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 Kurs ratowników 

medycznych 
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imprez sportowych 
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gimnastycznej 
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Jak co roku odwiedził nas w przedszkolu niezwykły gość – Święty Mikołaj. Od rana 

w przedszkolu panowała atmosfera oczekiwania. Z daleka dało się słyszeć odgłos 

dzwoneczka. To On- Mikołaj nareszcie do nas przybył. Dzieciom poprawiły się humory. 

Odwiedził każdą grupę i przyniósł prezenty. Przedszkolaki rożnie reagowały na spotkanie 

z Mikołajem, najmłodsze z pewną obawą, średniaki z dystansem, najstarsze z radością. 

Wszystkie grupy witały miłego staruszka piosenkami i wierszykami. Mikołaj obdarował 

wszystkie dzieci prezentami. Przedszkolaki w skupieniu odbierały prezenty, ale już za 

chwilę dobierały się do nich ze zrozumiałą niecierpliwością. Niestety Mikołaj musiał nas 

opuścić. W drodze z przedszkola odwiedził pracowników Urzędu Gminy w Skołyszynie. 

Dla najgrzeczniejszych były również prezenty. Później pojechał do innych dzieci 

zapewniając, iż wróci za rok. Obiecał, że o nas nie zapomni i jeszcze odwiedzi. Postawił 

jednak warunek… musimy się starać dobrze zachowywać. To łatwe, przecież wszystkie 

dzieci to potrafią! Tak więc, Święty Mikołaju czekamy na Ciebie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku mam przyjemność złożyć wszystkim 
mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. 
Niech radość i pokój Świąt towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.  

Życzę, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia 
zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. 

 
Wójt Gminy 
Zenon Szura 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ U PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Przedszkolaki 
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Kończy się I etap przebudowy drogi powiatowej 

Nr 1832 R Bączal - Skołyszyn, na odcinku ok. 1 km. 

Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle Sp. z o.o. 

W bieżącym roku wykonane zostaną prace za 

ok. 900 tyś. zł, z czego 300 tyś. zł przekazane zostało 

w ramach porozumienia przez Gminę Skołyszyn. 

Ponadto jest szansa na pozyskanie kolejnych 600 tyś. 

zł z rezerwy budżetu państwa, 

zadanie to zostało umieszczone 

przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego we wniosku do 

Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego.  

„Mamy nadzieję, że Rada 

Powiatu w Jaśle wyrazi zgodę na 

dalszą realizację tego zadania 

w przyszłym roku budżetowym 

2009". - mówi Adam Pawluś - 

członek Zarządu Powiatu w Jaśle. 

Droga Bączal - Skołyszyn jest 

długo oczekiwaną inwestycją 

przez mieszkańców Skołyszyna, 

Sławęcina, Bączalu Dolnego 

i Górnego. Stanowi najkorzy-

stniejsze połączenie tych miejsco-

wości z drogą krajową Nr 28 

i siedzibą Gminy Skołyszyn. 

 

 

 

 

 

Od 23.11 do 03.12.2008 r. we wszystkich 

sołectwach Gminy odbyły się zebrania wiejskie, 

których główną tematyką było przedstawienie 

założeń do budżetu Gminy na rok 2009. Podczas 

zebrań Wójt Gminy przedstawił mieszkańcom 

założenia do budżetu Gminy oraz zapoznał 

zebranych z zamierzeniami inwestycyjnymi na 

przyszły rok. Mieszkańcy, szkoda że tak nielicznie 

zebrani, mieli również okazję podczas spotkań 

przedstawić swoje opinie, oczekiwania i propozycje 

zadań do realizacji w przyszłym i następnych latach.  

Tematem najczęściej poruszanym podczas 

wszystkich zebrań był zły stan dróg. 

 

Projekt budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2009: 

- dochody - 34 715 787 zł 

- wydatki – 38 903 834 zł 

- deficyt – 4 188 047 zł 

 

 

 

Obecny stan drogi nie powala na przejazd zarówno 

w czasie ulewnych deszczy i zimy z uwagi na wysoki 

wąwóz i stan nawierzchni. 

Starostwo Powiatowe w Jaśle złożyło wniosek do 

MSWiA o dofinansowanie przebudowy dalszego 

odcinka drogi wraz z nawierzchnią asfaltową 

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. 

 

 

 

 

 

Projekt ważniejszych wydatków: 

1. Gospodarka ściekowa i wodna (m.in. wydatki 

inwestycyjne związane z budową kanalizacji 

sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Przysiekach, 

dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz 

oświetlenie placów i ulic) – 13 173 777 zł 

2. Oświata i wychowanie – 10 800 000 zł 

3. Pomoc społeczna – 6 900 000 zł 

4. Transport i łączność – 2 071 466 zł, w tym m.in.: 

- dofinansowanie remontu dróg powiatowych – 

200 000 zł 

- dofinansowanie remontu dróg powodziowych – 

200 000 zł 

- odbudowa dróg gminnych (asfalty) – 500 000 zł 

- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 601 000 zł 

- zimowe utrzymanie dróg – 280 000 zł 

5. Straże pożarne – 219 870 zł 

6. Utrzymanie domów ludowych – 150 000 zł 
 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ BĄCZAL - SKOŁYSZYN 
 

ZEBRANIA WIEJSKIE 
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Warto doceniać to, co ludzie dobrej woli robią 

dla dobra ogółu. Wzorem w naszej gminie pod tym 

względem jest sołectwo Harklowa. Tutaj od kilku lat 

dzięki gronu kilkunastu osób poprawia się wizerunek 

wsi. Wśród nich należałoby wymienić: Sołtysa 

Kazimierza Golenia, Radnych Rady Gminy 

Skołyszyn: Gorczycę Adama i Kosibę Jana, Radę 

Sołecką: Firak Irenę, Kulę Jana, Wadasa 

Mieczysława, Stoja Jana, Gorczycę Stanisława, 

Gumiennego Romana, Skubę Jana, Pyznara 

Bronisława, Gajdę Piotra, Klębę Roberta oraz 

Dziedzica Piotra – Radnego ubiegłej kadencji i Pana 

Wacława Jarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki wyżej wymienionym osobom Harklowa 

może pochwalić się kilkoma inwestycjami, na które 

środki zostały pozyskane podczas corocznie 

odbywających się festynów oraz w części 

sfinansowane przez Urząd Gminy w Skołyszynie. 

Należałoby wymienić kawiarenkę internetową 

w Domu Ludowym w Harklowej. Funkcjonuje ona 

od 2003 roku i nie byłoby jej bez starań Pana Piotra 

Dziedzica. W tym też roku została zbudowana scena 

obok Domu Ludowego, która spełnia swoją funkcje 

nie tylko podczas festynów organizowanych przez 

Radę Sołecką, ale również imprez strażackich 

i parafialnych. W bieżącym roku stara scena została 

zastąpiona nową, do której doprowadzono 

oświetlenie. Materiał w postaci potrzebnego drewna 

został pozyskany z lasu gromadzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Najbardziej cieszącą inwestycją na terenie wsi 

jest plac zabaw obok starej szkoły. Aby uzyskać 

dzisiejszy stan tego miejsca prace trwały już od 2004 

roku i zakończyły się w roku ubiegłym. Podczas nich 

wykarczowano krzewy, wyrównano teren, 

odremontowano stare huśtawki, doprowadzono 

oświetlenie i zakupiono nowe wyposażenie, a wśród 

nich ławeczki, dzięki czemu miejsce to stało się 

atrakcyjne nie tylko dla dzieci, ale również dla ogółu 

mieszkańców. Wsłuchując się w głos młodzieży 

harklowskiej w bieżącym roku powstało boisko do 

piłki plażowej. Jego koszt został pokryty ze środków 

własnych wsi i środków Urzędu Gminy 

w Skołyszynie. W pracach przygotowawczych 

w znacznym stopniu pomagała młodzież.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś inwestuje również w Dom Ludowy, który 

jest miejscem spotkań mieszkańców i pełni wiele ról 

społecznych, począwszy od remizy OSP, 

skończywszy na wspomnianej już kafejce 

internetowej. W roku 2006 dokonano modernizacji 

kuchni, a w roku bieżącym dzięki staraniom osób, 

którym dobro wsi leży na sercu miejsce to pozyskało 

50 nowych krzesełek – gmina sfinansowała koszt 

robocizny, a materiał dostarczyło sołectwo. 

Mamy nadzieje, że wieś będzie się dalej prężnie 

rozwijać, wszyscy mieszkańcy docenią i poszanują 

wysiłek garstki aktywistów, a pozostałe sołectwa 

będą brać z niej w tym zakresie przykład. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plac zabaw obok starej szkoły 

 
Nowe wyposażenie placu zabaw 

ECHA Z HARKLOWEJ 
 

 
Nowy chodnik w centrum wsi 

 
Nowa scena obok Domu Ludowego 
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(od lewej): Mirosław Jędryczka, Tomasz Czechowicz, Rafał Pisz, Piotr Ryznar, Krystian Jarecki, Zofia 
Gorczyca, Arkadiusz Płudowski, Małgorzata Kręcisz 

 

 

 

4 września 2008 r. 

odbyła się pod patronatem 

Wojewody Podkarpackiego 

i Burmistrza Miasta Dębicy X 

Spartakiada Sportowa 

Województwa Podkarpa-

ckiego, której organizatorem 

był Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Dębicy. 

W imprezie uczestniczyło 

kilkaset osób z 53 środo-

wiskowych domów samopo-

mocy Województwa Podka-

rpackiego. Wśród zawo-

dników nie zabrakło 

przedstawicieli Środo-

wiskowego Domu Samopo-

mocy w Przysiekach 

Od kilku miesięcy trwały 

w naszym ośrodku przygo-

towania do tej imprezy. 

Najpierw odbyły się 

eliminacje w naszym Domu, 

w czasie których zostali 

wyłonieni najlepsi zawodnicy w poszczególnych 

konkurencjach tj.:  

 Bieg z piłeczką do tenisa ziemnego umieszczoną 

na rakietce do badmintona – Mirosław Jędryczka, 

Rafał Pisz, 

 Skok w dal z miejsca – Mirosław Jędryczka, 

Rafał Pisz, 

 Rzuty piłeczkami do tenisa ziemnego do celu – 

Arkadiusz Płudowski, Krystian Jarecki, 

 Bieg 60 metrów ze startu wysokiego – Piotr 

Ryznar, Krystian Jarecki, 

 Rzuty piłeczkami lekarskimi (gumowymi) na 

odległość – Arkadiusz Płudowski, Piotr Ryznar, 

 Sztafeta wahadłowa 4x100 metrów – Zofia 

Gorczyca, Mirosław Jędryczka, Rafał Pisz, 

Krystian Jarecki, 

 Przeciąganie liny – Zofia Gorczyca, Arkadiusz 

Płudowski, Mirosław Jędryczka, Piotr Ryznar, 

Rafał Pisz. 

Zawodników przygotowywał opiekun Tomasz 

Czechowicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie imprezy dopisywała piękna pogoda 

oraz dobry humor. Wszyscy startowali z wielkim 

zaangażowaniem, w duchu sportowej rywalizacji 

oraz zasady fair play.  

Nasz uczestnik – Arkadiusz Płudowski 

wywalczył: srebrny medal w rzucie piłeczką lekarską 

mężczyzn, Rafał Pisz – zajął IV miejsce w skoku 

w dal mężczyzn oraz V miejsce w biegu z piłeczką 

na rakietce do badmintona. Gratulujemy! 

Spartakiady sportowe środowiskowych domów 

samopomocy Województwa Podkarpackiego dla 

osób niepełnosprawnych są wspaniałą tradycją. 

Podczas tych wyjątkowych zawodów sportowych 

ważne są nie tylko wyniki, medale i dyplomy, ważna 

jest przede wszystkim walka z samym sobą, 

przełamywanie barier, które stwarza niepeł-

nosprawność. Imprezy te mają na celu również 

integrację środowisk osób niepełnosprawnych. 

X SPARTAKIADA SPORTOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

 

 

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 5(10)/2008 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło: 
„GMINA SKOŁYSZYN JESIENIĄ” 

Nagrody wylosowali: 
1. Jankowicz Mateusz zam. Skołyszyn 156 
2. Wędrychowicz Jan zam. Siepietnica 33 
3. Zięba Marcin zam. Lisów 198 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 
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22 października 2008 r. w Tarnobrzeskim 

Domu Kultury odbył się IV Przegląd Twórczości 

Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy 

Województwa Podkarpackiego. Organizatorami tego 

przeglądu byli: Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Tarnobrzegu i Tarnobrzeski Dom Kultury. 

Honorowy Patronat nad spotkaniem objęli: 

Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta 

Tarnobrzega oraz Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego. 

W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział 

ok. 220 artystów z ponad 40 ŚDS, którzy 

zaprezentowali swoje talenty muzyczne, taneczne, 

aktorskie oraz recytatorskie.  

Uczestnicy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Przysiekach: Magdalena Grygowicz, 

Agnieszka Wiejowska, Mirosław Jędryczka wystąpili 

w przedstawieniu pt. „Historia pewnej znajomości”. 

Uczestników przygotował opiekun Tomasz 

Czechowicz. Występ wzbudził ogromne 

zainteresowanie zgromadzonej publiczności.  

Uczestnicy mogli też wykazać się 

umiejętnościami literackimi prezentując własne 

utwory poetyckie w ramach konkursu literackiego. 

Wiele nadesłanych prac zostało wyróżnionych. 

Trzecie miejsce w konkursie zajął nasz uczestnik – 

Arkadiusz Płudowski za swój wiersz pt. „Miłość”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto podczas prezentacji artystycznych 

w holu Tarnobrzeskiego Domu Kultury można było 

oglądać prace plastyczne oraz rękodzieła 

przygotowane przez uczestników ŚDS. Wystawę 

prac uczestników naszego domu przygotowały: Pani 

Aneta Bochenek oraz Pani Elwira Kasowicz – 

Smagacka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd Twórczości Artystycznej 

Środowiskowych Domów Samopomocy 

Województwa Podkarpackiego ma na celu 

propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych 

oraz wspieranie ich inicjatyw twórczych. Podczas 

przeglądu nie ma wygranych czy przegranych – 

każdy występ jest nagradzany gromkimi brawami.  

Arkadiusz Płudowski 

„Miłość” 

 

Bezgraniczność wszechświata 

staje się jedynie ziarnkiem piasku, 

gdy Ty roześmiana 

wydobywasz z niego tyle blasku. 

Najpiękniejszy promień słońca, 

który jasnością świeci najgorętszą, 

dla Ciebie o wszechkochająca  

jest przecudną i miłą poezją. 

Tylko Ty dajesz szczęście 

każdemu kto tego zapragnie, 

by na sercu zaplatać wieńce 

dając w zamian to co jest ważne. 

Bez Ciebie świat nie wart 

sekundy najdrobniejszej istnienia, 

boś Ty to najwspanialszy dar 

o miłości ludzkiego istnienia.  

 
Arkadiusz Płudowski - zdobywca trzeciego miejsca w konkursie literackim 

 
Kierownik ŚDS w Przysiekach - Pani Małgorzata Kręcisz, opiekun Tomasz 

Czechowicz oraz uczestnicy: Magdalena Grygowicz i Agnieszka Wiejowska 
po odebraniu nagród i pamiątkowych dyplomów 

 

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ „ŚDS-ÓW” 
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W przeddzień 90 rocznicy odzyskania 

niepodległości jednostka OSP Sławęcin Siedliska 

otrzymała nowy samochód pożarniczy na podwoziu 

GAZ. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą 

w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. 

Katarzyny. Następnie po odczytaniu rozkazu 

Komendanta Gminnego Związku OSP, Wójt Gminy 

Zenon Szura dokonał symbolicznego przekazania 

kluczyków do samochodu. 

Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii Ks. 

Marek Cesarz.  

Samochód został zakupiony ze środków 

budżetu gminy w wysokości 46 000 zł. oraz dotacji 

ZG ZOSP RP w wysokości 35 000 zł. 

Podczas uroczystości Naczelnik OSP Roman 

Warchoł został odznaczony przez Prezesa ZOP 

ZOSP RP Franciszka Labuta Złotym Medalem Za 

Zasługi dla Pożarnictwa.  

 

 

 

 

Z inicjatywy Komendanta Gminnego Związku 

OSP RP w Skołyszynie przy wsparciu finansowym 

Wójtów Gmin Skołyszyn, Osiek Jasielski, Dębowiec 

i Tarnowiec na przełomie października i listopada 

w Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym 

działającym w Domu Strażaka w Skołyszynie 

przeprowadzono kurs ratowników medycznych OSP. 

W trakcie 64 godzin wykładów i ćwiczeń, które 

przeprowadzili specjaliści służb ratownictwa 

medycznego z Komendy Wojewódzkiej PSP 

z Krakowa oraz firmy LIN-MED z Limanowej, 26 

słuchaczy poznało wszystkie procedury 

obowiązujące ratowników Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego. Kurs zakończył się 

egzaminem pisemnym oraz ustnym i praktycznym. 

Egzaminatorami byli: Wojewódzki Koordy-

nator Ratownictwa Medycznego dr Marek Niemiec, 

Dowódca JRG w Jaśle mł. bryg. Marek Górniak oraz 

Dyrektor Kursu Jan Koza z KW PSP Kraków. 

 

 

 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Skołyszynie przyjęło w dniu 28 listopada 

zgłoszenie od mieszkańców wsi Pusta Wola, że od 

kilku dni na „dzikiej wyspie” rzeki Ropa znajduje się 

pies, który jest odcięty od stałego brzegu. 

W celu uwolnienia wychłodzonego, głodnego 

psa rasy Colli na miejsce zdarzenia został 

zadysponowany zastęp JRG z Jasła oraz OSP Skoły- 

 

 

W uroczystości wzięli udział również 

Komendant Powiatowy PSP bryg. Wiesław Latoszek 

oraz radni Rady Gminy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z terenu Gminy Skołyszyn kurs ukończyło 13 

strażaków, z Gminy Osiek Jasielski 6 strażaków, 

z Gminy Dębowiec 2 strażaków, jeden z Gminy 

Tarnowiec i z JRG Jasło oraz 3 z powiatu 

jarosławskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szyn. Strażacy wyposażeni w ponton mieli za zdanie 

przetransportować psa na stały brzeg. 

Po uwolnieniu z pułapki pies został 

przekazany mieszkańcowi gminy, który zaoferował 

opiekę. Urząd Gminy w Skołyszynie zakupił karmę 

oraz zlecił lekarzowi weterynarii wykonanie 

szczepienia przeciw wściekliźnie. 

 

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP SŁAWĘCIN - SIEDLISKA 
 

 
Przekazanie kluczyków do nowego samochodu przez Wójta Gminy  

KURS RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W SKOŁYSZYNIE 
 

NIETYPOWA AKCJA STRAŻAKÓW NA RZECE ROPIE 
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Na terenie Gminy Skołyszyn od lat 60-tych 

prowadzi działalność Polski Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów (oddział Rejonowy 

w Skołyszynie). Początkowo należało do tej 

organizacji tylko 30 osób z miejscowości: Bączal 

Górny, Harklowa, Jabłonica i Skołyszyn 

zwerbowanych przez Oddział w Jaśle. 

Obecnie organizacja zrzesza około 80 osób. 

W skład Zarządu Oddziału Rejonowego wchodzi 17 

osób: 

Jan Cichoń - Przewodniczący 

Adolf Małek – I Z-ca Przewodniczącego 

Zbigniew Fuk – II Za-ca Przewodniczącego 

Kazimiera Solecka - sekretarz 

Janina Sikora - skarbnik 

Teresa Frużyńska - członek 

Stanisława Goleń - członek 

Zofia Kołodziej - członek 

Joanna Kwilosz - członek 

Anna Paszyńska - członek 

Maria Rydarowicz - członek 

Kazimierz Zięba - członek 

Edward Wojtuń - członek 

Barbara Sendra - członek 

Maria Fuk - członek 

Kazimiera Zięba - członek 

Czesław Czechowicz – członek 

Komisja Rewizyjna składa się z: 

Genowefa Szafarz – Przewodnicząca, 

Zbigniew Grzegorczyk – Sekretarz, 

Władysław Podkalicki – członek. 

Delegatem na Zjazd Okręgowy wybrano Adolfa 

Małka. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

jest organizacją pozarządową dobrowolną, 

samodzielną, neutralną pod względem politycznym, 

wyznaniowym, etnicznym i rasowym.  

Oddział Rejonowy PZERiI w Skołyszynie 

zrzesza osoby, które mają lepszy stosunek do 

otoczenia i są przyjaźnie nastawione dla innego 

człowieka. 

Działalność związku jest oparta przede wszystkim na 

pracy społecznej ogółu jej członków. 

W każdy czwartek, oprócz dni świątecznych, 

odbywają się spotkania przy kawie i herbacie 

w lokalu Domu Strażaka w Skołyszynie w godz. 9
30

 

– 11
00

. 

W miesiącach letnio-jesiennych, maj – 

październik organizuje się wycieczki krajoznawcze, 

autokarowe w grupach do 50 osób. 

W 2008 r. zorganizowano wycieczki do: 

Skamieniałego miasta koło Ciężkowic, nad zalew 

Klimkówka koło Gorlic, do Rymanowa Zdroju, nad 

zalew w Czchowie i do pustelni św. Świerada  

 

 

w Tropiu. Koszt dla jednego uczestnika wycieczki 

wahał się w granicach 15-20zł, w tym koszt 

przejazdu, ubezpieczenia, zakup porcji kiełbasy na 

ognisko. 

W tym gronie organizowane są raz na kwartał 

zbiorowe imieniny. Organizuje się również uroczyste 

„Dni Kobiet”, „Seniora”, „Babci i Dziadka”, „Św. 

Mikołaja”. Spotkania nasze pozwalają na chwilę 

zapomnienia o codziennych troskach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki uprzejmości władz gminnych ubiegłej 

kadencji, a w szczególności Stanisława 

Gołosińskiego Wójta Gminy Skołyszyn mogliśmy 

korzystać z lokalu w Domu Strażaka nieodpłatnie. 

Szczególne podziękowania chcemy złożyć dla 

obecnych przedstawicieli władz gminnych w osobach 

Zenona Szury Wójta Gminy Skołyszyn i Krzysztofa 

Zięby Z-cy Wójta Gminy Skołyszyn, którzy są 

zainteresowani rozwojem naszej organizacji, 

poświęcali swój czas na zapoznanie się z potrzebami 

naszych emerytów, biorąc udział w naszych 

spotkaniach, przyczynili się do propagowania 

współpracy pomiędzy władzą samorządową 

a starszym pokoleniem. 

Dla zobrazowania naszej pracy prowadzi się 

książkę pamiątkową odnotowując w niej wszystkie 

ważne czynności podejmowane przez członków 

organizacji emeryckiej. Pozwoli to zapobiec 

zapomnieniu, że byliśmy częścią współczesnego 

środowiska skołyszyńskiego.  

 W związku z tym, że zbliża się koniec 2008 r. 

pragniemy podziękować wszystkim sympatykom za 

życzliwość, życzyć wesołych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności w Nowym 

2009 r.  

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW 
 

Adolf Małek 

 
Pamiątkowe zdjęcie z jednej ze wspólnych wycieczek 
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1. Panie Wójcie jaki był mijający rok dla naszej 

Gminy? 
 

Rozpoczynając nowy rok, z nowym budżetem, 

jestem zawsze pełen niepewności i obaw, ale 

równocześnie i optymizmu. Ostatnie lata pokazują, 

że można przy odpowiednim rozdysponowaniu 

środków z budżetu, przy równoczesnym pozyskaniu 

środków zewnętrznych, realizować wiele zadań 

inwestycyjnych oczekiwanych przez społeczeństwo. 

Jestem przekonany, że mijający rok był również tego 

przykładem. Mogę z pełnym przekonaniem 

stwierdzić, że rok ten był dla Gminy, dla naszej 

społeczności rokiem, w którym udało się w zna-

cznym stopniu poprawić warunki życia w naszej 

gminie poprzez realizację różnego rodzaju zadań. 

Mam tutaj na myśli szczególnie inwestycje z zakresu 

infrastruktury drogowej, inwestycje najbardziej 

widoczne i najbardziej mieszkańcom potrzebne. 

Rozpoczynając pracę Wójta jako priorytet swojej 

działalności przyjąłem sobie poprawę stanu dróg na 

terenie naszej Gminy. Poprawę stanu dróg nieza-

leżnie od ich statusu, czy to drogi powiatowe, gminne 

czy lokalne, bo mieszkańców nie interesuje czyimi 

drogami się poruszają, byle tylko stan tych dróg był 

dobry. Na podkreślenie zasługuje fakt, że udaje się 

nam rozwiązywać wiele problemów z zakresu 

infrastruktury drogowej, które przez ostatnie kilka-

naście lat były problemami nie do rozwiązania, mam 

na myśli m.in. drogę powiatową Skołyszyn – Lipnica 

G. i drogę Skołyszyn (koło kapliczki) – Bączal 

Dolny. Mówiąc o mijającym roku i inwestycjach nie 

sposób nie wspomnieć również o będącej w realizacji 

bardzo ważnej inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska. Myślę tutaj o budowie oczyszczalni 

ścieków w Przysiekach i kanalizacji sanitarnej kilku 

wiosek. Inwestycji bardzo kosztownej, rodzącej wiele 

problemów i kontrowersji, ale niezbędnej dla 

właściwego funkcjonowania Gminy. Wiele środków 

przeznaczonych zostało na poprawę bezpieczeństwa 

naszych mieszkańców. Mam tutaj na uwadze budowę 

dalszych odcinków chodników i oświetlenia 

ulicznego. W swoich poczynaniach nie zapomnie-

liśmy również o infrastrukturze oświatowej i sporto-

wej. W tym zakresie co roku widać znaczną poprawę. 

Ale praca Wójta to nie tylko zadania inwestycyjne to 

również, a może przede wszystkim ogrom spraw 

i problemów mieszkańców, z którymi spotykamy się 

w swojej codziennej pracy. Problemów, których 

odnoszę wrażenie z roku na rok jest coraz więcej, 

problemów niejednokrotnie bardzo indywidualnych, 

z którymi mieszkańcy zwracają się do mnie lub do 

urzędu. Ale mam świadomość, że dla nich są to 

sprawy najważniejsze i dlatego dla mieszkańców 

i dla   ich   problemów   drzwi   mojego   gabinetu   są  

 
 
zawsze otwarte. Oczywiście niejednokrotnie nie da 

się uniknąć sytuacji konfliktowych, ale staram się 

zawsze takie sprawy załatwiać pozytywnie dla 

mieszkańców. Mijający rok był również rokiem 

dobrym pod innymi względami. Prężnie na terenie 

Gminy rozwija się przedsiębiorczość. Powstają nowe 

zakłady i miejsca pracy, a zakłady już prosperujące 

na naszym terenie zyskują coraz większe uznanie 

i renomę na rynkach krajowych i zagranicznych. Fakt 

ten został zauważony i doceniony przez Kapitułę 

Orła Agrobiznesu, pod patronatem Vice-marszałka 

Sejmu Jarosława Kalinowskiego, która przyznała mi 

nagrodę Promotora Orła Agrobiznesu 2008. 

Wspomnieć należy również sukcesy sportowe 

skołyszyńskich piłkarzy, czy też sukcesy uczniów 

naszych szkół w zawodach, konkursach 

i olimpiadach. Reasumując, uważam, że mijający rok 

spełnił nasze oczekiwania, ale apetyt rośnie w miarę 

jedzenia i problemów, spraw i zadań do 

zrealizowania jest jeszcze wiele. Realizacja tak wielu 

spraw w mijającym roku nie byłaby możliwa bez 

dobrej współpracy z Radą Gminy. Jej mądre 

i odpowiedzialne uchwały rodzące się w drodze 

daleko idącego kompromisu pozwalają zadbać 

o równomierny rozwój naszej Gminy. Wysoko cenię 

sobie to współdziałanie oparte na wzajemnym 

zaufaniu i wyrażam przekonanie, że będzie ono 

przynosiło efekty w najbliższej perspektywie. 

Oczywiście ostatecznej oceny mojej działalności 

dokonają mieszkańcy. 
 

2. W jakim stopniu budżet 2008 został wykonany? 
 
Realizacja budżetu przebiega prawidłowo. 

Planowane dochody na koniec listopada w wysokości 

ponad 31 mln zł zostały wykonane w 90,6%. Niskie 

wykonanie (ok. 50 %) wystąpiło we wpływach 

środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie 

budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Jest to 

spowodowane opóźnieniem w realizacji tej 

inwestycji. Wydatki na plan ponad 41 mln zł zostały 

wykonane w ok. 66 %. Większość zaplanowanych 

zadań została zrealizowana, bądź jest w trakcie 

realizacji. W roku bieżącym znaczne środki zostały 

wydatkowane na remonty i modernizację dróg. 

Łącznie była to kwota ponad 2 400 000 zł. Ogółem 

na drogach gminnych i powiatowych wykonana 

została nawierzchnia bitumiczna na odcinkach ponad 

11 km. Wybudowany został także ponad 700 

metrowy docinek chodnika przy drodze krajowej 

w Skołyszynie. Rozpoczęta została modernizacja 

drogi powiatowej Skołyszyn – Bączal Dolny, na 

którą z budżetu Gminy dołożyliśmy 300 000 zł. 

Na dofinansowanie funkcjonowania placówek 

oświatowych w br. z budżetu Gminy do subwencji 

PODSUMOWANIE ROKU - ROZMOWA Z WÓJTEM ZENONEM SZURĄ 
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oświatowej dołożymy prawie 2 mln. Czynimy 

starania aby co roku kwota ta była coraz niższa, m.in. 

poprzez racjonalizację sieci szkół. Nie sposób 

w kilku zdaniach zreferować realizacji całorocznego 

budżetu Gminy. Zainteresowanych szczegółami 

odsyłam na stronę internetową Gminy. 
 

3. Ile i ewentualnie jakie dodatkowe zadania udało 

się zrealizować ze środków pozabudżetowych? 
 
W bieżącym roku udało się pozyskać ponad 

3 200 000 złotych środków pozabudżetowych na 

realizację różnych inwestycji i programów. Główną 

inwestycją realizowaną z tych środków była 

inwestycja kanalizacyjna, ale wspomnieć należy 

również, że ze środków pozabudżetowych za kwotę 

ponad 680 000 tysięcy złotych wykonane zostały 

nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych 

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

Ze środków Urzędu Marszałkowskiego dofina-

nsowana została modernizacja drogi „Nowiny” 

w Bączalu Górnym. Ponad 32 000 zł spoza budżetu 

przeznaczono na odbudowę dróg rolniczych. Środki 

pozabudżetowe pozyskane zostały również na 

inwestycje i programy oświatowe. Mówiąc 

o pozyskiwaniu funduszy muszę tutaj dodać, że wiele 

środków zostało pozyskanych na tzw. „projekty 

miękkie” czyli różnego rodzaju szkolenia, zajęcia 

pozalekcyjne, itp. 
 

4. Z czego jest Pan najbardziej zadowolony? 
 
Praca Wójta jest pracą ciężką, stresującą 

i odpowiedzialną, ale pracą która daje mi wiele 

satysfakcji i zadowolenia. Trudno jest jednoznacznie 

udzielić odpowiedzi na pytanie z czego jestem 

najbardziej zadowolony. Na pewno wiele 

zadowolenia daje mi realizacja inwestycji, o których 

wyżej wspominałem. Inwestycji, które mają służyć 

wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. Niemniej 

jednak również spore zadowolenie i satysfakcję 

przynoszą mi wszelkie sukcesy naszych sportowców, 

uczniów, mieszkańców czy też przedsiębiorców. 

Z wielkim wzruszeniem odbierałem w Poznaniu 

nagrodę Promotora Orła Agrobiznesu, ale również 

byłem dumny, że nagrodę Orzeł Agrobiznesu 2008 

otrzymuje ZPOW VORTUMNUS z Lisowa. Takich 

momentów zadowolenia i satysfakcji było 

w mijającym roku wiele. Ale podsumowując muszę 

dodać, że jestem szczególnie zadowolony 

i usatysfakcjonowany, gdy uda mi się rozwiązywać 

codzienne problemy, z którymi zwracają się do mnie 

mieszkańcy Gminy. Bo każdy pozytywnie 

załatwiony problem, każda załatwiona sprawa składa 

się na obraz funkcjonowania Gminy i jej Wójta. 
 

5. Wiemy, że są problemy z budową kanalizacji, 

szczególnie w Przysiekach. Na czym one 

polegają? 
 

Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków jest inwe-

stycją od dawna oczekiwaną i ze względów ekolo-

gicznych bardzo pożądaną. Jednak jest to inwestycja, 

której realizacja nastręcza bardzo wiele problemów. 

Problemy te związane są głównie z tym, że budowa 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Przysiekach 

realizowana jest w oparciu o dokumentację techni-

czną opracowaną prawie dziesięć lat temu. W ciągu 

tych lat bardzo wiele zmieniło się w terenie. Powstały 

nowe budynki mieszkalne, gospodarcze i garaże. 

Znacznie zmieniły wygląd również podwórka i place 

wokół budynków. Przybyło kostki brukowej, 

krzewów i drzewek ozdobnych. W związku z tym, 

realizacja inwestycji w oparciu o „przestarzałą” 

dokumentację nastręcza wiele problemów i sprze-

ciwów ze strony mieszkańców. Mając na względzie 

interes mieszkańców staramy się w miarę możliwości 

uwzględniać ich sugestie i zmieniać przebieg trasy 

kanalizacji. Wymaga to jednak opracowywania 

nowych projektów, uzgodnień i pozwoleń, co zwią-

zane jest z czasem i sporymi nakładami finansowymi. 

Jak wspomniałem tam gdzie jest to uzasadnione 

i możliwe takie zmiany na bieżąco staramy się wpro-

wadzać. Jednak bardzo niepokoi fakt, że są również 

mieszkańcy, którzy dla zasady nie wyrażają zgody na 

przebieg kanalizacji po swoich działkach. Prowadzi 

to do wielu paradoksalnych sytuacji, gdyż musimy 

np. prawie dwustumetrowy odcinek kanalizacji pro-

wadzić w drodze asfaltowej, ponieważ właściciel nie 

wyraził zgody na wejście z kanalizacją na swoją 

działkę. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest 

również to, że wielu mieszkańców gminy traktuje tę 

inwestycję jako budowaną nie dla siebie, ale dla 

wójta. W czasie różnego rodzaju spotkań i zebrań 

staramy się zmienić mentalność i nastawienie ludzi 

do tej inwestycji. Oddzielnym problem, z którym 

dopiero zaczynamy się borykać będzie problem 

współudziału mieszkańców w finansowaniu wyko-

nania przyłączy do poszczególnych gospodarstw. 

Jednak jestem przekonany, że w tym względzie 

spotkamy się z pełnym zrozumieniem naszej argume-

ntacji i zainteresowane osoby zaakceptują naszą 

propozycję. Jak widać problemów jest wiele, jednak 

inwestycja ta jest kontynuowana i mam nadzieję, że 

z niewielkim poślizgiem zostanie w pełni oddana do 

eksploatacji w 2010 roku. 
 
6. Czy to swoiste „Liberum veto” dla gminnych 

inwestycji nie staje się czymś coraz częstszym 

i zarazem niebezpiecznym? 
 

Rzeczywiście coraz częściej przy okazji różnego 

rodzaju inwestycji napotykamy na sprzeciw mieszka-
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ńców. Szczególnie daje się to boleśnie odczuć przy 

okazji inwestycji kanalizacyjnej w Przysiekach, gdzie 

upór i sprzeciw niektórych powoduje, że inwestycja 

ta idzie z opóźnieniem. Zrozumieć można 

uzasadnione sprzeciwy mieszkańców, natomiast nie 

mogę pojąc ludzi, którzy dla zasady mówią nie dla tej 

inwestycji. Gmina Skołyszyn, jako beneficjent tej 

inwestycji stara się wspierać Związek Gmin 

Dorzecza Wisłoki w Jaśle, który pełni rolę organu 

zamawiającego i realizującego projekt w ramach 

Funduszu Spójności, na którym to ciąży obowiązek 

terminowego jej zakończenia. Realizując projekt 

w tak złożonych warunkach zdarza się również, że 

wykonawcy popełniają błędy techniczne, które 

muszą usuwać na własny koszt. Zdarzają się również 

przypadki „liberum veto” przy inwestycjach 

drogowych, ale nawet i przy budowie oświetlenia. 

Mamy przypadki gdy na gminnych drogach 

samowolnie stawiane są metalowe zapory, czy też 

progi zwalniające. Bardzo dziwi również fakt, że 

właściciele działek są przeciwni zawieszaniu lamp na 

słupach zlokalizowanych na ich działkach. Czyżby 

światło szkodziło ich uprawom?  
 
7. Wiele emocji wśród mieszkańców Sławęcina 

i Bączalu wzbudziła planowana sprzedaż działki 

komunalnej pod wysypisko śmieci. Czy słusznie? 
 
Pomysł budowy wysypiska śmieci zrodził się już 

kilka lat temu za poprzednich kadencji. Gmina 

pozyskała tereny na ten cel, opracowała dokume-

ntację techniczną i uzyskała pozwolenie na realizację 

tej inwestycji. Pozwolenie na budowę, ze względu na 

brak realizacji straciło ważność w grudniu 2005 roku, 

czyli w IV kadencji władz samorządowych. Do 

tematu budowy wysypiska wróciliśmy w bieżącym 

roku, gdy pojawiła się firma zainteresowana zakupem 

gruntu i realizacją tej inwestycji. Chcieliśmy chociaż 

w części odzyskać poniesione przez gminę koszty 

związane z przygotowaniem tej inwestycji. Ale 

muszę tutaj zaznaczyć, że miało to być wysypisko 

z prawdziwego zdarzenia, spełniające wszystkie 

normy ekologiczne. Firma oferowała również 

budowę całej infrastruktury drogowej, zatrudnienie 

osób z terenu Gminy, jak również długoletnie zniżki 

na śmieci dla naszych mieszkańców. W związku 

z tym poddałem powyższą propozycję pod dyskusję 

na komisjach Rady Gminy. Radni w zdecydowanej 

większości opowiedzieli się za realizacją tej 

incestycji. Jednak pomysł ten spotkał się ze 

zdecydowanym sprzeciwem ze strony mieszkańców 

wiosek, na których terenie miałoby być 

zlokalizowane wysypisko i wiosek sąsiednich. Po 

wysłuchaniu argumentacji zainteresowanych 

uznaliśmy, że nie można realizować inwestycji 

wbrew woli mieszkańców, gdyż może to 

doprowadzić do niepotrzebnych konfliktów 

społecznych i odstąpiliśmy od zamiaru sprzedaży 

tych działek na ten cel. W projekcie budżetu na 

przyszły rok zaplanowane zostały środki na zmianę 

przeznaczenia działek na budownictwo mieszka-

niowe i usługi, Po zatwierdzeniu tych zmian działki 

te zostaną przeznaczone na sprzedaż. Tak więc 

mieszkańcy tych wiosek mogą spać spokojnie, 

wysypiska śmieci nie będzie. 
 
8. Jakie plany inwestycyjne na przyszły rok? Czy są 

jakieś priorytety? 
 
Największą inwestycją realizowaną w przyszłym 

roku będzie kontynuacja budowy oczyszczalni 

ścieków w Przysiekach i kanalizacji kilku wiosek. Na 

ten cel z budżetu gminy zamierzamy wydać kwotę 

ponad 12 mln złotych. Jak wspomniałem wcześniej 

zadaniem priorytetowym była i jest poprawa stanu 

infrastruktury drogowej. Również w przyszłym roku 

na ten cel w projekcie budżetu gminy zaplanowane są 

środki na poprawę stanu dróg w naszej gminie, 

przynajmniej na poziomie ostatnich dwóch lat. 

Planujemy także środki na dofinansowanie remontu 

dróg powiatowych. W przyszłym roku zamierzamy 

kontynuować  budowę kolejnych lamp oświetlenia 

ulicznego w poszczególnych sołectwach, jak również 

w porozumieniu z GDDKiA budowę dalszych 

odcinków chodnika przy drodze krajowej. W planach 

mamy także kapitalny remont budynku GOKiCz 

w Skołyszynie wraz z placem wokół budynku. Nie 

planujemy natomiast żadnych poważniejszych 

inwestycji, z wyjątkiem bieżących remontów 

w budynkach oświatowych, strażackich i domach 

ludowych. 
 
9. A co w 2009 roku zmieni się na naszych 

drogach? 
 
Jak wspomniałem wcześniej poprawa stanu dróg to 

priorytet w mojej pracy na stanowisku Wójta Gminy. 

Jestem przekonany, że rok przyszły będzie rokiem, 

w którym stan naszych dróg znacznie się poprawi, 

W projekcie budżetu mamy zagwarantowane środki 

na odbudowę nawierzchni asfaltowej dróg, remonty 

dróg rolniczych, jak również środki na dofin-

ansowanie remontu dróg w ramach środków powo-

dziowych oraz remontu dróg powiatowych. 

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 

remontu drogi Siedliska Sł. - Bączal Dolny na 

odcinku prawie 3 km. Mam nadzieję, że będzie 

kontynuowana przebudowa drogi powiatowej 

Skołyszyn – Bączal Dolny, na którą Starostwo 

Powiatowe w Jaśle złożyło wniosek w ramach w/w 

programu. Wymienione wyżej działania i wiele 

innych mają na celu poprawę stanu naszych dróg, 

a co z tym związane poprawę bezpieczeństwa osób 

poruszających się po tych drogach.
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W dniach 23-24 października 2008 r. w Sali 

Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbył się 

IX Kongres Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej 

Polskiej, w którym udział wzięli Wójt Gminy Zenon 

Szura wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Ziębą. 

Na kongresie obecni byli licznie zgromadzeni 

członkowie rządu i parlamentarzyści m.in. Waldemar 

Pawlak, Marek Sawicki, Jerzy Buzek, Andrzej 

Stelmachowski, Katarzyna Hall i Krystyna Szumilas. 

Ogółem w obradach uczestniczyło ponad 1000 

przedstawicieli gmin wiejskich i zaproszonych gości. 

IX Kongres przyjął dwa stanowiska: 

1. W sprawie oświaty. 

Uczestnicy Kongresu pozytywnie ustosunkowali się 

do kierunku zmian oświatowych, jednak w przyjętym 

stanowisku postulują o: 

 pełne finansowanie podwyżek dla nauczycieli 

 zwiększenie środków dla samorządów na utwo-

rzenie bazy materialnej dla 6 latków 

 zwiększenie pensum nauczycielom 

 rozliczanie całkowitego czasu pracy w szkole 

 objęcie subwencją ucznia 6 letniego 

 

 

 

 

 

W niedzielę 26 października 2008 

w Wierzchosławicach odbyły się tradycyjne Zaduszki 

Witosowe. Niedzielna uroczystość była okazją do 

uczczenia 63 rocznicy śmierci Wincentego Witosa, 

23 rocznicy śmierci Stanisława Mierzwy oraz 90 

rocznicy odzyskania Niepodległości. Ludowcy 

z całego kraju przyjechali do rodzinnej miejscowości 

Przywódcy Ruchu Ludowego i wielokrotnego 

Premiera Rzeczypospolitej. Uroczystość uświetnili 

swą obecnością znani działacze ludowi, m.in. 

Waldemar Pawlak, Jarosław Kalinowski i Marek 

Sawicki oraz liczne grono „ludowych” 

parlamentarzystów i samorządowców. W Zaduszkach 

udział wzięła również delegacja PSL z naszej gminy, 

z zastępcą Wójta Gminy Krzysztofem Ziębą oraz 

delegacja uczniów Szkoły Podstawowej w Lisowie, 

której patronem jest wielki działacz ludowy Maciej 

Rataj. Dzieci z Lisowa miały możliwość po raz 

pierwszy wystąpić z własnym sztandarem, który 

został wręczony szkole w czerwcu br. Wielkim 

przeżyciem dla dzieci była możliwość osobistego 

przywitania się z wicemarszałkiem Sejmu Panem 

Jarosławem Kalinowskim i Ministrem Rolnictwa 

Panem Markiem Sawickim. 

Zaduszki rozpoczęto Mszą św. w Kościele 

Parafialnym w Wierzchosławicach - w intencji 

Wincentego      Witosa,       Stanisława      Mierzwy, 

 

 

 ograniczenie roli kuratora oświaty w zakresie 

kształtowania sieci szkolnej 

2. W sprawie sytuacji finansowej gmin wiejskich. 

W tym zakresie zebrani postulują o: 

 jak najszybsze utworzenie subwencji drogowej na 

każdy kilometr drogi 

 nowelizację ustawy o dochodach 

 zwiększenie części wyrównawczej subwencji 

ogólnej dla gmin o małej gęstości zaludnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wincentego Stawarza oraz zmarłych Ludowców. 

Po mszy i okolicznych wystąpieniach złożono kwiaty 

na Grobie Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy. 

Po zakończeniu uroczystej i podniosłej części na 

cmentarzu  mieszkańcy oraz goście udali się na plac 

przed sceną plenerową Gminnego Centrum Kultury 

w Wierzchosławicach, gdzie odbyło się spotkanie 

z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

Wicepremierem i Ministrem Gospodarki 

Waldemarem Pawlakiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IX KONGRES GMIN WIEJSKICH RP 
 

 
Wystąpienie Premiera Waldemara Pawlaka przed grobem W. Witosa 

i S. Mierzwy na cmentarzu w Wierzchosławicach 

ZADUSZKI WITOSOWE 
 

 
Wystąpienie Jerzego Buzka 
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Drużyna LKS Skołyszyn grająca w V lidze 

krośnieńskiej reprezentowała Podkarpacie podczas 

finałowego turnieju Mistrzostw Polski Zrzeszenia 

LZS w Raciborzu. 

Aby znaleźć się w składzie ośmiu najlepszych ekip 

z Polski i wystąpić w turnieju finałowym Skołyszyn 

musiał zmierzyć się z przeciwnikiem województwa 

małopolskiego. 

Dwumecz z Ujściem Gorlickim rozegrano we 

wrześniu. W pierwszym spotkaniu Skołyszyn 

rozgromił przeciwnika 9-2, natomiast w rewanżu 

przegrał 2-3. Stosunek bramek zdecydował o tym, że 

to właśnie Podkarpacie uczestniczyło 

w rozgrywanych w dniach 23-26 października 

finałach w Raciborzu.  

W turnieju finałowym udział wzięły drużyny: 

1. MPKS „NORD” 98 WYSOKIE woj. Lubelskie 

2. LKS „OMEGA” KLESZCZÓW woj. Łódzkie 

3. LKS SKOŁYSZYN woj. Podkarpackie 

4. LZS CHEŁCHY woj. Warmińsko-mazurskie 

5. LKS”ORKAN” CHORZEMIN woj. 

Wielkopolskie 

6. LKS „CZARNI” OTMUCHÓW woj. Opolskie 

7. LKS ZATORY woj. Mazowieckie 

8. LKS STRZELCE KRAJEŃSKIE woj. Lubuskie 

Reprezentant Podkarpacia rozegrał trzy 

spotkania w fazie grupowej. Dwa mecze zremisował: 

1-1 z Omegą Kleszczów (III liga), 0-0 z Orkanem 

Chorzemin, natomiast mecz z LKS Zatory zakończył 

się zwycięstwem Skołyszyna 3-1. W meczu o III 

miejsce LKS Skołyszyn przegrał 1-2 z LKS Nord 98 

Wysokie. Mistrzostwo Polski LZS zdobyła drużyna 

ze Strzelców Krajeńskich (III liga), która w finale 

pokonała Orkana Chorzemin 3-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bramki dla LKS Skołyszyn strzelali Bogdan 

Rąpała, Tobiasz Walczyk, Michał Czochara, 

Grzegorz Kędzior i Łukasz Bienias. 

W drużynie LKS Skołyszyn podczas Mistrzostw 

Polski Zrzeszenia LZS wystąpili Mateusz Furmanek, 

Dawid, Tobiasz, Artur Walczyk, Kamil Hasiak, 

Bogdan Rąpała, Bogdan Byczek, Grzegorz 

Piotrowski, Marcin i Michał Czochara, Mateusz 

Jankowicz, Grzegorz Kędzior, Rafał Wickowski, 

Bartłomiej Krzysztofik, Paweł Gutkowski, Łukasz 

Bienias, Wojciech Dąbrowski. Zawodnikom 

towarzyszyli trener Ryszard Gorczyca i prezes klubu 

Wiesław Hasiak.  

 

 

 

 

LKS SKOŁYSZYN REPREZENTANTEM PODKARPACIA 

 

Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie składa wszystkim przyjaciołom, 

sympatykom, członkom stowarzyszenia i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.  

Wiemy, że zadania, które stoją przed nami nie są łatwe, ale wierzymy, że z pomocą wszystkich życzliwych 

nam osób uda nam się wszystko realizować. Wraz z życzeniami świątecznymi składamy ludziom wielkiego serca 

podziękowania, bo to Oni rozpostarli nad naszymi dziećmi wielobarwną tęczę. 

Jeśli zechcecie Państwo nadal nas wspierać przekażcie 1% podatku podopiecznym Stowarzyszenia „Tęcza” 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  w Skołyszynie.  

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nazwę: Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Skołyszynie oraz numer KRS 0000221983 a staniecie się Państwo współtwórcą cudów nie tylko 

bożonarodzeniowych. 
Zarząd  Stowarzyszenia „Tęcza”  

na rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w Skołyszynie. 
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TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH – SZKOŁY PODSTAWOWE 

Dyscyplina Termin Miejsce 
Organizatorzy i osoby 

odpowiedzialne 
Sztafetowe biegi 

przełajowe 

10.10.2008 r. godz. 10:00 

(zawody powiatowe 15.10.2008 

r.) 

stadion LKS Skołyszyn ZSP Bączal D. – Aneta Brzezicka 

ZSP Kunowa – Hubert Hasiak 

Piłka koszykowa  

/dziewczęta/ 

29.01.2009 r. godz. 9:30 

(zawody powiatowe  

II dek. lutego 2009 r.) 

ZSP Święcany ZSP Święcany – Grzegorz 

Piotrowski 

Piłka koszykowa  

/chłopcy/ 

30.01.2009 r. godz. 9:30 

(zawody powiatowe 

 II dek. lutego 2009r.) 

ZSP Kunowa ZSP Kunowa – Mariusz Szpak 

Piłka siatkowa 

/chłopcy/ 

19.02.2009 r. godz. 9:30 (zawody 

powiatowe  

II dek. marca 2009 r.) 

ZSP Kunowa ZSP Kunowa – Mariusz Szpak 

Piłka siatkowa 

/dziewczęta/ 

20.02.2009 r. godz. 9:30 (zawody 

powiatowe  

II dek. marca 2009 r.) 

ZSP Bączal Dolny ZSP Bączal D. – Marta 

Kwiecińska 

SP Harklowa - Grażyna Bugała 

Tenis stołowy 27.02.2009 r. godz. 9:00 

(zawody powiatowe 

 I dek. marca 2009 r.) 

ZSP Skołyszyn ZSP Skołyszyn - Dariusz Szot 

Czworobój 

lekkoatletyczny 

05.05.2009 r. godz. 9:30 

(zawody powiatowe  

II dek. maja 2009 r.) 

stadion LKS Skołyszyn ZSP Kunowa – Mariusz Szpak 

SP Lisów – Bogdan Byczek 

Tróbój 

lekkoatletyczny 

15.05.2009 r. godz. 9:30 

(zawody powiatowe  

III dek. maja 2009 r.) 

stadion LKS Skołyszyn ZSP Kunowa – Mariusz Szpak 

SP Lisów – Bogdan Byczek 

Konkurs „Baw się 

z nami” 

18.05.2009r. godz. 9:30 

(zawody powiatowe  

III dek. maja 2009 r.) 

ZSP Święcany ZSP Święcany – Bogusław 

Kręcisz 

ZSP Święcany – Paweł 

Gutkowski 

Piłka nożna halowa Ferie zimowe godz. 9:30 ZSP Skołyszyn ZSP Skołyszyn – Paweł 

Gutkowski 

 

                                                                                      
Urząd Gminy w Skołyszynie informuje, że projekt nr Z/2.18/III/3.5.1/38/05 pn. „Budowa Sali Gimnastycznej 

w Bączalu Dolnym” uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 136/2447/08 z dnia 23 września 2008 r. 

został wybrany do dofinansowania z EFRR w ramach nadkontraktacji środków w Priorytecie III Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 działania 3.5.1 „Lokalna infrastruktura edukacyjna 

i sportowa”. 

Budowa sali gimnastycznej rozpoczęta została w 2003 roku. Do grudnia 2004 r. osiągnięto stan surowy zamknięty. 

W roku 2006 sala została oddana do użytkowania. Projekt odnosi się do ostatnich etapów budowy sali oraz 

modernizacji przyszkolnej kotłowni.  

Niniejszy projekt realizuje cel podziałania 3.5.1. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami 

z obszarów wiejskich i miejskich oraz ułatwia dostęp społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury 

sportowej. 

 
 

 

„Budowa Sali Gimnastycznej  

w Bączalu Dolnym” 
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 styczeń luty marzec kwiecień maj  czerwiec 

Przysieki 12 i 26 9 i 23 9 i 23 14 i 27 11 i 25 8 i 22 

Bączal Górny 12 i 26 9 i 23 9 i 23 14 i 27 11 i 25 8 i 22 

Bączal Dolny 12 i 26 9 i 23 9 i 23 14 i 27 11 i 25 8 i 22 

Lipnica Górna 12 i 26 9 i 23 9 i 23 14 i 27 11 i 25 8 i 22 

Jabłonica 12 i 26 9 i 23 9 i 23 14 i 27 11 i 25 8 i 22 
       
Skołyszyn 13 i 27 10 i 24 10 i 24 15 i 28 12 i 26 9 i 23 

Święcany 13 i 27 10 i 24 10 i 24 15 i 28 12 i 26 9 i 23 

Siepietnica 13 i 27 10 i 24 10 i 24 15 i 28 12 i 26 9 i 23 

Lisów 13 i 27 10 i 24 10 i 24 15 i 28 12 i 26 9 i 23 
       
Harklowa 14 i 28 11 i 25 11 i 25 16 i 29 13 i 27 10 i 24 

Pusta Wola 14 i 28 11 i 25 11 i 25 16 i 29 13 i 27 10 i 24 

Kunowa 14 i 28 11 i 25 11 i 25 16 i 29 13 i 27 10 i 24 

Sławęcin 14 i 28 11 i 25 11 i 25 16 i 29 13 i 27 10 i 24 

Siedliska 14 i 28 11 i 25 11 i 25 16 i 29 13 i 27 10 i 24 
 

 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Przysieki 13 i 27 10 i 24 14 i 28 12 i 26 9 i 23 14 i 28 

Bączal Górny 13 i 27 10 i 24 14 i 28 12 i 26 9 i 23 14 i 28 

Bączal Dolny 13 i 27 10 i 24 14 i 28 12 i 26 9 i 23 14 i 28 

Lipnica Górna 13 i 27 10 i 24 14 i 28 12 i 26 9 i 23 14 i 28 

Jabłonica 13 i 27 10 i 24 14 i 28 12 i 26 9 i 23 14 i 28 
       
Skołyszyn 14 i 28 11 i 25 15 i 29 13 i 27 10 i 24 15 i 29 

Święcany 14 i 28 11 i 25 15 i 29 13 i 27 10 i 24 15 i 29 

Siepietnica 14 i 28 11 i 25 15 i 29 13 i 27 10 i 24 15 i 29 

Lisów 14 i 28 11 i 25 15 i 29 13 i 27 10 i 24 15 i 29 
       
Harklowa 15 i 29 12 i 26 16 i 30 14 i 28 12 i 25 16 i 30 

Pusta Wola 15 i 29 12 i 26 16 i 30 14 i 28 12 i 25 16 i 30 

Kunowa 15 i 29 12 i 26 16 i 30 14 i 28 12 i 25 16 i 30 

Sławęcin 15 i 29 12 i 26 16 i 30 14 i 28 12 i 25 16 i 30 

Siedliska 15 i 29 12 i 26 16 i 30 14 i 28 12 i 25 16 i 30 
 

Grupa 

odbiorców 

Jednost

ka 

miary 

Opłata za sprzedaż wody Opłata za odbiór ścieków 

Cena/stawka 

(brutto) 

Dopłata 

z budżetu 

gminy 

(brutto) 

Opłata Cena/stawka 

(brutto) 

Dopłata 

z budżetu 

gminy 

(brutto) 

Opłata 

1 2 3 4 5=3-4 6 7 8=6-7 

Gospodarst

wa domowe 

zł/m
3
 3,66 0,82 2,84 8,25 4,04 4,21 

Pozostali 

odbiorcy 

zł/m
3
 3,66 - 3,66 8,25 - 8,25 

 
Grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka 

(brutto) 

1 2 3 

Gospodarstwa domowe Cena za 1 miesiąc od 1 osoby dorosłej za odpady segregowane 3,38 

Gospodarstwa domowe Cena za 1 miesiąc od 1 osoby dorosłej za odpady nie 

segregowane 
5,88 

Pozostali Za każde rozpoczęte 100 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu 16,37 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W GMINIE SKOŁYSZYN NA ROK 2009 ORAZ CENNIK 
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- P. Kierownik zaproponował, by za śmieci płacił 

każdy kto się urodził lub nie urodził. I tak dobrze, 

że darował poczętym i niepoczętym! 
 
- Ponoć oświatowa księgowa uskarża się na tak 

zwany łokieć tenisisty. Zachodzimy w głowę 

dlaczego tak często wykonuje ruchy tym stawem. 
 
- Był zlot wielu władz z okazji oddania mostu na 

Pagórku. Kiedyś do tego była potrzebna chociaż 

byle jaka rzeka. 
 
- Radny na sesji złożył wniosek formalny, bo go 

prosił kolega. Ale „za” nie głosował. Kolega nie 

prosił? 
 
- Podejrzanym wydało się co niektórym, że dwie 

nader ważne osoby urzędowe miały urlop w tym 

samym terminie. Bujna wyobraźnia? Być może… 
 
- PO wciąż na topie. Ma kolejnego starostę! I to 

w naszym powiecie! Niemożliwe? Prawdziwe. 

Weselnego! 
 
- Pan S. obwieścił, że od dwóch miesięcy nie chodzi 

do doktora. Bo jest chory! 
 
- Czyżby Pan Wójt zmieniał swój image? Na 

Wielkiej Gali w „Różanej” został laureatem 

wygranej pn. depilacja. Ale czego nie 

sprecyzowano! 
 
- Dostojnie wśród domów spacerują sobie 

autentyczne lisy. Nasi gminni myśliwi nie 

upolowali żadnego. Ale ponoć jeden został solidnie 

przestraszony! 
 
- Znana coraz powszechniej w wielkim świecie tzw. 

choroba filipińska zbłądziła i pod nasze strzechy 

dotykając dość dotkliwie p. S. Oby nie chronicznie! 
 

 

 
 

 

 

W trudnych chwilach możesz liczyć na 

sojuszników, a masz ich coraz więcej. Chcą 

Ci pomagać, wykorzystaj to. W lecie 

podładuj baterie. Mogą odmówić 

posłuszeństwa. 

 

 

Możesz liczyć na drobne sukcesy. Pewnie 

one mniej cieszą niż te duże, ale lepsze 

takie niż żadne. W sumie rok będzie udany. 

Waga wzdycha. Posłuchaj, rozejrzyj się… 

 

 
Masz ambitne plany, aż czasem zbyt 

ambitne. Uważaj by ambicja szła w parze 

z możliwościami, bo rozczarowania są 

przykre. Chyba polubisz Ryby. 
 

 

 
Noś głowę wysoko w chmurach, będą ku 

temu powody. Poradzisz sobie w każdej 

sytuacji. Tryumfy przed Tobą. No 

i materialne powodzenie! W uczuciach 

sielanka. 

 

 
Skoncentruj się wreszcie na ważnych 

sprawach, bo Twoje rozkojarzenie do 

niczego pozytywnego nie wiedzie. 

Niebieskie migdały… zapomnij. Korci Cię 

przygoda. Śmiało! 

 

 
Bujasz w obłokach, lubisz wzruszenia, 

a z tego nie da się żyć! Jest szansa na 

dobrze płatną pracę. Skorzystaj, by nie pluć 

sobie w brodę. Romantyzm tylko 

w serialach Cię czeka. 

 

 
Masz różne pomysły, od niektórych włos 

się jeży! Te najbardziej szokujące odrzuć, 

a zawodowe zrealizujesz już na wiosnę. 

Lato to atrakcyjny relaks i uczucie. 

 

 
Najwyższy czas powiedzieć „Tak”! 

Skończyć z lekkomyślnością, a poważnie 

pomyśleć o życiu i rodzinie. Ułoży Ci się 

wszystko nad podziw wspaniale. 

 

 

 
Nie spiesz się z niektórymi decyzjami. Nie 

wszystko można szybko rozwiązać. Więcej 

cierpliwości i rozsądku. To będzie dobry 

czas dla Ciebie. 

 

 
Spokój i opanowanie to Twoje atuty i one 

przydadzą Ci się w tym roku. Zrealizujesz 

swoje zamierzenia, a Lew patrzy 

przyjaźnie. 

 

 
Musisz się zdecydować na konkretne 

działania w sferze zawodowej i osobistej. 

Inaczej ktoś zdecyduje i będzie to Twoja 

porażka. Licz na Byka. 

 

 
Ponosi Cię fantazja, ale zacznij stąpać po 

ziemi. Z liczenia gwiazd nie wyżyjesz. 

Postaw na rozwój zawodowy. Awans 

pewny, a Raka zdobędziesz! Ach…! 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP NOWOROCZNY 
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POZIOMO: 

 

1A-brat elany 

1L-przydrożne denerwują 

2F-pyszna z Keksu 

2R-na wyposażeniu OSP 

3A-narodu lub… grzechu 

3L-kuzynka żyrafy 

4F-nikt inny nie może 

4R-potrzebna gminie na imprezy 

5B-kłuje egzotycznie 

5M-z margaryną stworzył interes 

6G-skrzydlaty obibok 

7A-wyczekiwana przez cały rok 

7M-nie przejmuje się minusami 

8G-wspiera nerw 

8R-dostojny serwus 

9B-wydawana czy brana 

9L-matematyczny bohater 

10G-ciągle modny 

10T-Gożdzikowa jej pomoże 

11A-najczęściej wyciągane na ryby 

11Ł-nie piłkarz a miał róg 

12G-ależ dokucza! 

12S-stadionowa bez śniegu 

13A-ratowane w SPZOZ 

13Ł-grudniowy włóczęga 

14G-to też zapał 

14S-kraik 

15A-czy to przyczepa? 

15Ł-masz go i ty 

16G-lanie na planie 

16S-autokratyczna ustawa 

 

PIONOWO: 

 

A6-świętuje w grudniu 

A10-jesteś grzeczny to otrzymasz 

B1-dar dla ananasa 

C5-nie do czytania 

C11-święty Mikołaj dla słowackich kibiców 

D1-ze szkoły nie do wyparcia 

E5-piłkarski ród 

F1-zdarza się każdemu 

G6-najdłużej przebywa w skołyszyńskiej 

szkole 

G12-jego antonim to prawak? 

H1-skołyszyński Beenhakeer 

I6-dedykacja dla rodzica 

I12-czemu czarna? 

J1-nie cierpi Wigilii 

K10-tam kapitalny remont urody 

L1-rządzi w Bączalu Dolnym 

Ł8-z nim się nie dyskutuje 

M1-odzew akcji 

N11-średniej gmina nie ma 

O1-radny z Kunowej 

P13-nielubiane miejsce piłkarzy 

R1-elektroniczny bez kodu 

R7-zakatarzony odgłos 

S12-absolwencki bez kijków 

T1-otrzymasz i w ZOZ i w BS 

T10-planszowa już niepopularna 

U12-ten to bronił karne! 

W1-zmora na jezdni 

Y12-mamy swoje 

Z1-znikający zawód w gminie 

Z9-epicki tasiemiec 

 
 

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  6 ( 1 1 ) / 2 0 0 8  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 „ŚWIĄTECZNA” 
 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

 

Rozwiąż hasło wg schematu: 

10Y-3C-6J-11D-4F-12W-7N-14W-7A-10E-16W-14N-3Ł 

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

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

ufundowane zostaną nagrody. 
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