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BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

 
Szanowni Państwo! 

Dobiega końca rok 2012. Koniec roku to okres, który skłania do refleksji i podsumowań, ale również jest to czas 

planów i zamierzeń na najbliższe lata. Jestem przekonany, że każdy z nas z końcem roku zadaje sobie pytanie: jaki 

to był rok? Ja także z perspektywy Wójta Gminy pragnę w kilku zdaniach dokonać podsumowania już szóstego 

roku mojej kadencji, jak również bardzo ogólnie nakreślić plany na najbliższy rok. Podsumowując muszę stwier-

dzić, że nie był to rok łatwy. Kryzys ogarniający Polskę i Europę wtargnął również na teren naszej Gminy. Mimo, 

że budżet na rok 2012 był budżetem bardzo „skromnym” to jeszcze nie udało się nam w ciągu roku zrealizować 

wszystkich dochodów Gminy. Muszę tutaj wspomnieć, że nie otrzymaliśmy w roku bieżącym m.in. około miliona 

złotych, jako refundację środków poniesionych na budowę kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, 

realizowanych z Funduszu Spójności przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Brak wpływu tych środków spowo-

dował, ze byliśmy zmuszeni dokonywać korekty budżetu Gminy po stronie wydatków. Jednak staraliśmy się, żeby 

takie oszczędności nie rzutowały bezpośrednio na zadania inwestycyjne i remontowe w poszczególnych sołec-

twach, a cięcia wydatków dotyczyły raczej wydatków bieżących. Mimo tej trudnej sytuacji jestem przekonany, że 

udało się nam w ciągu roku zrealizować kilka zadań, które wpływają na poprawę warunków życia naszych miesz-

kańców. Myślę tutaj przede wszystkim o modernizowanej od lat infrastrukturze drogowej, zarówno gminnej jak i 

powiatowej. Z wielką satysfakcją muszę podkreślić, że wreszcie w ciągu drogi krajowej Nr 28 stanął nowy most i 

przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Święcan. Inwestycja ta, jak również ubiegło-

roczna przebudowa „Winnicy”, na pewno w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na 

krajowej 28. Czekamy jeszcze na nową nawierzchnię na tej drodze. W omawianym okresie powstały nowe obiekty 

rekreacyjno-sportowe w Bączalu Dolnym i Skołyszynie, wybudowane zostały nowe lampy oświetlenia ulicznego. 

W trosce o zdrowie mieszkańców pozyskane zostały środki  z FOŚiGW na utylizację azbestu. Zakupione zostały 

także do każdej miejscowości komplety pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pragnę nad-

mienić również, że mimo pogarszającej się sytuacji demograficznej powodującej  wzrost kosztów utrzymania 

placówek oświatowych jeszcze w br. udało się nam utrzymać istniejącą sieć szkolną, a warto  dodać, że wszystkie 

szkoły objęte zostały projektem polegającym na wdrażaniu indywidualizacji nauczania w klasach I-III, w ramach 

którego szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Natomiast ZSP w Święcanach 

pozyskał dodatkowe środki na realizację programu rozwojowego szkoły w wysokości ponad 240 tys. zł oraz 20 

tys. Euro  na realizację programu COMENIUS, polegającego m.in. na międzynarodowej wymianie uczniów, która 

ma sprzyjać podniesieniu efektywności nauczania języka angielskiego. Dużym sukcesem roku bieżącego jest to, że 

udało się pozyskać dla Gminy środki europejskie na dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w 

Przysiekach oraz zakup samochodu asenizacyjnego. Budowa tego odcinka kanalizacji planowana jest na lata 2013-

2014, natomiast zakup samochodu nastąpi w I półroczu przyszłego roku. Realizacja tych zadań na pewno pozy-

tywnie wpłynie na stan naszego środowiska naturalnego, jak również przy zwiększonej ilości ścieków odprowa-

dzanych, bądź też dowożonych na Oczyszczalnię ścieków w Przysiekach powinna wpłynąć na obniżenie kosztów 

ponoszonych przez mieszkańców.  Jesteśmy również na końcowym etapie finalizowania projektu na montaż kolek-

torów słonecznych na budynkach prywatnych i obiektach użyteczności publicznej realizowanego prze Związek 

Gmin Dorzecza Wisłoki z Funduszu Szwajcarskiego. Realizacja tego projektu powinna znacząco wpłynąć na 

stopień pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i wpłynąć na ochronę środowiska. Korzystając z okazji 

pragnę wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli i wspierali mnie oraz moich pracowników w realizacji 

naszych zadań serdecznie podziękować.  

Na zakończenie chciałbym w kilku zdaniach odnieść się do projektu budżetu Gminy na rok przyszły, który przed-

stawiamy również na łamach naszych „Wieści”. Jak corocznie na etapie projektu budżetu rodzą się pytania i wąt-

pliwości. Czy jest to budżet dobry? i Czy przyjęto właściwe priorytety? Z pełną odpowiedzialnością muszę stwier-

dzić, że projekt budżetu gminy na rok 2013, który przedstawiłem Radzie Gminy jest według mnie budżetem opty-

malnym. Zdaję sobie sprawę, że w budżecie tym nie znalazło się wiele zadań, bardzo ważnych i potrzebnych z 

punktu widzenia potrzeb Gminy i naszych mieszkańców. Ale w myśl zasady „tak krawiec kraje…” byliśmy zmu-

szeni przygotować realny projekt budżetu, który mógłby być zrealizowany, który zagwarantuje realizację najistot-

niejszych zadań, szczególnie oświatowych i z zakresu opieki społecznej oraz zapewni realizację potrzeb bieżących 

i zadań inwestycyjnych. Jak wcześniej wspomniałem w roku przyszłym rozpoczniemy II etap kanalizacji wsi 

Przysieki. Zadanie to o wartości kosztorysowej około 5 mln zł. na najbliższe dwa lata musi zdominować wydatki z 

budżetu Gminy.Jestem jednak przekonany, że mimo trudnej sytuacji Gminy wynikającej przede wszystkich ze 

złego stanu finansów publicznych kraju, zaplanowany budżet na rok przyszły pozwoli na w miarę sprawne funk-

cjonowanie i rozwój Gminy. 

Wójt Gminy 

 

 

 

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 

krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 

maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przew. Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

GCR 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

Z  o k a z j i  z b l i ż a j ą c y c h  s i ę  Ś w i ą t  B o ż e g o  N a r o d z e n i a  p r a g n ę  ż y c z y ć ,  a b y        

t e g o r o c z n e  Ś w i ę t a  p r z y n i o s ł y  w i e l e  r a d o s n y c h  c h w i l  w  g r o n i e  R o d z i n y  o r a z  B l i s k i c h ,   

p r z e p e ł n i o n y c h  a t m o s f e r ą  m i ł o ś c i  i  z r o z u m i e n i a .  

Ż y c z ę  t a k ż e ,  a b y  N o w y  2 0 1 3  R o k , p o z w o l i ł  w   z d r o w i u  i  z  s a t y s f a k c j ą ,  

r e a l i z o w a ć  o s o b i s t e  o r a z  z a w o d o w e  p l a n y  i  z a m i e r z e n i a .  
W ó j t  G m i n y  
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Budżet Gminy Skołyszyn na rok 2013. 
L.p Dział klasyfikacji budżetowej Kwota /zł/ 

D O C H O D Y 

1 Rolnictwo i łowiectwo 700 

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 19 935 

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

lokali i dzierżawę gruntów/ 
513 287 

4 Informatyka 469 687 

5 Administracja publiczna /m.in. dotacje celowe/ 97 531 

6 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-

twa 
2 146 

7 

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

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

opłat lokalnych, z karty podatkowej, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilnopraw-

nych/ 

7 777 162 

8 Różne rozliczenia m.in. subwencja ogólna/, w tym subwencja oświatowa 9 785 106 zł 17 396 736 

9 Oświata i wychowanie /m.in. wpływy z czynszów i opłaty stałej w przedszkolu/ 68 420 

10 Pomoc społeczna m.in. dotacje celowe z budżetu Państwa/ 5 678 495 

11 Edukacyjna opieka wychowawcza /dotacja na realizację Programu COMENIUS/ 34 196 

12 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /m.in. refundacja za kanalizację, środki z 

wpłat mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych, refundacja zakupu pojemników 

do zbiórki selektywnej, czynsz dzierżawny/ 
2 352 316 

RAZEM DOCHODY: 34 410 611 

W Y D A T K I 

1 Rolnictwo i łowiectwo /m.in. środki na remont dróg rolniczych/ 60 287 

2 Leśnictwo 1 000 

3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę /dopłata do wody/ 39 690 

4 

Transport i łączność /m.in. zimowe utrzymanie dróg, dotacja dla powiatu, wykonanie no-

wych nawierzchni bitumicznych, dofinansowanie remontu dróg powodziowych, bieżące 

utrzymanie dróg/ 
1 280 855 

5 
Gospodarka mieszkaniowa /m.in. bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego i 

Ośrodków Zdrowia, zakupy gruntów, opracowania geodezyjne/ 
332 000 

6 Działalność usługowa /m.in. opracowanie zmian w PZP/ 31 020 

7 
Informatyka /m.in. realizacja projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Pu-

blicznej/ 
563 063 

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

na promocję Gminy, składki członkowskie/ 
2 890 787 

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

/aktualizacja spisu wyborców/ 
2 146 

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

cywilna, zarządzanie kryzysowe/ 
263 500 

11 Obsługa długu publicznego /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów/ 500 000 

12 Różne rozliczenia /rezerwa ogólna, inwestycyjna i celowa/ 599 430 

13 

Oświata i wychowanie, w tym m.in.: 

 Szkoły podstawowe – 7 976 031 zł 

 Oddziały przedszkolne (zerówki) – 575 288 zł 

 Przedszkola – 486 462 zł 

 Gimnazja – 3 251 486zł 

 Stołówki szkolne – 651 435 zł 

13 660 227 

14 Ochrona zdrowia /m.in. zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie alkoholizmowi/ 110 000 

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, środki na opracowanie dokumentacji na budowę dźwigu w SDŚ/ 
7 029 433 

16 Edukacyjna opieka wychowawcza /m.in. świetlice szkolne, pomoc dla uczniów/ 366 159 

17 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /wydatki związane z budową II etapu kanali-

zacji w Przysiekach, dotacja dla GZGK, wydatki na utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, 

budowa lamp oświetlenia ulicznego/ 
3 540 238 

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

mów ludowych, bibliotek/ 
539 190 

19 Kultura fizyczna i sport 167 566 

RAZEM WYDATKI: 31 978 591 

NADWYŻKA BUDŻETU: 2 432 020 
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STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ  

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie podaje do wiadomości wysokość cen i stawek opłat 

za usługi w zakresie gospodarki komunalnej obowiązujące na terenie gminy Skołyszyn od 1 stycznia 2013 

roku. 

 

Wysokość cen za sprzedaż wody 

 

 

Lp. 

 

Grupa odbiorców 

 

Jednostka 

miary 

 

Cena/stawka 

brutto 

 

 

 

Dopłata z 

budżetu 

gminy 

(brutto) 

 

 

Opłata dla: 

 

gospo-

darstw 

 domowych   

pozostałych     

odbiorców 

1)  

 
Gospodarstwa domowe zł/m

3
 4,69 0,53 4,16 - 

2)  
Pozostali odbiorcy 

 
zł/m

3
 4,69 - - 4,69 

3)  
Opłata abonamentowa 

 
zł/m-c 4,86 - 4,86 4,86 

 

Wysokość cen za odbiór ścieków 

 

 

Lp. 

 

Grupa odbiorców 

 

Jednostka 

miary 

 

Cena/stawka 

(brutto) 

 

 

 

Dopłata z 

budżetu 

gminy 

(brutto) 

 

 

Opłata dla : 

 

gospodarstw  

domowych 

Pozostałych 

/przemysłowych 

 odbiorców 

1)  

 

Gospodarstwa domowe 

 
zł/m

3
 12,70 4,03 8,67 - 

2)  

 

Pozostali odbiorcy 
zł/m

3
 14,25 -  14,25 

3)  Odbiorcy przemysłowi 

 
zł/m

3
 14,88   14,88 

4)  Opłata abonamentowa 

 
zł/m-c 4,86 - 4,86 4,86 

 

Wysokość cen za wywóz odpadów komunalnych 

 

 

Lp. 

 

Grupa 
wyszczególnienie 

Cena/stawka 

(brutto) 

1)  

 

Gospodarstwa domo-

we 

 

Cena za jeden miesiąc od 1 

osoby dorosłej za odpady 

segregowane 
6,13 

2)  

 

Gospodarstwa domo-

we 

 

Cena za jeden miesiąc od 1 

osoby dorosłej za odpady nie 

segregowane 
8,53 

3)  Pozostali     

odbiorcy 

 

Za każde rozpoczęte 100 m
2    

powierzchni użytkowej loka-

lu
     

 
25,00 
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Z dniem 1 lipca 2013 roku wchodzą w życie przepisy 

znowelizowanej ustawy z dnia 13.09.1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. No-

welizacja ta w sposób bardzo istotny zmienia m.in. 

„gospodarkę śmieciową”  przenosząc obowiązek 

w tym zakresie na jednostki samorządu terytorialne-

go. Podstawowym elementem tego systemu jest do-

celowe objęcie wszystkich mieszkańców obowiąz-

kiem selektywnej zbiórki odpadów, tak by w latach 

najbliższych móc osiągnąć nałożone przez UE na 

nasz kraj poziomy odzysku surowców wtórnych. 

Jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów dla 

naszej Gminy nie jest to nowość, gdyż od wielu lat 

taki sposób zbiórki i odprowadzania odpadów jest 

prowadzony. Natomiast bardzo istotne zmiany nowe-

lizacja ustawy wprowadza w zakresie zawierania 

umów (składania deklaracji) oraz odpłatności za 

śmieci. Zgodnie z ustawą od 1.07.2013 r. wprowa-

dzona zostaje zasada, że „zanieczyszczający płaci”, 

czyli wszystkie koszty związane ze zbiórką i dostar-

czaniem odpadów na wysypiska muszą ponosić „wy-

twórcy”  tych śmieci. W praktyce oznacza to, że 

gmina została pozbawiona prawnych możliwości 

dofinansowania, tak jak jest obecnie, kosztów odbio-

ru odpadów. Drugą bardzo istotną zmianą jest objęcie 

tymi kosztami wszystkich mieszkańców, a więc rów-

nież dzieci (obecnie są to tylko osoby dorosłe). Od 

dnia wejścia w życie ustawy zmieniają się również 

dotychczasowe zasady zawierania umów na odbiera-
nie odpadów komunalnych. Właściciele nierucho-

mości zobowiązani są do złożenia w Urzędzie 

Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi wynikającej z 

liczby osób zamieszkałych  w  gospodarstwie  i wy- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sokości miesięcznej stawki opłaty od 1 mieszkańca 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi okre-

ślonymi w uchwale Rady Gminy. Pierwsze dekla-

racje mieszkańcy zobowiązani są złożyć do końca 

marca przyszłego roku, natomiast następne w ter-

minie 14 dni od daty zmian (zmiana liczby miesz-

kańców, zmiana wysokości miesięcznej stawki, itp.). 

Wzory deklaracji dostępne będą na stronie interneto-

wej Gminy, w Urzędzie Gminy, u Sołtysów lub 

w indywidualnych przypadkach dostarczane właści-

cielom nieruchomości. W przypadku nie złożenia 

deklaracji w określonym terminie lub jeżeli będą 

uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji Wójt Gminy zobowiązany będzie w drodze 

decyzji administracyjnej określić wysokość takiej 

opłaty.  

Opłata za odbiór odpadów wynika obligatoryjnie 

z ustawy i ma charakter przymusowy. Podsumo-

wując należy podkreślić, że wysokość stawki za od-

biór odpadów zależeć będzie od ilości oraz stopnia 

segregacji odbieranych odpadów. Dlatego w interesie 

każdego z nas leży abyśmy wspólnie zadbali o nasze 

środowisko, ograniczali ilość wytwarzanych odpa-

dów, w miarę możliwości we własnym zakresie za-

gospodarowywali odpady biodegradowalne i prowa-

dzili pełną selekcję gromadzonych odpadów. Apelu-

jemy również o to aby śmieci wystawiać w wyzna-

czonych miejscach i terminach ich odbioru, co 

znacznie usprawnia ich odbiór. Nie wyrzucajmy 
śmieci do rowów, lasów i na „dzikie” wysypiska, bo 

powoduje to tylko zanieczyszczenie naszego środo-

wiska, a koszty wywozu śmieci i tak musimy wspól-

nie ponieść. 

 

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Skołyszyn do              

30 czerwca  2013 rok 
 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Przysieki 16 i 30 13 i 27 13 i 27 10 i 24 15 i 29 12 i 26* 

Bączal Górny 16 i 30 13 i 27 13 i 27 10 i 24 15 i 29 12 i 26* 

Bączal Dolny 16 i 30 13 i 27 13 i 27 10 i 24 15 i 29 12 i 26* 

Lipnica Górna 16 i 30 13 i 27 13 i 27 10 i 24 15 i 29 12 i 26* 

Jabłonica 16 i 30 13 i 27 13 i 27 10 i 24 15 i 29 12 i 26* 

       

Skołyszyn 17 i 31 14 i 28 14 i 28 11 i 25 16 i 31 13 i 27* 

Święcany 17 i 31 14 i 28 14 i 28 11 i 25 16 i 31 13 i 27* 

Siepietnica 17 i 31 14 i 28 14 i 28 11 i 25 16 i 31 13 i 27* 

Lisów 17 i 31 14 i 28 14 i 28 11 i 25 16 i 31 13 i 27* 

       

Harklowa 18 i 01(luty) 15 i 01(marzec) 15 i 29 13 i 27 17 i 01(czerwiec) 15 i 29* 

Pusta Wola 18 i 01(luty) 15 i 01(marzec 15 i 29 13 i 27 17 i 01(czerwiec) 15 i 29* 

Kunowa 18 i 01(luty) 15 i 01(marzec 15 i 29 13 i 27 17 i 01(czerwiec) 15 i 29* 

Sławęcin 18 i 01(luty) 15 i 01(marzec 15 i 29 13 i 27 17 i 01(czerwiec) 15 i 29* 

Siedliska 18 i 01(luty) 15 i 01(marzec 15 i 29 13 i 27 17 i 01(czerwiec) 15 i 29* 

*wywóz odpadów wielkogabarytowych 
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W dniu 11.10.2012 r. przebywający z wizytą na Pod-

karpaciu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych Stanisław Rakoczy i Komendant 

Główny PSP gen.brygadier Wiesław Leśniakiewicz 

dokonali m.in. wizytacji jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Skołyszynie. Wcześniej odbyło się spo-

tkanie w KW PSP w Rzeszowie z udziałem Wojewo-

dy Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz- Śmigiel-

skiej, w trakcie której zapoznano się ze sposobem 

funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz 

jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego na terenie województwa podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 28.11.2012 r. w świetlicy OSP Skołyszyn 

odbyło się spotkanie Posła Platformy Obywatelskiej 

Marka Rząsy z mieszkańcami Gminy Skołyszyn. 

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotych-

czasowych dokonań koalicji rządzącej oraz omówie-

niu nowych pomysłów Platformy Obywatelskiej na 

najbliższe lata nazwanych roboczo „Planem dla Pol-

ski”. Kampania pod tą nazwą prowadzona jest na 

terenie całego kraju przez posłów PO. Nowy plan 

działania przewiduje wiele rozwiązań w trzech głów-

nych obszarach: rodzina, praca, inwestycje. Z głów-

nych pomysłów na rodzinę można wymienić głośnie 

dyskutowane dofinansowanie in vitro, roczny urlop 

macierzyński, program mieszkań dla młodych i bu-

dowę żłobków. W dziedzinie pracy znajdą się uła-

twienia dla przedsiębiorców, łatwiejsze kredyty, 

zmiany VAT oraz reforma Urzędów Pracy. Wiele 
propozycji zawarte jest w dziedzinie inwestycji, m.in. 

inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową, 

rozwój nauki, budowa i modernizacja komend Policji  

 

 

 

 

 

W trakcie wizytacji jednostki OSP w Skołyszynie 

goście zapoznali się z warunkami lokalowymi oraz 

wyposażeniem w sprzęt do likwidacji zagrożeń. 

W spotkaniu z licznie zebranymi strażakami uczest-

niczyli ponadto m.in: Krajowy Kapelan Strażaków 

ks. mł.bryg. Jan Krynicki wraz z grupą kapelanów 

z terenu całej Polski, Podkarpacki Komendant Wo-

jewódzki PSP st.bryg. Bogdan Kuliga, Prezes Zarzą-

du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stani-

sław Święch, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle 

st.bryg. Wiesław Latoszek oraz Wójt Gminy Skoły-

szyn Zenon Szura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oraz modernizacja armii. Ze szczegółami Planu moż-

na zapoznać się na stronie internetowej Platformy 

Obywatelskiej www.platforma.org. W drugiej części 

spotkania głos zabrał Wójt Gminy Zenon Szura, któ-

ry podziękował Panu Posłowi za osobiste zaangażo-

wanie w rozwiązywanie problemów i pomoc dla 

naszej Gminy oraz krótko przedstawił projekty zre-

alizowane dzięki środkom unijnym, nakreślił także 

plany i zamierzenia na najbliższe lata. Na zakończe-

nie uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania 

Panu Markowi Rząsie pytań. Tematyka nurtująca 

mieszkańców była bardzo różnorodna i dotyczyła 

głównie problemów z zakresy opieki społecznej, 

oświaty, inwestycji w zakresie ochrony środowiska 

i infrastruktury drogowej. Poruszany był również 

temat podniesienia wieku emerytalnego oraz tworze-

nia nowych miejsc pracy. Pan Poseł na bieżąco 
udzielał odpowiedzi i zadeklarował szeroko idącą 

i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz 

wsparcie naszych poczynań i planów. 

„PLAN DLA POLSKI” – SPOTKANIE Z POSŁEM MARKIEM RZĄSĄ 

 

WIZYTA PODSEKRETARZA STANU I KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP 

MSW 

 

 

 

 

http://www.platforma.org/
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Ochotnicza Straż Pożarna w Święcanach została 

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego jako trzecia jednostka z terenu gminy, po 

Skołyszynie i Harklowej, i szesnasta w powiecie 

jasielskim. Uroczyste wręczenie aktu z rąk Podkar-

packiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Rzeszowie miało miejsce 22.09., 

pod miejscową remizą. W trakcie spotkania ratowni-

cy otrzymali dodatkowy sprzęt, który w połączeniu z 

dotychczasowym wyposażeniem pomoże im w pełni 

profesjonalnie interweniować podczas akcji ratowni-

czo-gaśniczych. Wyciąg z decyzji podpisanej przez 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

w Warszawie generała brygadiera Wiesława Leśnia-

kiewicza w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Święcanach do Krajowego Syste-

mu Ratowniczo-Gaśniczego odczytał bryg. Marek 

Górniak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

Państwowej Straży Pożarnej, z którą święcańscy 

druhowie-strażacy bezpośrednio współpracują w toku 

prowadzonych akcji na terenie Gminy Skołyszyn. 

Działający od 1995 roku Krajowy System Ratowni-

czo-Gaśniczy to integralna część systemu bezpie-

czeństwa państwa, działająca na trzech płaszczy-

znach: powiatowej, wojewódzkiej i centralnej. W jej 

skład wchodzą na terenie całej Polski: Jednostki Ra-

towniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, 

prawie cztery tysiące jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej, zakładowe straże pożarne, kilkanaście wy-

sokospecjalistycznych szpitali oraz jednostki wyspe-

cjalizowane w różnych dziedzinach ratownictwa 

(m.in. TOPR, GOPR, WOPR, itp.). Do systemu może 

zostać włączona jednostka, która spełnia szereg wy-

magań, w tym musi posiadać: co najmniej dwa samo-

chody ratowniczo-gaśnicze, wyszkolonych ratowni-

ków zapewniających pełną obsadę wozów bojowych 

pozostających w stałej gotowości do podejmowania 

działań ratowniczych oraz skuteczny system łączno-

ści, alarmowania i powiadamiania. Jednostka w 

Święcanach spełniła formalności w ubiegłym roku, 

kiedy na wyposażeniu remizy pojawił się lekki  sa-

mochód  ratowniczo-gaśniczy na   podwoziu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Peugeot Boxer, zakupiony dzięki dofinansowaniu 

uzyskanemu z Zarządu Głównego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP w Warszawie, Narodo-

wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz budżetu Gminy Skołyszyn. To drugi, 

obok średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

(GBA 25/16 Star 244), pojazd stanowiący siłę bojo-

wą miejscowej straży.Do Krajowego Systemu Ra-

towniczo-Gaśniczego należy na Podkarpaciu 289 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w powiecie 

jasielskim – szesnaście (Kołaczyce, Sieklówka, Brzy-

ska, Kłodawa, Skołyszyn, Harklowa, Święcany, Wa-

rzyce, Osobnica, Tarnowiec, Dębowiec, Osiek Jasiel-

ski, Załęże, Świerchowa, Skalnik, Krempna). Z oka-

zji włączenia OSP do Krajowego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego jednostka otrzymała drobny sprzęt 

ratowniczy: od Wójta Gminy Skołyszyn Zenona 

Szury – rozdzielacz pożarniczy służący do rozdzie-

lenia strumienia wody, od miejscowego księdza pro-

boszcza Marka Mnicha – zestaw węży pożarni-

czych, a od dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ru-

chu Drogowego w Krośnie Stefana Pinderskiego – 

torbę do ratownictwa medycznego. Zaproszeni go-

ście, wśród których znaleźli się m.in. senator RP 

Alicja Zając, posłowie na Sejm RP Krystyna 

Skowrońska, Marek Rząsa i Bogdan Rzońca, za-

stępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-

szowie Mirosław Pięta, przewodniczący Rady Po-

wiatu Jasielskiego Bogusław Kręcisz, komendant 

powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. 

bryg. Wiesław Latoszek, prezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP w Jaśle druh Stanisław Święch oraz wójt 

Gminy Skołyszyn przekazali na ręce druhów ser-

deczne gratulacje i życzenia spełnienia kolejnych 

marzeń – wśród których znajduje się teraz zakup 

nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego. Więcej informacji na temat funkcjono-

wania Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach na 

stronie internetowej jednostki:      

www.swiecany.osp.org.pl. Damian Palar fragm. art. 

 

OSP ŚWIĘCANY WŁĄCZONA DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - 

GAŚNICZEGO 

 

 

 

 

http://www.swiecany.osp.org.pl/
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Pierwsze kroki mamy już za sobą – w Gimnazjum 

im. H. Sienkiewicza w Święcanach zaczęliśmy reali-

zację projektu „Understanding and Celebrating Euro-

pean Folklore” w ramach programu Comenius. Naj-

pierw pojawił się zamiar. Potem trzeba było przero-

bić sterty papierów. Napisać aplikację, potem napisać 

ją jeszcze raz, po to, by w końcu znaleźć się  wśród 

494 polskich szkół, które zakwalifikowały się do 

programu. 19 września p. Dagmara Skubel – koordy-

nator projektu – wspólnie z p. dyrektorem Bogusła-

wem Kręciszem oraz wicewójtem Krzysztofem Ziębą 

– przedstawicielem organu prowadzącego wzięła 

udział w spotkaniu dla beneficjentów w Warszawie, 

gdzie uczestnicy uzyskali informacje na temat orga-

nizacji pracy zespołu projektowego i ewaluacji pro-

jektu, a także uczestniczyli w prezentacji poświęco-

nej finansowym aspektom realizacji projektu. Na 

realizację projektu szkole przyznano 20 000 € 

z funduszy europejskich. Pieniądze będą przeznaczo-

ne na działania w ramach projektu, w tym na wyjaz-

dy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich. Dwu-

letnia współpraca z siedmioma szkołami z Grecji, 

Hiszpanii, Holandii, Republiki Czeskiej, Słowenii, 

Turcji oraz Wielkiej Brytanii w ramach projektu już 

się rozpoczęła. Uczniowie uczestniczyli w pierw-

szych zajęciach, w czasie których doskonalili swe 

umiejętności komunikacyjne, a także przygotowywali 

się do zgłębiania siedmiu aspektów folkloru będą-

cych tematem projektu. Są nimi: festiwale, muzyka, 

medycyna, religia, jedzenie, przesądy, baśnie i legen-

dy. Podczas realizacji projektu planowane jest stwo-

rzenie książeczki z przepisami zawierającej pomysły 

ze wszystkich państw, książki z baśniami i legenda-

mi, hymnu projektu itp. W dniach 28.10 – 

02.11.2012r. miała miejsce pierwsza wizyta robocza 

związana z realizacją projektu. Miejscem spotkania 

uczniów i nauczycieli reprezentujących osiem szkół, 

które wspólnie pracują nad projektem, była szkoła 

Fakultní Základní Škola w Ujściu nad Łabą, w Repu-

blice Czeskiej. Z naszej szkoły na spotkanie udało się 

trzech nauczycieli, tj. p. dyrektor Bogusław Kręcisz, 

p. Dagmara Skubel – szkolny koordynator projektu i 

p. Artur Gruszka oraz czworo uczniów – Paulina 

Berkowicz, Pulina Oleszkowicz, Kamil Kmiotek         

i Rafał Rąpała. 

W trakcie pięciodniowej wizyty nie było czasu na 

nudę – każdy dzień wypełniony był różnymi zaję-

ciami. Uczniowie wzięli udział w warsztatach arty-

stycznych, podczas których wykonali karpia z gliny, 

jesienne stroiki i lampiony, mieli okazję sprawdzić 

się w roli kucharza i przygotować potrawy kuchni 

czeskiej, mogli również eksperymentować z sympa-

tycznym atramentem. Okazji do zintegrowania się 
z rówieśnikami ze szkół partnerskich dostarczyły 

zajęcia sportowe, wycieczka do ogrodu botanicznego 

i planetarium w Teplicach, wycieczka do Pragi, wy-

cieczka  do  muzeum starych zabawek oraz pożegnal- 

na dyskoteka. Jak czytamy we fraszce Jana Sztaudyn- 

 

 

 

gera „Młodość to czas oszołomień…”, tak i nasi 

uczniowie ulegli tej sile, gdy przez kilka dni przeży-

wali fascynację odrębnością chłopców i dziewcząt 

z innych krajów, a także swą atrakcyjnością i nowo-

ścią dla innych. Podczas spotkań roboczych nauczy-

ciele wymieniali się doświadczeniami, omawiali 

realizację zadań związanych z projektem oraz plano-

wali kolejne działania. Uczniowie przedstawili pre-

zentacje multimedialne na temat swojej szkoły, kraju 

oraz tradycji związanych z Dniem Wszystkich Świę-

tych i Świętami Bożego Narodzenia, a także rozpo-

częli prace nad stworzeniem hymnu projektu. O ran-

dze programu Comenius świadczy to, że jego uczest-

nicy byli także gośćmi w Urzędzie Miasta Ujścia nad 

Łabą. Wszystko, co dobre, szybko się kończy i nasza 

wizyta również dobiegła końca. Przywieźliśmy liczne 

pamiątki, zdjęcia oraz wspomnienia... Na pewno 

nigdy nie zapomnimy tego wyjazdu oraz ludzi, któ-

rych poznaliśmy. Wystarczyło czasu, by zżyć się – 

zwłaszcza z tymi, którzy gościli nas w swych do-

mach. Przy pożegnaniu nie obyło się więc bez łez … 

łez smutku i żalu z powodu rozstania. Na szczęście 

było to dopiero pierwsze z ośmiu planowanych spo-

tkań. Opracowały: Dagmara Skubel i Urszula Dyląg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM COMENIUS  

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŚWIĘCANACH 
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W dniu 27 września w Bączalu Dolnym odbył się 

I Gminny Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy 

Skołyszyn Szkół Podstawowych. 

Oto klasyfikacja: Bieg na 60 m dziewczynki:I miejsce 

Stój Anna; II miejsce Gajda Katarzyna, III miejsce 

Kosiba Ewa, IV miejsce Zając Gabriela, Bieg na 60 
m chłopcy: I miejsce Stój Kacper, II miejsce Ku-

czewski Wojciech, III miejsce Filipak Szymon, IV 

miejsce Eryk Panek, Rzut piłeczką palantową dziew-
częta: I miejsce Gajecka Oliwia, II miejsce Dyda 

Anna, III miejsce Bienias Nadia, IV miejsce Kozioł 

Gabriela, Rzut piłeczką palantową chłopcy: I miejsce 

Sarnecki Marcin, II miejsce Warchoł Jakub, III miej-

sce Pisz Patryk, IV miejsce Filipak Szymon, Piłka 

siatkowa dziewczynki:I miejsce SP Kunowa, II miej-

sce Jabłonica, III miejsce Święcany, Piłka siatkowa 
chłopcy:I miejsce SP Harklowa, II miejsce Święcany, 

III miejsce Jabłonica 

W dniu 2 października w Bączalu Dolnym odbył się 

I Gminny Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy 

Skołyszyn Gimazjów. 

Wyniki rozgrywek: Bieg na 60 m dziewczęta: I miej-

sce Kołodziej Sylwia – Skołyszyn II miejsce Smaś 

Edyta – Skołyszyn, III miejsce Gomółka Angelika – 

Kunowa, IV miejsce Adriana Wójcik - Bączal Dolny, 

Bieg na 60 m chłopcy: I miejsce Pawluś Mateusz – 

Skołyszyn, II miejsce Kupczyk Łukasz - Bączal Dol-

ny, III miejsce Stój Bartosz – Kunowa, IV miejsce 

 

 

 

W dniu 29-30 września w Słubicach odbyły się Mi-

strzostwa Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce. 

Klub ULKS „Technik” Trzcinica reprezentowany był 

przez jedną zawodniczkę Wioletę Dąbrowską, pod-

opieczną trenera Tomasza Wojtasa. W finale skoku 

w dal Wioleta Dąbrowska skokiem na odległość 

5.60m wywalczyła złoty medal i zapewniła sobie 

tytuł Mistrzyni Polski pokonując Martnę Katarzynę 

(Wawel Kraków, wynik: 5.50m) oraz Modzelewską 

Katarzynę (LKS Narew Kurpiewski Łomża, wy-

nik:5.45m). W tym sezonie sportowym Wiola uzy-

skała wynik 5.63m i jest to najlepszy tegoroczny 

wynik w Polsce wśród młodziczek. Wioleta Dąbrow-

ska jest obecnie uczennicą trzeciej klasy Gimnazjum 

Sportowego w Trzcinicy i jak widać podtrzymuje 

tradycje tej szkoły dołączając do dużego grona meda-

listów Mistrzostw Polski wywodzących się z trzci-

nickiego klubu. 

W dniu 30 października 2012 roku w Urzędzie Gmi-

ny w Skołyszynie miało miejsce spotkanie kierow-

nictwa Urzędu z Wioletą Dąbrowską, która niedawno 

została Mistrzynią Polski Młodzików w skoku w dal. 

W spotkaniu wzięli również udział rodzice Wioli 
Państwo Jolanta i Zdzisław Dąbrowscy oraz Pan 

Bogusław Byczek, nauczyciel wychowania fizyczne-

go w Szkole Podstawowej w Lisowie, gdzie pod jego 

kierunkiem Wioleta stawiała pierwsze kroki w spor-

towej  karierze.  Wójt  Gminy  Zenon  Szura   złożył 

 

 

Kozłecki Szymon - Bączal Dolny, Pchnięcie kulą 
dziewczęta: I miejsce Stój Katarzyna – Kunowa, II 

miejsce Biernacka Angelika - Bączal Dolny, III miej-

sce Wolak Patrycja - Bączal Dolny IV miejsce Za-

brzeska Magdalena – Kunowa, Pchnięcie kulą chłop-
cy: I miejsce Kędzior Szymon - Bączal Dolny, II 

miejsce Gajda Jakub – Kunowa, III miejsce Konrad 

Buczyński - Bączal Dolny, IV miejsce Niemiec 

Grzegorz – Kunowa, Piłka plażowa dziewczęta: 
I miejsce Gimnazjum Skołyszyn, II miejsce Gimna-

zjum Święcany, III miejsce Gimnazjum Bączal Dol-

ny, IV miejsce Gimnazjum Kunowa, Piłka Plażowa 
chłopcy: I miejsce Gimnazjum Skołyszyn, II miejsce 

Gimnazjum Kunowa, III miejsce Gimnazjum Bączal 

Dolny. 

Zwycięzcy otrzymali z rąk Zastępcy Wójta Krzyszto-

fa Zięby oraz Pani Dyrektor Izabeli Maduzi puchary, 

medale oraz pamiątkowe dyplomy, a szkoły nagrody 

rzeczowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzyni serdeczne gratulacje i życzenia dalszych 

sukcesów sportowych oraz wręczył list gratulacyjny 

i skromne upominki. Wójt pogratulował również 

rodzicom sukcesów córki oraz Panu Bogusławowi 

Byczkowi. Na zakończenie Wioleta podzieliła się 

swoimi wrażeniami i doświadczeniami ze swojej 

sportowej kariery, podkreślając że drogą do sukcesu 

oprócz indywidualnych predyspozycji jest ciężka, 

wytrwała i systematyczna praca. Życzymy kolejnych 

mistrzowskich tytułów. 

 

GMINNE TURNIEJE SPORTOWE 

 

WIOLETA DĄBROWSKA MISTRZYNIĄ POLSKI 
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16 października 2012 r. Zarząd Okręgu Stowarzysze-

nia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie ogłosił wy-

niki konkursu na najlepiej zrealizowany program 

Tygodnia Bibliotek w województwie podkarpackim. 

W roku bieżącym odbywał się on pod hasłem "Bi-

blioteka ciągle w grze". 

Miejsce I - Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie. 

Miejsce II - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni. 

Miejsce III - Miejska Biblioteka Publiczna im. Mel-

chiora Wańkowicza w Stalowej Woli. 

Wyróżnienia: 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą 

wSzebniach, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Majdanie Królew-

skim. 

 Imprezy organizowane w ramach tegorocznego 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (maj 2012) 

nawiązywały głównie do odbywającego się w Polsce  

EURO  2012,  literatury  europejskiej   związanej  ze 

 

 

 

18 października 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie zmienił się w ma-

giczną, pachnącą ziołami, średniowieczną wytwórnię 

papieru. Blisko 260 dzieci i młodzieży mogło wziąć 

udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych „Jak 

powstaje papier". Ręczne czerpanie papieru, barwie-

nie kartek techniką japońską, pisanie gęsim piórem 

i odciskanie pieczęci lakowych to tylko niektóre 

atrakcje, z jakich skorzystali uczestnicy warsztatów. 

Z dębowej kadzi sitem i ramką nabrałam masę złożo-
ną z wody, celulozy i dodanych dla ozdoby płatków 
kwiatowych. Następnie masę trzeba było wyłożyć na 
filcowe przekładki - dzięki temu moja kartka jest 
gładka. Potem za pomocą specjalnej, zabytkowej 
praski pozbywaliśmy się nadmiaru wody z papieru. 
Teraz jedynie muszę wysuszyć moją kartkę - tak wy-

konane przez siebie czynności relacjonowała szósto-

klasistka ze ZSP w Bączalu Dolnym - właścicielka 

świeżo wyczerpanej kartki papieru z dodatkiem płat-

ków bławatka.Podczas, gdy jedni czerpali papierową 

masę z kadzi, inni  poznawali tajniki barwienia papie- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

sportem oraz promowały biblioteki jako centrum 

kultury, wiedzy i integracji. W ramach OTB 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa odbyło 

się 14 spotkań promujących bibliotekę i czytelnictwo, 

w których uczestniczyło 355 osób. Dzieci i młodzież 

uczestniczyły w spotkaniach autorskich, warsztatach 

plastycznych, konkursach i zabawach animacyjnych. 

Grupa teatralna TALENTY (działająca przy GO-

KiCz) z okazji OTB przygotowała specjalne przed-

stawienie „Książka przed sądem”. Dorośli czytelnicy 

mogli dyskutować o książkach podczas spotkania 

DKK. Za sprawą wydarzenia o nazwie „Noc Biblio-

tek” 11 maja GOKiCz był otwarty do późnych go-

dzin wieczornych. Tego dni bibliotekarki wraz 

z Kołem Gospodyń Wiejskich w Skołyszynie zorga-

nizowały spotkanie, które było okazją do degustacji 

tradycyjnych potraw oraz wymiany przepisów kuli-

narnych. Gratulacje należą się całemu zespołowi 

GOKiCz w Skołyszynie, a szczególnie bibliotekar-

kom: Marii Sychcie, Teresie Gorczycy i Dorocie 

Setlak. 

 

 

 

ru starą, liczącą ponad 2000 lat techniką japońską. 

Pozostali natomiast mieli możliwość odciskania pie-

częci lakowych na dokumentach, a także pierwszy 

raz w życiu pisania gęsim piórem. 

Zainteresowanie pokazem czerpania papieru było 

bardzo duże, w zajęciach uczestniczyli uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z Bączala Dol-

nego, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przy-

siek, Skołyszyna i Święcan. Uczestniczące w zaję-

ciach dzieci wyszły z nich bogatsze w wiedzę, zdoby-

te umiejętności oraz własnoręcznie wykonane prace: 

wyczerpany papier, podpisany własnoręcznie gęsim 

piórem i opieczętowany pieczęcią lakową dokument 

czeladnika oraz pięknie wybarwiony sztuką japońską 

papier.  

Warsztaty składające się z kilku widowisk przepro-

wadzone były przez trzy osoby z Firmy KALANDER 

z Gliwic, przebrane w stroje dawne oraz przy użyciu 

zabytkowych urządzeń.  Warsztaty zorganizowano 

z Funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W SKOŁYSZYNIE 

WYRÓŻNIONY! 

 

CZERPALNIA WIEDZY I PRZYJEMNOŚCI 
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24 października 2012 roku w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie spotkały się 

zespoły taneczne i grupy teatralne działające przy 

szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach 

kultury. Celem organizowanych od 2001 roku Kon-

frontacji Artystycznych jest prezentacja dorobku 

artystycznego zespołów tanecznych i grup teatral-

nych, wymiana pomysłów i doświadczeń oraz inspi-

rowanie do poszukiwań nowych form pracy arty-

stycznej. W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 

100 młodych aktorów i tancerzy. Na scenie zapre-

zentowali się uczniowie ze szkół w Bączalu Dolnym, 

Harklowej, Jabłonicy, Lisowie, Skołyszynie oraz 

zespoły działające przy GOKiCz w Skołyszy-

nie. Występom dzieci i młodzieży przyglądało się 

jury w składzie: Tomasz Berkowicz – Tancerz Tańca 

Towarzyskiego posiadający najwyższą krajową klasę 

taneczną "A", wielokrotny medalista i finalista tur-

niejów w kraju i zagranicą, uczestnik 6 edycji "You 

Can Dance"; Elżbieta Pawluś – nauczyciel, opiekun 

kółka teatralnego „TALENTY” działającego przy 

Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie; Marta Gąsiorowska – kierownik Gminnego 

Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Jury 

wyróżniło i nagrodziło przedstawienia teatralne: 

I miejsce - ZSP Skołyszyn ( kl. III gimnazjum) – 

„Mały książę wśród nas”; 

Nauczyciel przygotowujący: Urszula Czerwińska 

II miejsce – ZSP Skołyszyn (kl. V - VI szkoła pod-

stawowa) – „Rzepka”; Nauczyciel przygotowujący: 

Urszula Czerwińska 

 

 

 

 

25 października o godz. 17
00

 w sali wystawowej 

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie odbył się wernisaż wystawy „Anna Papiernik 

– malarstwo”. Anna Papiernik - absolwentka Pań-

stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, 

studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-

skiego, dyplom z wyróżnieniem w pracowni rysunku 

prof. Doroty Jajko-Sankowskiej w 2009. Laureatka II 

Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom 

Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Nagroda specjalna za osobisty wkład w malarstwo 

polskiego artysty sztuki na  III Międzynarodowym 

Biennale Malarstwa i Rzeźby krain V4 – Trebisov 

(Słowacja) – 2010 r. Należy do Związku Polskich 

Artystów Plastyków, „OtwARTej Grupy” z Lublina, 

a także do stowarzyszenia jasielskich artystów pla-

styków – grupy „PLAJA”. Brała udział w wielu wy-

stawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za 

granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywat-
nych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Japonii. 

Przybyłych na  uroczyste otwarcie miłośników sztuki 

powitała  Kierownik GOKiCz w Skołyszynie - Marta 

Gąsiorowska i podziękowała artystce za zaprezento-

wanie swojej twórczości w Skołyszynie.  Pani  Anna 

 

 

III miejsce - ZSP Bączal Dolny (kl. IV - V szkoła 

podstawowa) – „Ortografolandia” 

Nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Dąbrowska 

Wyróżnienie /za oprawę sceniczną/ SP Jabłonica (kl. 

VI szkoła podstawowa) – „Na jagody”; Nauczyciel 

przygotowujący: Łucja Biernacka 

oraz zespoły taneczne: 

I miejsce – zespół „Escape Junior” (GOKiCz Sko-

łyszyn) 

Instruktor: Agnieszka Kosiba 

II miejsce – zespół „Jump” (GOKiCz Skołyszyn) 

Instruktor: Jadwiga Szarek 

III miejsce - zespół „Chicitas” (SP Lisów) 

Nauczyciel przygotowujący: Patrycja Hajduk 

Poza konkursem, na scenie zaprezentowali się akto-

rzy ze Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Przysiekach. Artyści przedstawili pantomimę 

„Król Serc”, która nagrodzona została przez publicz-

ność gromkimi brawami. Poczęstunek dla uczestni-

ków konkursu dofinansowała GS Samopomoc 

Chłopska w Skołyszynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opowiedziała o swoich inspiracjach, technikach 

i tematyce prezentowanych obrazów. Oprawą mu-

zyczną był występ  Lucyny Antas i Barbary Adamik 

z zespołu „Fermata” prowadzonego przez Jadwigę 

Szarek  - instruktora muzyki GOKiCz w Skołyszynie. 

Miłym akcentem było zaprezentowanie  kilku wier-

szy dobranych tematycznie, napisanych przez poetki 

z Klubu Twórców Sztuki Gminy Skołyszyn. Spotka-

nie było okazją do obejrzenia prezentowanej ekspo-

zycji, a także rozmowy z autorką prac. 

 

KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 2012 

 

 

OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA 
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W niedzielne popołudnie, 11 listopada 2012 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie spotkali się mieszkańcy  Gminy Skołyszyn, 

by wspólnie uczcić Święto Niepodległości. Obchody 

rozpoczęły się programem „Droga do wolności” 

w wykonaniu utalentowanej młodzieży  z GOKiCz 

w Skołyszynie. W drugiej części spotkania zgroma-

dzeni na sali widowiskowej wspólnie śpiewali pol-

skie pieśni i piosenki patriotyczne, przy akompania-

mencie zespołu FERMATA. Mieszkańcy mieli oka-

zję przypomnieć sobie słowa: „Hej, hej ułani”, „Roz-

kwitały pąki białych róż”, „Przybyli ułani pod okien-

ko”, „Płynie Wisła, płynie”,  czy  „O mój rozmarynie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeciego grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie rozpoczął się 

Gminny Konkurs Recytatorski. Podczas pierwszego 

dnia przesłuchań na scenie wystąpili uczniowie z klas 

IV-VI szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów. 

W Jury konkursu zasiedli: Agnieszka Kuczała (in-

struktor teatralny Młodzieżowego Domu Kultury 

w Jaśle), Agnieszka Starzec (nauczyciel; instruktor 

GOKiCz w Skołyszynie) oraz Marta Gąsiorowska 

(kierownik GOKiCz w Skołyszynie).  Po wysłucha-

niu 20 recytatorów w kat. klas V – VI, komisja po-

stanowiła przyznać: 

 I miejsce: 

Natalia Szot ; Zespół Szkół Publicznych w Skołyszy-

nie 

Wyróżnienia: 

- Gabriela Kosiaty;  Szkoła Podstawowa w Jabłonicy,  

Magdalena Korzeniowska;  Szkoła Podstawowa – 

w Harklowej , Aleksandra Potok;  Zespół Szkół Pu-

blicznych w Skołyszynie, Miłosz Rak ; Szkoła Pod-

stawowa w Przysiekach, Emilia Średniawska; Zespół 

Szkół Publicznych w Skołyszynie  

 Po wysłuchaniu 8 recytatorów w kat. klas I – III 

Gimnazjum komisja postanowiła przyznać: 

I miejsce: nie przyznano 

II miejsce: 

Karolina Kozioł; Zespół Szkół Publicznych w Świę-
canach 

III miejsce /ex aequo/: - Kinga Goleń; Zespół Szkół 

Publicznych w Skołyszynie, - Kinga Wojdyła; Zespół 

Szkół Publicznych w Skołyszynie 

 

 

 

rozwijaj się”. Organizatorzy mają nadzieję, że 

wspólne świętowanie odzyskania niepodległości 

w Gminie Skołyszyn stanie się już tradycją. Wierzy-

my, że za rok wspólne śpiewanie pieśni i piosenek 

patriotycznych zgromadzi jeszcze większą liczbę 

mieszkańców i pozwoli na radosne przeżywanie tak 

wyjątkowego dnia. Zgodnie z naukami Ojca Święte-

go Jana Pawła II musimy pamiętać, że wolność 

i niepodległość nie są nam dane tylko zadane. Dlate-

go powinniśmy rozwijać i pielęgnować naszą naro-

dową tożsamość, kultywować tradycje i idee, które 

ukształtowały nasze państwo. Szczególnie zaś pamię-

tać o dniu 11 listopada 1918 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie: 

Wioletta Hajnosz; Zespół Szkół Publicznych w Sko-

łyszynie 

Piątego grudnia 2012 roku, o godzinie 9:00 w Gmin-

nym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

rozpoczął się drugi dzień przesłuchań uczestników 

Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Podczas dru-

giego dnia konkursu na scenie wystąpili uczniowie 

z klas I-III szkół podstawowych. W Jury konkursu 

zasiedli: Renata Salacha z Powiatowego Ośrodka 

Edukacji Nauczycieli w Jaśle, Urszula Czerwińska 

(nauczyciel języka polskiego w ZSP w Skołyszynie) 

oraz Marta Gąsiorowska (kierownik GOKiCz w Sko-

łyszynie). Po wysłuchaniu 20 recytatorów komisja 

postanowiła przyznać: 

I miejsce: 

Paulina Niziołek; Zespół Szkół Publicznych w Świę-
canach 

II miejsce: 

Oliwia Bylinowska; Szkoła Podstawowa w Jabłonicy 

III miejsce /ex aequo/: 

Alicja Mastej; Zespół Szkół Publicznych w Skołyszy-
nie i Sebastian Mikołajczyk ; Zespół Szkół Publicz-
nych w Skołyszynie 

Wyróżnienia: 

Zuzanna Kuś; Zespół Szkół Publicznych w Bączalu 
Dolnym, Lidia Kosiba; Szkoła Podstawowa w Liso-
wie, Julia Wójcikiewicz; Zespół Szkół Publicznych 
w Skołyszynie, Oliwia Mularz;  Szkoła Podstawowa 
w Przysiekach, Oskar Reczek ;  Szkoła Podstawowa 

w Przysiekach 

SKOŁYSZYŃSKIE UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA 

 

  

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
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Szkoła w Lisowie wzięła udział w organizowanym 

przez Branżową Organizację Odzysku S.A. w Tar-

nowie konkursie ekologicznym, którego głównym 

celem było zachęcanie młodych ludzi do dbania o 

najbliższe otoczenie poprzez segregowanie, zbieranie 

i przekazywanie odpadów do recyklingu. Konkurs 

polegał na napisaniu piosenki, wiersza, skeczu lub 

opracowaniu inscenizacji o tematyce ochrony środo-

wiska. Uczniowie naszej szkoły w przedstawieniu  pt. 

„EKO Maniacy” w humorystyczny sposób pokazali, 

jak można dbać o środowisko naturalne na co dzień. 

Przedstawienie zostało nagrane na płytę i odesłane do 

organizatora. Okazało się, że nasz pomysł na promo-

cję segregacji odpadów uzyskał uznanie w opinii 

jurorów i zajęliśmy I miejsce w tym konkursie. Na-

grodę w postaci czeku o wartości 1000 złotych wrę-

czył uczniom Szkoły Podstawowej w Lisowie „zielo-

ny” EKO Mikołaj na spotkaniu w dniu 6 grudnia 

2012r. Nagroda zostanie przeznaczona na dofinan-

sowanie do wycieczki szkolnej uczniów klas 

III – VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wraz z Wydzia-

łem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Jaśle zorganizował kon-

kurs plastyczny „Skrzydlata rodzina”. Zadaniem 

konkursowym było przedstawić ptasią rodzinę, czyli 

dorosłego osobnika z młodymi dowolną techniką 

plastyczną na kartce formatu A3. W naszej szkole 

znalazło się kilku chętnych uczniów, którzy zgłosili 

swoje prace do konkursu. Dnia 15 listopada 2012r. 

ogłoszone zostały wyniki. Do konkursu zgłoszono 

z 20 szkół 155 prac. Wśród laureatów konkursu zna-

lazła  się  uczennica klasy III naszej szkoły, Oktawia 

Syzdek, która jako jedna z pięciu otrzymała nagrodę 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaśle w ramach 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-

nie na  lata 2012-2014  zorganizował  konkurs plasty- 

 

 

czny o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym. 

Jednym z  celów konkursu było wdrażanie zasad 

społecznego współżycia i współdziałania. Tematem 

pracy uczennicy klasy V Gabrieli Chalibożek było 

ukazanie alternatywnej formy spędzania wolnego 

czasu. Praca przedstawiała rodzinną wycieczkę 

w góry i zajęła I miejsce w konkursie. Nagrodą dla 

uczennicy był m.in. tablet,  a szkoła otrzymała mini-

wieżę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 12-16 listopada 2012r. kilkoro uczniów 

z klas V i VI  wraz z opiekunem panią Patrycją Haj-

duk wzięli udział w przygotowanym przez Europej-

skie Forum Młodzieży (EFM) obozie szkoleniowym 

„EuroWeek – Szkoła Liderów”. Program jest spe-

cjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym mło-

dym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokra-

tycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy, rozwinąć 

najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności 

społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy 

w zespole. Zajęcia prowadzone były w formie inte-

raktywnych warsztatów, gier symulacyjnych 

 i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców EFM. 

Obóz odbył się w malowniczo położonej, górskiej 

miejscowości na Ziemi Kłodzkiej – Długopole Dolne 

w Ośrodku Wczasowym „Silesia”. Uczestnicy szko-

lenia mieli możliwość prowadzenia konwersacji 

w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki 

tańców narodowych z krajów wolontariuszy gosz-

czonych przez EFM.  Każdy uczeń biorący udział 

w obozie otrzymał certyfikat potwierdzający ukoń-

czenie szkolenia, natomiast szkoła otrzymała podzię-

kowanie za współpracę przy organizacji obozu „Eu-

roWeek – Szkoła Liderów”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Po-

żarnych RP zorganizował konkurs plastyczny „Zapo-
biegajmy pożarom”, W gminnym etapie konkursu 

wzięło udział kilkoro uczniów, a troje z nich awan-

sowało do etapu powiatowego. Są to: Kamil Mako-

wiec z kl. III - I miejsce,  Łukasz Kołodziej z kl. III – 

IV miejsce,  Gabriela  Dachowska z kl. V – III m-ce. 

SUKCESY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISOWIE 
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Zabawy integracyjne i ruchowe oraz różnorodne 

wróżby i przepowiadanie stworzyły nastrój andrzej-

kowego wieczoru. Imprezę 26 listopada 2012 roku 

zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnic-

twa w Skołyszynie. Uczestnicy zajęć prowadzonych 

w GOKiCz  spędzili andrzejkowy wieczór na świet-

nej zabawie. O klimat imprezy, wróżby i zabawy 

zadbali ich koledzy z Kółka Teatralnego prowadzo-

nego przez Elżbietę Pawluś. W trakcie imprezy za-

prezentowały się zespół „Jump”, przygotowany  

przez Jadwigę Szarek. Po przywitaniu wszystkich 

dzieci  i  ich  opiekunów  przez kierownika GOKiCz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 listopada 2012 r. w Gubinie odbył się IX 

Puchar Polski Juniorów i Młodzików KARATE 

KYOKUSHIN. Trzecie miejsce, w kategorii młodzi-

czek do 50 kg, zajęła Weronika Czajka - Zawodnicz-

ka Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate a zarazem 

mieszkanka Skołyszyna. 

Przygoda Weroniki z karate zaczęła się we wrześniu 

2008 r. Pierwsze 3 lata trenowała w sekcji w Skoły-

szynie. Od roku trenuje w Bieczu, pod okiem Sensei 

Leszka Ptaka (2dan). Jej obecny stopień to 6 kyu 

(żółty pas). Karate to niejedyna pasja, interesuje się 

również zwierzętami, piłką nożną a w wolnych chwi-

lach czyta książki. 

Pozostałe osiągnięcia: 

III miejsce w konkurencji KUMITE w Ogólnopol-

skim Turnieju Karate Kyokushin, Krosno 8.10.2011r. 

III miejsce w konkurencji KUMITE w I Młodzieżo-

wym Turnieju Karate KYOKUSHIN o Puchar Bur-

mistrza Biecza, Biecz 5.11.2011r. 

II miejsce w konkurencji KATA w I Młodzieżowym 

Turnieju Karate KYOKUSHIN o Puchar Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Martę Gąsiorowską, przyszedł czas na wspólną za-

bawę. Na przybyłe na imprezę dzieci wraz rodzicami 

i dziadkami czekało wiele niespodzianek. Były gry 

i konkursy, zabawy integracyjne i ruchowe. Nie za-

brakło również tradycyjnych zabaw „Mam chustecz-

kę haftowaną”, czy „Stary niedźwiedź mocno śpi”. 

Najwięcej emocji wzbudziły jednak wróżby i prze-

powiednie. Było lanie wosku, wróżby z magicznego 

drzewa, kubeczków i serduszek. Organizatorzy zad-

bali również o mały poczęstunek i zimne napoje dla 

dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biecza, Biecz 5.11.2011r. 

III miejsce w konkurencji KATA w Turnieju 

Gwiazdkowym KYOKUSHIN KARATE, Kościeli-

sko 17.12.2011r. 

III miejsce w konkurencji KUMITE w Turnieju 

Gwiazdkowym KYOKUSHIN KARATE, Kościeli-

sko 17.12.2011r. 

II miejsce w konkurencji KUMITE w Turnieju 

KARATE KYOKUSHIN MŁODE PIĘŚCI, Frysztak 

2012 r. 

II miejsce w konkurencji KATA w Turnieju 

KARATE KYOKUSHIN MŁODE PIĘŚCI, Frysztak 

2012 r. 

II miejsce w kategorii KUMITE w Ogólnopolskim 

Turnieju KARATE KYOKUSHIN DZIECI, Lima-

nowa 9.06.2012r. 

I miejsce w 3 rd EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

w kategorii KUMITE, 13-14.07.2012 r. Sibiu, Ru-

munia 

Udział w 9th Mas Oyama Memorial Cup, Tokio 

2012  

ANDRZEJKI W GOKiCZ 

 

  

ZWYCIĘSTWO WERONIKI CZAJKI 

 

 
 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 4(31)2012 
 

- 14 - 

 

 

Piłkarze krośnieńskiej klasy okręgowej zakończyli 

rundę jesienną  w dniach 17-18 listopada. Czas więc 

na podsumowanie szesnastu spotkań w wykonaniu 

LKS-u Skołyszyn. Drużyna trenowana przez Zdzi-

sława Żmigrodzkiego zajęła 4 pozycję i zdobyła 31 

punktów. Barwy klubu reprezentowali: Andrzej 

Uchman, Mateusz Furmanek, Mateusz Jankowicz, 

Dawid Walczyk, Jacek Kaszycki, Tomasz Kmiotek, 

Karol Matysik, Paweł Gutkowski, Marek Myśliwiec, 

Grzegorz Kędzior, Marek Zawisza, Tomasz Zawisza, 

Bartłomiej Krzysztofik , Łukasz Bienias,  Artur Wal-

czyk, Tobiasz Walczyk, Michał Czochara, Daniel 

Lelko, Łukasz Bieniasz, Bogdan Rąpała, Kamil Ha-

siak, Adrian Wójcikiewicz, Mateusz Furmanek (ju-

nior), Konrad Frużyński.  W 16 spotkaniach LKS 

zanotował 10 zwycięstw, 1 remis i 5 porażek. Skoły-

szyńscy piłkarze strzelili 26 bramek, a stracili 16. 

Lepiej prezentowali się w meczach wyjazdowych, 

zdobyli 16 punktów (5-1-2), w Skołyszynie odnoto-

wali 5 zwycięstw i 3 porażki (15 punktów). Królem 

strzelców został Michał Czochara zdobywca 9 bra-

mek, tuż za nim uplasowali się Łukasz Bieniasz (5) 

i Marek Zawisza (3). Dla LKS-u bramki strzelali 

również Myśliwiec (1), A. Walczyk (2), Bienias (1), 

Kędzior (1), Rąpała (1), T. Walczyk (1), Uchman (1), 

Lelko (1). Wśród piłkarzy, którzy rozegrali najwięcej 

minut prym wiedli obrońcy. Po raz kolejny tę klasy-

fikację wygrał Mateusz Jankowicz, który wystąpił 

w pełnym wymiarze czasu w 15 spotkaniach, a tylko 

w ostatnim zagrał przez 82 minuty. Na drugim miej-

scu uplasowali się: Andrzej Uchman, który nie bronił 

jedynie w meczu z Rymanowem i Paweł Gutkowski 

– nieobecny na meczu w Rogach. W 14 spotkaniach 

w pełnym wymiarze czasu wystąpili Jacek Kaszycki 

i Artur Walczyk, a w 15 meczach zagrał Marek My-

śliwiec (11 w pełnym wymiarze), Marek Zawisza (11 

w pełnym wymiarze) i Michał Czochara (7 w pełnym 

wymiarze). Braki kadrowe dostrzegalne były przede 

wszystkim w pierwszej części rundy jesiennej, kiedy 

to LKS grał bez Kędziora, Bieniasa, Dawida i Tobia-

sza Walczyka. Pod koniec września sytuacja się usta-

bilizowała i Skołyszyn grywał w względnie stałym 

składzie osobowym. Pierwszy mecz jesieni drużyna 

Zdzisława Żmigrodzkiego rozegrała na wyjeździe 

w Uhercach.  Nie była to udana inauguracja, ponie-

waż LKS przegrał 0:2. Spotkanie przed własną pu-

blicznością z beniaminkiem z Przysietnicy rozstrzy-

gnęli debiutanci – Myśliwiec i Bieniasz, którzy swo-

imi bramkami zapewnili pierwszy komplet punktów. 

Kolejny mecz w Baligrodzie był bardzo pechowy 

(przegrana 2:1), gdyby w drodze nie zepsuł się auto-

bus, to wynik byłby pewnie lepszy. W spotkaniu 

z byłym trzecioligowcem Skołyszynowi zabrakło 

odrobiny szczęścia, jednak trzecia porażka stała się 
faktem i nastroje w drużynie były pesymistyczne. 

Mecz 5 kolejki również nie zaczął się pomyślnie, 

Iwonka wygrywała już 2:0, jednak LKS pokazał 

ambicję  i  wolę  walki,  i  ostatecznie  zwyciężył 3:2. 

 

 

 

Najgorszy mecz rundy zespół rozegrał z Rymano-

wem, było to spotkanie bez pomysłu i polotu, jednak 

jak się później okazało Skołyszyn po tej porażce 

w końcu zaczął grać na zdecydowanie wyższym 

poziomie. W Pisarowcach LKS zagrał mądrze 

i przede wszystkim skutecznie, zwycięstwo 3:1 pod-

niosło morale zawodników, którzy w kolejnym spo-

tkaniu ze Stalą Sanok zgarnęli komplet punktów 

i zanotowali klasyczny hat-trick (M. Czochara). Na-

stępne 3 punkty Skołyszyn przywiózł z trudnego 

terenu, skromne zwycięstwo 1:0 nad Naftą Jedlicze 

zapewnił powracający do składu Bienias. W drużynie 

pojawili się także po dłuższej nieobecności Kędzior 

i D. Walczyk. W meczu 11 kolejki podopieczni Zdzi-

sława Żmigrodzkiego rozgromili 3:0 Górnika Stra-

chocinę, a  tydzień później zanotowali jedyny remis 

w rundzie (Korczyna). Dwa kolejne spotkania 

(Bieszczady Ustrzyki Dolne, LKS Głowienka) to 

jednobramkowe zwycięstwa, ale następne z Grabów-

ką to popis skuteczności skołyszyńskich zawodni-

ków, którzy zanotowali najwyższe w rundzie zwycię-

stwo 4:0. Z ostatniego wyjazdowego spotkania 

w Rogach LKS przywiózł komplet  punktów i za-

mknął serię 9 spotkań bez porażki. W meczu roz-

strzygającym o mistrzostwie jesieni Skołyszyn uległ 

0:1 Besku i zakończył rundę z 31 punktami. Podsu-

mowując cztery miesiące sportowych zmagań należy 

stwierdzić, że ekipa Skołyszyna potwierdziła aspira-

cje do wysokiego miejsca w tabeli. LKS  nie ustrzegł 

się błędów, ale więcej było powodów do dumy. 

Czwarte miejsce po pierwszej części sezonu to im-

puls do bardziej wytężonej pracy. Za już wykonaną 

serdecznie dziękujemy trenerowi Zdzisławowi Żmi-

grodzkiemu, zawodnikom, działaczom i sponsorom. 

Wszystkim  życzymy udanego wypoczynku i zacho-

wania po nim dobrej kondycji. Zgodnie z planem 

przygotowań, pierwszy trening się odbędzie w no-

wym roku. 

 

TUŻ ZA PODIUM...  
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HOROSKOP  

 

 

 
-Iście hamletowskie pytanie zadał pan H. po przyj-

ściu do pracy:” Po co ja właściwie tu jestem?”O to 

samo pytali już inni… 

 

-W jednej ze szkół są tak czyste drzwi do szatni, że 

goszczący tam ostatnio pan K. próbował 

je sforsować szturmem. Bez efektu, ale z guzem… 

 

-Pani Inspektor poinformowała, że jest bezdomny 

pies  o składzie ¼ wilczura z ½ ogona. 

Ni pies, ni wydra… 

 

-I stało się wreszcie! Pani F. spóźniła się do pracy! 

Pierwszy raz zawsze musi kiedyś być… 

oby nie wpaść w nałóg.. 

 

-Pan I. orzekł, że najpiękniejszą kobietą w gminie 

jest pani M. Zazdrosne  niby-koleżanki szepczą, że 

ów ma wciąż mętny wzrok...Ale jest jeszcze męski 

instynkt! 

 

-Ponoć w Skołyszynie opracowano hit  in vitro. Ko-

respondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

O szczegóły pytać tamże. 

 

-Pani G. jest zainteresowana chałupnictwem księgo-

wym, ponieważ w biurze wciąż jej ktoś 

przeszkadza, a z domu nawet mąż wybył do Afryki. 

A co będzie jak się dowie o tym pomyśle… 

 

-Pan radny po omówieniu i przegłosowaniu na komi-

sji projektu uchwały zapytał:” O co w tym 

właściwie chodzi? Hmm… no właśnie… 

 

Po pożarze w jednym z okolicznych urzędów w na-

szym natychmiast zorganizowano szkolenie p.poż. 

Ponoć jednak nie nauczono kursantów jak bezpiecz-

nie podpalić biuro by się nie poparzyć… 

 

Blady strach padł na mieszkańców Gminy, bo po-

dobno w Przysiekach grasuje zboczeniec. Chociaż 

nie można generalizować, bo np. Pani G bardzo żału-

je, że nie padła jeszcze ofiarą… 

 

 

 

Wymagasz od innych, zacznij też od siebie 

i znacznie się poprawi          sytuacja. No i 

jeśli obiecujesz, to dotrzymuj, a jak nie 

możesz, nie obiecuj. 

 

 

 

Zasadniczo masz rację, ale powinieneś 

spojrzeć na sprawy, które Cię                 

nurtują także z innej perspektywy, a wnio-

ski mogą być zaskakujące. 

 

 

 

Jeśli uważasz, że jesteś bez winy, to bardzo 

się mylisz. Chociaż nie chcesz          mieć 

zatargów w pracy, to rozważ problem jesz-

cze raz dokładnie. 

 

 

 

Kończy się ten rok, co przyjmujesz z ulgą, 

bo w następnym odbijesz się i będziesz 

górą zawodowo, osobiście, rodzinnie… 

 

 

 

Masz dobre pomysły, tylko zacznij je kon-

sekwentnie realizować, by nie stały się 

mrzonkami, a Ty wujkiem dobra rada… 

 

 

 

 

Zaproszenia posypią się z różnych stron, 

ale potraktuj je wybiórczo, bo wszystkich 

srok za ogon nie złapiesz, a tylko się zmę-

czysz. 

 

 

 

 

Uda Ci się zrealizować wiele z Twoich 

ambitnych zamierzeń, tylko za               

wcześnie nie spocznij nie spocznij na lau-

rach i nie wpadnij w narcyzm 

 

 

Twoje sprawy powoli, ale wciąż posuwają 

się do przodu, więc nie bądź kąpany w 

gorącej wodzie, bo możesz coś sknocić. 

 

 

 

Uważaj na fałszywych przyjaciół, bo z 

wrogami sam sobie  poradzisz. Zalecana Ci 

jest teraz szczególna ostrożność. 

 

 

 

 

Nie warto wychodzić za bardzo przed or-

kiestrę, ale ciągłe pozostawanie w cieniu 

też nie jest dobre. Wypośrodkuj więc… 

 

 

 

Twój nastrój nie jest najlepszy, ale zacznie 

się systematycznie poprawiać. I doceń tych, 

którzy się do tego przyczynią. 

 

 

 

 

Zastanów się, czy warto wszystko mówić 

niektórym z Twego otoczenia… wykorzy-

stują to przeciw Tobie. 

 

 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 

A8-spec od wylewów 

B1-służbowa chata 

C8-współprcuje z wrogiem bez no-

kautu 

D1-spis byków 

E6-ciągle zażywany 

F1-zmniejsza pensję 

F13-stosowana gdy pęka ściana 

G6-głowę łam przez łam 

H1-nie puścisz a zapłaczesz 

H12-zwierzę nieduże przy klawiatu-

rze 

I5-choroba muzyczna 

J12-wyciagnięty z niecki 

K1-występuje w scenie 

L10-lśniące kajaki 

Ł1-hobby dziadka 

 

PIONOWO: 

 

1H-rozpada się 

2A-ubierane prążkowane 

3H-i biały i czarny 

4A-składa podpis pod zeznaniem 

5H-wysiadanie przed przystankiem 

6A-kiełbasa pierwsza klasa 

7G-ostęp radarowców 

8A-z lampami na estradzie 

9E-cudotwórca 

10I-w karpackich koszarach 

11A-smaczna gra 

12G-całuje po klapsie 

13A-skacze przy smykach 

14F-krótszy kabel 

15A-nurkuje i suchy 

16F-służy do podcinania 

17A-gruba rozróba 

 

KUPON KONKURSOWY  
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