9C-3F-10A-1W-5B-13C-16G-6A-15G-2S-12A-3R 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca maja 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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