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W numerze m.in.: 
- Powódź  

- WaŜne dla powodzian 

- Powszechny spis rolny 

- Wybory 

- Siedliska Sławęcińskie 

- Ankieta, osobowa 

- Inwestycje 
- Konkurs ortograficzny 

- Wyniki egzaminów gimnazjalnych  

  i sprawdzianów w szóstej klasie  

  szkoły podstawowej 

- Mikroprzedsiębiorstwa 

- Kultura 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- KrzyŜówka, horoskop 
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BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

    
 

 Na ponad 7 mln zł, tylko w mieniu komunalnym, szacuje się wstępnie straty 
popowodziowe w Gminie Skołyszyn. Zniszczeniu uległa oczyszczalnia ścieków 
w Przysiekach, infrastruktura drogowa, kanalizacyjna i wodna, a takŜe inne mienie 
komunalne. Zalanych zostało wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz około 
2 tysiące hektarów upraw. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w miejscowościach 
połoŜonych wzdłuŜ Ropy: Siepietnicy, Skołyszynie, Sławęcinie i Przysiekach. Występują 
groźne osuwiska w Święcanach i Lisowie. 
W czasie powodzi ewakuowano ponad 200 osób przy uŜyciu helikoptera oraz łodzi 
naleŜących zarówno do Państwowej StraŜy PoŜarnej, jak i jednostek Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej. Na terenach objętych powodzią zorganizowano pomoc humanitarną, którą niosła 
straŜ, pracownicy GOPS-u i Urzędu Gminy. Powodzianom dostarczano wodę, środki 
spoŜywcze oraz sanitarne. Biorąc pod uwagę ogrom spowodowanych przez powódź szkód 
Gmina potrzebować będzie znacznych nakładów finansowych na odbudowę zniszczonej 
infrastruktury.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

POWÓDŹ 

 

Szanowni Państwo. 
 

 W obliczu klęski powodzi jaka nas nawiedziła składam wyrazy głębokiego współczucia wszystkim, którzy 
zostali nią dotknięci. WyraŜam przekonanie, Ŝe przy wsparciu rządu polskiego i władz samorządowych, solidarnie 
potrafimy naprawić powstałe zniszczenia. 
 Jednocześnie w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Skołyszyn składam serdeczne i gorące 
podziękowania wszystkim organizacjom, instytucjom oraz osobom prywatnym niosącym pomoc i wsparcie w czasie 
powodzi. Szczególne słowa podziękowania kieruję do straŜaków, radnych, sołtysów wsi oraz pracowników gminy, 
którzy w tych trudnych dniach byli zaangaŜowani w akcję powodziową. Wasz trud i poświęcenie w niesieniu pomocy 
drugiemu człowiekowi zasługuje na uznanie. 
 Wójt Gminy 

Zenon Szura 

Napisz e-mail do: 
Wójta –  
 wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 
krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 
maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 
sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady 
Gminy 
wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  
gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum 
Reagowania 
gcr@skolyszyn.pl 

Redakcja 
ko@skolyszyn.pl  
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Studnie, które zostały zalane wodą powodziową 
naleŜy odpompować i po napełnieniu świeŜą wodą 
zachlorować. Do dezynfekcji wody w studniach 
moŜna stosować  np.  wapno chlorowane, chloraminę  
lub płyn ,,Javel”. Z uwagi na zanieczyszczenie studni 
wodą powodziową naleŜy zastosować w/w środki 
dezynfekcyjne w ilości 165 g chloraminy, bądź 150 g 
wapna chlorowanego (tj. szklanka ) na 1 beton wody 
i pozostawić na 48 godzin. W tym czasie woda nie 
nadaje się do uŜycia. W przypadku zanieczyszczenia 
instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 
naleŜy zachlorowaną wodę przepuścić przez całą 
instalację w celu jej odkaŜenia. Po 2 dobach zachlo-
rowaną wodę ze studni naleŜy odpompować do 
zaniku zapachu chloru w wodzie. 
Po przeprowadzeniu dezynfekcji wody w studni 
profilaktycznie zalecane jest przegotowywanie wody 
przed jej spoŜyciem, z uwagi na moŜliwość napływu 
zanieczyszczeń ze skaŜonego powodzią terenu. 
Pomieszczenia które zostały zanieczyszczone wodą 
powodziową równieŜ naleŜy zdezynfekować. W tym 
celu moŜna uŜyć w/w środki dezynfekcyjne, 
z których naleŜy sporządzić roztwór roboczy tj. 
np.1 szklanka chloraminy na 10 litrów wody. Tak 
przygotowanym roztworem naleŜy zdezynfekować 
wszystkie zanieczyszczone powierzchnie. Po upływie 
doby lub przynajmniej kilku godzin naleŜy spłukać 
zdezynfekowane powierzchnie czystą wodą. Trzeba 
pamiętać, Ŝe przed przystąpieniem do dezynfekcji 
pomieszczeń naleŜy w pierwszej kolejności usunąć 
szlam i wstępnie spłukanie czystą wodą. 
Osoby, które będą przeprowadzać dezynfekcję muszą 
zostać wyposaŜone w odpowiednią odzieŜ ochronną 
tj. rękawice gumowe, gumowce, okulary, maseczki 
na twarz. 
Wodociągi  
Jakość wody dostarczanej z wodociągów w miej-
scowościach Przysieki, Skołyszyn i Święcany jest 
dobra. 
Informacja dla zakładów produkuj ących  i wpro-
wadzających do obrotu Ŝywność, która uległa 
zalaniu przez wody powodziowe: 
1. Środki spoŜywcze zalane przez wody powodziowe 
podlegają utylizacji: 
- środki spoŜywcze pochodzenia roślinnego naleŜy 
traktować jako odpady komunalne po uprzednim 
posypaniu lub polaniu środkiem dezynfekcyjnym 
(np. wapno chlorowane, chloramina) 
- środki spoŜywcze pochodzenia zwierzęcego 
utylizowane są wyłącznie przez upowaŜnione firmy 
utylizacyjne.  
2. Zalane  ziemiopłody  (np.  ogórki,  truskawki)  nie  
moŜna wprowadzać do obrotu. 
Nie  jedz,  zwłaszcza  nie podawaj dzieciom produ-
któw, które:  
- zostały zalane, a nie są hermetycznie opakowane, 
jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia, 
- mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję, 
- mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły, 

 
- są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posia-
dają obcy chemiczny zapach, 
- są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w zwią-
zku z czym mogą być mylnie uznawane za Ŝywność, 
np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboŜe siewne 
itp., 
- znajdowały się bez szczelnych opakowań w miej-
scach brudnych: chlewach, oborach, kurnikach itp. 
- są w puszkach o wydętych wieczkach (zbom-
baŜowane konserwy), 
- nie jedz artykułów Ŝywnościowych niewiadomego 
pochodzenia, mogą być szkodliwe. Nie spoŜywaj 
mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. 
Ani gotowanie, ani smaŜenie takich produktów nie 
chroni przed zatruciem, zwłaszcza niebezpiecznymi 
dla człowieka włośniami. 
Przypomina się, Ŝe artykuły Ŝywnościowe pozo-
stawione lub przechowywane w miejscach objętych 
powodzią są naraŜone na zniszczenie, zepsucie lub 
zanieczyszczenie. Dlatego naleŜy je dokładnie spra-
wdzić przed spoŜyciem. śywność zepsuta, zanie-
czyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. 
SpoŜywanie jej prowadzi do choroby, a nawet 
śmierci. 
 
Informacja w sprawie szczepień. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, 
przypomina, Ŝe szczepienia przeciwtęŜcowe winny 
dotyczyć osób zranionych lub z otarciem nas-
kórka, zaangaŜowanych w akcji ratowniczej lub 
w innych działaniach związanych z powodzią. 
Stosowane są preparaty szczepionkowe: szczepionka 
p/tęŜcowa TT i szczepionka tęŜcowo błonicza Td. 
Kwalifikacje do szczepień pozostają według dotych-
czasowych zasad - poekspozycyjnie. 
 
 Środki dezynfekcyjne sprowadzane przez 
PSSE w Jaśle hurtowo rozdysponowywane są 
urzędom miast oraz gmin. 
 

TYLKO RYGORYSTYCZNE  
PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY  
CHRONI PRZED ZACHOROWANIEM. 

 
 
 Mając na uwadze trudną sytuację 
powodziową i konieczność informowania zainte-
resowanych o przepisach dotyczących udzielania 
pomocy finansowej przekazujemy poniŜsze 
informacje. 
I.  Zasady udzielania pomocy finansowej 
z budŜetu Państwa dla osób lub rodzin poszko-
dowanych w wyniku katastrof naturalnych. 
W rezerwie celowej budŜetu państwa na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŝywio-
łowych przewidziane są środki finansowe na wypłatę 
zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszko-
dowanych w wyniku katastrof naturalnych. 

WAśNE DLA POWODZIAN 
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W związku z powyŜszym, przy przyznawaniu 
środków na ten cel, mają zastosowanie poniŜsze 
zasady: 
1. Wydatki te przeznaczone są na pomoc dla 
osób lub rodzin, które poniosły straty w gospo-
darstwach domowych (budynkach mieszkalnych, 
podstawowym wyposaŜeniu gospodarstw domo-
wych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, 
w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb 
Ŝyciowych w oparciu o posiadane środki własne. 
2. Środki wypłacane są w formie zasiłku 
celowego – na podstawie art. 40 ustawy o pomocy 
społecznej. 
3. W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym 
lub mieszkaniu prowadzonych jest faktycznie kilka 
gospodarstw domowych przez poszczególne rodziny 
lub  osoby,  pomocą  moŜe  być  objęta kaŜda z nich. 
4. Podstawą do określenia wysokości przy-
znanej pomocy jest wywiad środowiskowy przepro-
wadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy 
społecznej. 
5. Kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbar-
dziej poszkodowanych nie powinna przekroczyć 
6 000 (słownie: sześć tysięcy złotych). 
6. Przy określaniu wysokości zasiłku naleŜy 
brać pod uwagę: 
• MoŜliwość funkcjonowania we własnym 
mieszkaniu (czy moŜe stanowić schronienie dla 
poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego 
zagroŜenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest 
zapewnienie innego schronienia w okresie przejścio-
wym); 
• Prace, które trzeba pilnie wykonać lub 
zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc 
zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe; 
• Rzeczywiste straty w gospodarstwie domo-
wym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, 
Ŝywność, dostęp do wody pitnej,..); 
• Czy w poszkodowanych rodzinach dzieci 
będą mogły podjąć lub kontynuować naukę;   
• Czy  jest  moŜliwość  zapewnienia opieki 
medycznej   zakupu   leków   dla   poszkodowanych, 
w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem. 
 Wypłaty zasiłków celowych dla poszko-
dowanych osób lub rodzin dokonywane są przez 
gminne (miejskie) ośrodki pomocy społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Informacja   w   sprawie  zasiłków  na  remonty  
i odbudowę budynków i lokali mieszkalnych. 
 
1.Uprawnieni do otrzymania pomocy w formie 
zasiłku do wysokości 20.000 zł są: 
 
• właściciel lub współwłaściciel budynku lub 
lokalu mieszkalnego, który uległ uszkodzeniu; 
• najemca lokalu mieszkalnego albo budynku 
mieszkalnego (zamieszkujący w lokalu/budynku na 
podstawie umowy cywilnoprawnej lub zgody właści-
ciela); 
• osoba, której przysługuje inne podobne 
prawo do lokalu; 
• osoba/rodzina faktycznie zamieszkująca 
w lokalu. 
 
2.Jedna rodzina moŜe otrzymać maksymalnie 
kwotę do 20.000 zł, niezaleŜnie od liczby uszko-
dzonych lokali lub budynków. 
 
3.Wymagana dokumentacja: 
• wniosek osoby/rodziny o przyznanie pomocy 
w danej formie; 
• oświadczenie osoby złoŜone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej dot. wysokości ponie-
sionych strat (konieczność określenia wysokości strat 
jest niezbędna dla ustalenia kategorii zasiłku – czy 
w wysokości do 20.000 zł przy stratach poniesionych 
do tej wysokości, czy w wysokości od 20.000 zł do 
100.000 zł przy stratach przekraczających 20.000 zł 
i udziału rzeczoznawcy). Zakup materiałów powinien 
być potwierdzony fakturami/dowodami zakupu. 
 
4.Pomoc w formie zasiłku w wysokości od 20. 000 
zł do 100.000 zł - jest przyznawana uprawnionym 
rodzinom po wcześniejszej wycenie kosztów 
remontów lub odbudowy wykonanej przez 
upowaŜnionego, – wskazanego przez Wojewodę, 
rzeczoznawcę majątkowego lub rzeczoznawcę 
budowlanego. Osoby uprawnione do pomocy są 
obowiązane przedstawić faktury i rachunki potwier-
dzające poniesienie w/w wydatków. 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI  

DOTYCZĄCYCH W/W SPRAW UDZIELA GMINNY 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W  SKOŁYSZYNIE. 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

W związku z trudną sytuacją w jakiej znaleźli się mieszkańcy naszej gminy po niedawnej powodzi, 
odwołane zostają imprezy o charakterze rozrywkowym planowane w dniach  26-27.06.2010 r. w związku 

z obchodami „Dni Gminy Skołyszyn”.  
                                                                                                                                         Wójt Gminy 
                                                                                                                                         Zenon Szura 
 

Rozwiązanie krzyŜówki z numeru 2(19)/2010 „Wieści Skołyszyńskich”  
 

Z przykrością informujemy, Ŝe do redakcji nie wpłynęło Ŝadne poprawne rozwiązanie krzyŜówki 
z poprzedniego numeru. 
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 Spis  zostanie  przeprowadzony  w dniach od 
1 września do 31 października 2010 wg stanu na 30 
czerwca 2010.  

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym 
spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym 
samym zakresie tematycznym, co w innych pań-
stwach członkowskich UE. Dane zebrane w spisie 
rolnym:  

• pozwolą na analizę zmian polskiego rolni-
ctwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na 
porównanie ich z danymi gospodarstw w innych 
państwach członkowskich, 

• pozwolą na kreowanie przez Komisję 
Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej 
nowych ram po 2013 r. 

• dostarczą szczegółowych informacji o jedno-
stkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społe-
czno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz 
o prowadzonej produkcji rolnej, 

• w połączeniu z informacjami zebranymi 
w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym 
Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na 
wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności 
wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolni-
ctwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na 
środowisko. 
Cel spisu 
 Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie 
przeprowadzony w celu: 

• dostarczenia informacji z dziedziny rolni-
ctwa w zakresie i terminach określonych przez 
Komisję Europejską, 

• zapewnienia bazy informacyjnej o gospo-
darstwach rolnych i związanych z nimi gospo-
darstwach domowych, koniecznej dla realizacji 
krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi, 

• analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na 
przestrzeni lat 2002-2010, 

• wykonania zobowiązań Polski w zakresie 
dostarczenia informacji dla potrzeb innych niŜ 
EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, 
OECD i inne), 

• aktualizacji pospisowej statystycznego reje-
stru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym 
przygotowanie operatów do róŜnotematycznych 
badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w la-
tach następnych). 
Kogo dotyczy 

 PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne 
osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych nie mających osobowości prawnej. Ze 
względu na minimalizację kosztów spisu oraz 
zmniejszenie respondentów planuje się ograniczenie 
liczby  badanych  gospodarstw  rolnych  do  poziomu  

 
 

gwarantującego wypełnienie zobowiązań między-
narodowych i zaspokojenie potrzeb odbiorców 
krajowych. 
W PSR 2010 przewiduje się objęcie badaniem: 

• pełnym – ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych 
o powierzchni uŜytków rolnych wynoszącej co 
najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą, 
ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni 
uŜytków rolnych poniŜej 1 ha prowadzących uprawę 
roślin lub chów zwierząt gospodarskich powyŜej 
określonych progów fizycznych stanowiących mini-
malne progi wymagane przez Eurostat, 

• reprezentacyjnym – ok. 150 tys. pozo-
stałych gospodarstw (gospodarstwa rolne prowadzące 
działalność rolniczą o powierzchni poniŜej 1 ha uŜy-
tków rolnych, gospodarstwa rolne nieprowadzące 
działalności rolniczej). 
Ogółem w PSR 2010 badaniem będzie objętych 
ok. 1,8 mln podmiotów (wobec ok. 3 mln 
gospodarstw rolnych objętych badaniem w spisach 
1996 i 2002 r.). W ramach spisu zostanie teŜ 
przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej  
w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych 
(osób fizycznych - metodą reprezentacyjną, osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej - metodą pełną). 
Co będzie objęte spisem 

• ogólna charakterystyka gospodarstwa 
rolnego – uwzględniająca cechy adresowe siedziby 
uŜytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. 
informacje o uŜytkowniku gospodarstwa, opisanie 
struktury własnościowej uŜytków rolnych, działa-
lności rolniczej i innej niŜ rolnicza prowadzonej 
w gospodarstwie rolnym). 

• uŜytkowanie gruntów i powierzchnia 
zasiewów – informacje o ogólnej powierzchni 
gruntów gospodarstwa, w podziale na kategorie 
uŜytkowania oraz powierzchni zasiewów poszcze-
gólnych upraw rolnych, 

• zwierzęta gospodarskie – stan liczebności 
i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszcze-
gólnych gatunków, 

• ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – 
dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych, 
w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie 
wybranych maszyn i urządzeń rolniczych, 

• zuŜycie nawozów – dane w czystym 
składniku o ilości stosowanego nawoŜenia mine-
ralnego, wapniowego oraz nawoŜenia organicznego 
pochodzenia zwierzęcego, 

• pracujących w gospodarstwie rolnym – 
informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy 
w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby 
wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 
12 miesięcy poprzedzających badanie), 

• struktura dochodów gospodarstwa rolne-
go  z  uŜytkownikiem  gospodarstwa  rolnego  oraz  

POWSZECHNY SPIS ROLNY 
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korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa 
– informacje o dochodach z tytułu prowadzenia 
rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej 
działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur 
i rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza 
emeryturą i rent, o fakcie korzystania przez 
gospodarstwo z płatności do gruntów ornych 
i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, 

• metody produkcji rolniczej (wpływ 
rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje 
o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby 
przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, 
zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania 
zwierząt gospodarskich.  
Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie 
rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe, w tym 
w badaniu metod produkcji rolnej określa załącznik 
nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym. 
Wykorzystanie  administracyjnych  źródeł danych 
Informacje zbierane w  PSR 2010 zostaną pobrane ze  
wszystkich dostępnych źródeł administracyjnych. 
Część danych uzyskanych ze źródeł admini-
stracyjnych wykorzystana zostanie bezpośrednio jako 
informacje wymagane do zebrania w ramach zakresu 
przedmiotowego spisu. Inne dane pochodzące ze 
źródeł administracyjnych posłuŜą natomiast do 
„wyprowadzenia” na ich podstawie danych 
spisowych (mowa tu o danych spisowych uzyska-
nych  poprzez  skojarzenie informacji z róŜnych reje- 
strów).  Jeszcze  inne informacje z systemów admini- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podmiotów prowadzących systemy informacyjne 
 
 
 
 
 

stracyjnych  wykorzystane  zostaną  jako  informacje 
wspomagające oraz kontrolne do oceny jakości 
innych danych administracyjnych. Obowiązki 
administracji publicznej, przedsiębiorców wykonują - 
cych działalność gospodarczą w zakresie sprzedaŜy 
energii elektrycznej, dostawców publicznie dostę-
pnych usług telekomunikacyjnych, w zakresie szcze-
gółowego zakresu i terminów danych przeka-
zywanych w ramach prac spisowych, określa załą-
cznik nr 2 do ustawy o powszechnych spisie rolnym. 
Obowiązek udzielania odpowiedzi 
 Spis jest obowiązkowo przeprowadzany we 
wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej 
– zgodnie z kalendarzem i standardami UE. 
Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy 
o powszechnym spisie rolnym. 
UŜytkownicy gospodarstw rolnych, a w razie ich 
nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie 
domowym, jak równieŜ osoby działające w imieniu 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, obowiązane są do 
udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formu-
larzu spisowym.  
Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem 
faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi 
pociągają za sobą skutki prawne przewidziane 
w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce 
publicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYBORY 
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1. 
Jurek 
Marek 11 2 1 10 2 10 1 4 1 1 2 45 0,96 % 

2. 
Kaczyński 
Jarosław 356 145 254 393 276 584 108 136 95 128 123 2598 55,18% 

3. 
Komorowski 
Bronisław 248 41 91 144 142 145 20 88 88 59 45 1111 23.60% 

4. 
Korwin –
Mikke Janusz 16 6 6 29 16 13 4 6 5 5 0 106 2,25% 

5. 
Lepper 
Andrzej 9 8 5 5 9 9 0 5 3 6 2 61 1,30% 

6. 
Morawiecki 
Kornel 1 0 1 5 1 2 0 0 0 0 0 10 0,21% 

7. 
Napieralski 
Grzegorz 121 33 39 57 80 77 21 56 20 36 24 564 11.98% 

8. 
Olechowski 
Andrzej 16 2 8 4 5 6 0 2 2 3 2 50 1,06% 

9. 
Pawlak 
Waldemar 23 11 12 15 19 32 1 15 14 5 8 155 3,29% 

10. 
Ziętek 
Bogusław 3 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 8 0,17% 

 Razem: 804 248 417 664 552 878 155 312 228 244 206 4708  

 
FREKWENCJA PODCZAS WYBORÓW PREZYDENTA RP I DO SENAT U – 20.06.2010 r. 
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 53,49% 43,97% 41,49% 52,95% 42,96% 49,69% 42,01% 44,89% 58,31% 41,57% 44,78% 46,92% 

 W województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21 senatorem została wybrana ZAJĄC Alicja Maria 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Na Panią senator przy 47,07% frekwencji głosowało 269 928 
wyborców. 
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„Mała wioseczka jak ptaszyna 
 W gnieździe wzgórza siedliskiego, 
 Przecięta chłodnym wąwozem 
 Pełnym strachów dzieciństwa …” 

                                                      Maria Gorczyca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powierzchnia wsi – 139 ha 
Liczba ludności – 221 osób 
 
Historia    
 Wieś Siedliska leŜy na lewym brzegu rzeki 
Ropy, przy drodze krajowej z Jasła do Biecza. Jest to 
jedna z najmniejszych wsi naleŜących do Gminy 
Skołyszyn i jedna z najstarszych osad. Jej początki 
sięgają czasów przedpiastowskich. Mimo, Ŝe nie-
znana jest data lokacji wsi, względnie przeniesienia 
jej z prawa zwyczajowego na lokacyjne prawo 
magdeburskie, wieś co najmniej od pocz. XV w. 
rządziła się prawem magdeburskim. Wskazuje na to 
występowanie urzędu sołtysa. Wieś naleŜała do wsi 
królewskich w powiecie bieckim. Nazwa prastara, 
określa, Ŝe tu były siedliska ludzi, zanim powstały 
inne wsie. Nie jest wykluczone, Ŝe nazwa wsi moŜe 
pochodzić od imienia zasadźcy, czy pierwszego 
osadnika – Siedlika. Nazwa współczesna Siedliska 
Sławęcińskie wynikła z bliskości ze Sławęcinem. 
Wzmianki o Siedliskach występują od 1 poł. XV w. 
w źródłach historycznych, a związane są z tran-
sakcjami majątkowymi dotyczącymi dóbr w Siedli-
skach. Dobra w Siedliskach często przechodziły z rąk 
do rąk. W 1629 r. wieś nadal figuruje jako 
królewszczyzna, a dzierŜawi ją Rusiecki. W 1680 r. 
wg rejestru poborowego Siedliska jako królew-
szczyzna są w dzierŜawie Władysława Reja, woje-
wody lubelskiego i starosty libuskiego. W XVIII w. 
Trzcinica stanowiła starostwo trzcinieckie, do 
którego naleŜały: wieś Trzcinica z folwarkiem, 
Jareniówka, Przysieki z sołtystwem, Pusta Wola 
i Siedliska. W 1772 r. wymienione wyŜej dobra 
naleŜały do Petroneli i Wilhelma Siemieńskich. Po 
rozbiorach Polski nabył te dobra Stanisław Jabło-
nowski. Następnie drogą powiązań rodzinnych 
przeszły w posiadanie Antoniego Stadnickiego.  
W 1856 r. Trzcinicę z przyległościami nabył Józef 
Baerenreither . Później dobra te zakupił hr. Szczęsny 
Włodek. W 1870 r. według spisu powszechnego  Sie- 

 
dliska naleŜały juŜ do powiatu jasielskiego, parafii 
Sławęcin. We wsi nie było kościoła ani szkoły. 
Wielkie oŜywienie społeczne nastąpiło dopiero po 
drugiej wojnie światowej w XX w. domy drewniane 
kryte strzechami słomianymi, powoli zaczęły znikać 
z krajobrazu wsi zastępowane nowszymi domami 
drewnianymi, a od lat sześćdziesiątych XX w. 
domami murowanymi. 
 
Infrastruktura  
 Zmianie uległa teŜ infrastruktura wsi. Drogi 
przebiegające przez Siedliska zostały przebudowane 
tj. utwardzone i pokryte nawierzchnią bitumiczną. 
Wieś jest zelektryfikowana, posiada sieć gazocią-
gową i telefoniczną, część mieszkańców posiada 
internet. Jest takŜe podłączona do wodociągu 
w Przysiekach. Dzieci uczęszczają do szkoły 
w Skołyszynie i Przysiekach. Wierni zaś od wieków 
naleŜą do parafii Sławęcin. W tym roku będzie 
wykonana nawierzchnia asfaltowa na dwóch 
drogach, od drogi krajowej w stronę P. Masteja 
Tadeusza oraz od drogi krajowej w stronę P. Antasa 
Marka. Planowane jest równieŜ czyszczenie rowów, 
załoŜenie korytek oraz kręgów. W duŜej mierze 
będzie to jednak uzaleŜnione od środków finan-
sowych. 
 
Dom Ludowy 
 Na terenie wsi jest Dom Ludowy uŜytko-
wany wspólnie z mieszkańcami wsi Sławęcin, w któ-
rym odbywają się uroczystości oraz imprezy rodzi-
nne i młodzieŜowe. Pomieszczenia udostępniane są 
równieŜ dla mieszkańców innych wsi. Drugą część 
budynku stanowi remiza OSP. 
 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
 OSP Sławęcin-Siedliska powstała z dwóch 
odrębnych jednostek OSP – Sławęcin i Siedliska. 
OSP w Siedliskach została załoŜona w 1900 roku 
z inicjatywy Franciszka Janigi. Po wybudowaniu 
Domu StraŜaka i oddaniu go do uŜytku w roku 1976 
w/w jednostki połączyły się w jedną organizację. 
W Krajowym Rejestrze Sądowym jednostka figuruje 
pod nazwą OSP Sławęcin-Siedliska. W roku 1977 
jednostka otrzymała pierwszą motopompę, a w roku 
1995 samochód śuk. Wieloletniego śuka w roku 
2008 zastąpił lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na 
podwoziu gaz „Gazela”. 
16 maja 1998 r. po rozbudowie  i kapitalnym 
remoncie została oddana do uŜytku remiza. W roku 
2000 z okazji Święta Niepodległości jednostka 
otrzymała sztandar i została odznaczona Złotym 
Znakiem Związku. Prezesem OSP od roku 2006 jest 
Marian Fuk, Naczelnikiem Roman Warchoł. 
    
 
      Oprac. na podst. ksiąŜki 

„Gmina Skołyszyn przeszłość i teraźniejszość” 
Władysława Kołodziej, Gabriela Ślawska 

przy współudziale p. Jana Cichonia 

SIEDLISKA SŁAWĘCIŃSKIE 
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ANKIETA OSOBOWA  
Jan Cichoń – Sołtys wsi Siedliska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kilka słów o mnie…  
Urodziłem się w Bączalu Górnym. Po ukończeniu 
szkoły naftowej w Jaśle zacząłem pracę w Bie-
szczadach. Była to wtedy nie tylko piękna, ale i dzika 
kraina. Dotrzeć tam moŜna było jedynie pociągiem. 
Nie istniały wtedy Ŝadne połączenia autobusowe, 
a i zimy wydawały się strasznie długie i mroźne. 
Z Bieszczad wyjechałem na Śląsk, później los 
skierował mnie do województwa małopolskiego, 
a następnie do kujawsko-pomorskiego. Czas szybko 
upływał, bogatszy w doświadczenia postanowiłem 
zawinąć wreszcie do spokojnego portu, którym to 
okazała się wieś Siedliska. Od najmłodszych lat 
udzielałem się społecznie zarówno w moich byłych 
zakładach pracy jak i w miejscu zamieszkania. 
Pełniłem funkcję radnego wsi Siedliska dwie 
kadencje, natomiast wsi Siedliska i Sławęcin cztery. 
Funkcję sołtysa wsi Siedliska pełnię juŜ czwartą 
kadencję. Jestem teŜ prezesem Związku Emerytów 
i Rencistów w Skołyszynie, do którego naleŜą nie 
tylko osoby z Gminy Skołyszyn, ale takŜe z gmin 
ościennych np. Szerzyny.  
- Praca jest dla mnie…  
Szanuję ją, jestem dokładny. W stosunkach 
międzyludzkich w zakładzie pracy cenię uczciwość 
i szczerość. 
- Moje mocne strony…  
Jestem konsekwentny, staram się realizować zamie-
rzone cele. 
- Moje wady…  
Jestem dosyć nerwowy, jednak zaraz o wszystkim 
zapominam, nie lubię się gniewać, wolę mieć 
dziesięciu przyjaciół jak jednego wroga. 
- Mój najwi ększy sukces Ŝyciowy…  
Jak juŜ wspomniałem praca społeczna jest moją pasją 
i to co dzięki niej uzyskałem jest moim sukcesem. 
Czyniłem starania m.in. o wybudowanie chodnika 
w Sławęcinie w stronę kościoła, przystanku autobu-
sowego, remont Domu Ludowego. 
- Moja najwi ększa poraŜka…  
Jako sołtysa to ta, Ŝe kończy się kadencja a mnie nie 
udało się  wybudować chodnika przy drodze krajo-
wej. Mam nadzieję, Ŝe to moje marzenie się spełni 
w tym roku.   
- Często wracam wspomnieniami…  
Do pracy w terenie, do przyjaciół. 
- Moja najwi ększa pasja…  

Bardzo lubię wycieczki krajoznawcze, zwiedzać 
budowle, zamki, kościoły. Byłem we Włoszech na 
audiencji u Jana Pawła II, we Francji w Lourdes, we 
Lwowie. Moje hobby to zbieranie monet. 
- Jestem fanem…  
Lubię oglądać skoki narciarskie, boks, piłkę noŜną, 
ręczną, siatkówkę, dawniej gdy pracowałem w tere-
nie jeździłem na mecze ŜuŜlowe. 
- Wywołuje u mnie radość… 
 Gdy coś uda mi się sfinalizować, zarówno w pracy 
zawodowej jak i Ŝyciu osobistym. 
- Denerwuje mnie…  
Wulgarne słownictwo, nieposzanowanie mienia. 
- Zazdroszczę…  
Nie jestem zazdrosny, jestem zadowolony z tego co 
mam, kaŜdemu Ŝyczę jak najlepiej. 
- Podziwiam…  
Piękno natury, malarstwo, architekturę. 
- Onieśmiela mnie…  
Onieśmielają mnie publiczne wystąpienia. 
- Kocham…  
Rodzinę, najbardziej wnuki Eryka i Emilkę.  
- Lubi ę …  
Wycieczki, rozrywki. 
- Szanuję…  
Wszystkich ludzi. 
- Moje największe marzenie…  
Aby zdrowie dopisywało. 
- Wymarzone wakacje…  
Chciałbym pojechać na Litwę. 
- Wymarzona randka z…  
Nie planuję juŜ randek. 
- Gdybym znowu miał 18 lat…  
Wracam do tych lat tylko wspomnieniami. 
- Moje ulubione miejsce…  
Dom. 
- Ulubione danie …  
Kapusta w róŜnym wydaniu. W jedzeniu nie jestem 
wybredny moŜe dlatego, Ŝe tak pierwsza jak i druga  
Ŝona to dobre kucharki. 
- Moja muzyka… 
 Lubię muzykę ludową, mam duŜo kaset magneto-
fonowych. Wcześniej interesowałem się zespołami 
„No-To-Co”, „Filipinki”, słuchałem Ireny Santor, 
Mieczysława Fogga, lubię teŜ taniec, dlatego mało 
chodzę do ośrodka zdrowia na rehabilitacje, bardzo 
lubię teŜ śpiew. 
- Ulubiony film…   
Nie mam ulubionego filmu, nie oglądam horrorów 
i filmów sensacyjnych w których jest duŜo przemocy. 
- Najchętniej czytam…  
Czasopisma. 
- Na bezludną wyspę zabrałbym…  
Nie wybieram się, bo nie lubię samotności. 
- śyczenia na przyszłość…  
śyczę mieszkańcom wsi i całej gminy lepszych dni, 
aby omijały nas choroby, więcej Ŝyczliwości wśród 
mieszkańców, zgody sąsiedzkiej, aby gmina nasza 
rozwijała się a mieszkańcom Ŝyło się lepiej. 
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 Dobiegła końca modernizacja budynku 
GOKiCz w Skołyszynie. Firma Produkcyjno-
Usługowo-Handlowa „Budglim” z siedzibą w Gor- 
licach zakończyła prace. Remont polegał na prze-
budowie wejść do budynku, wykonaniu nowych 
otworów okiennych celem poprawy oświetlenia 
w funkcjonujących pomieszczeniach, przebudowy 
wewnętrznej pod kątem potrzeb określonych przez 
inwestora oraz termomodernizacji ścian (docieplenie, 
elewacja zewnętrzna) i powierzchni dachu wraz 
z wymianą jego pokrycia.  W  ramach  robót  wewnę- 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Równie gorące prace jak przy GOKiCz 
trwają przy remizie OSP w Skołyszynie, która 
docelowo ma pełnić funkcję Gminnego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Skołyszynie . 
Zakres prac obejmuje dokończenie budowy obiektu 
Remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Skołyszynie. 
Zakres robót zawiera m.in.: 
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
oświetlenia zewnętrznego, monitoringu wraz 
z wyposaŜeniem; 
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz 
kotłowni gazowych; 
- wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, 
odwodnienia, c.w.u. wraz z białym montaŜem; 
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz 
wentylacyjnej; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
trznych wykonano  wymianę stolarki drzwiowej, 
tynków, posadzek, malowanie, wykonano całkowicie 
nową instalację elektryczną i odgromową, przebu-
dowano instalację centralnego ogrzewania (z wy-
mianą rurociągów i grzejników) oraz kotłownię 
z węglowej na gazową wraz z budową instalacji 
gazowej  i elektrycznej do kotłowni.  
Całość prac zamknęła się kwotą ponad 650 000 zł 
(brutto). Większość środków pochodziła z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  montaŜ wewnętrznej oraz zewnętrznej stolarki  
 
- montaŜ wewnętrznej oraz zewnętrznej stolarki 
drzwiowej wraz z zabudową wieŜy; 
- wykonanie izolacji, tynków wewnętrznych, 
licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzek, 
stropów podwieszanych; 
- wykonanie tynków elewacji zewnętrznej z docie-
pleniem budynku, wykonaniem balustrad, konstrukcji 
wieŜy; 
- zagospodarowanie terenu wokół budynku: 
kanalizacja deszczowa, profilowanie i niwelacja 
terenu, wykonanie placów i dojazdów z kostki 
brukowej, posadzki przemysłowej, ogrodzenie 
terenu, wykonanie kanału najazdowego.  
Ponadto w ramach realizowanego  projektu zostanie 
zakupiony nowy, średni samochód ratowniczo-
gaśniczy z niezbędnym uzbrojeniem o wartości 
prawie 700 000 zł. W remizie zostanie zainstalowany 
zintegrowany system powiadamiania i alarmowania. 
Zostanie oddana do uŜytku równieŜ sala dyda-
ktyczno-szkoleniowa, wyposaŜona m. in. w nowo-
czesną tablicę interaktywną do prezentacji 
multimedialnych i przetwarzania danych. 
Przewidywany termin zakończenia robót – 
październik 2010 r. Całość przedsięwzięcia wynie-
sie około 1 900 000 zł z czego ok.1 600 000 zł to 
środki pozyskane z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013, a 290 000 zł to środki własne gminy. 
 

„REMIZA OSP W SKOŁYSZYNIE - GMINNE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”. 

 

 

 

ZAKOŃCZONO PRACE PRZY MODERNIZACJI BUDYNKU  
GOKiCz W SKOŁYSZYNIE. 
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W dniu 11 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół 
Publicznych w Święcanach został przeprowadzony 
III finałowy etap Gminnego Konkursu Ortogra-
ficznego „Z ortografią za pan brat”. Inicjatorem 
i organizatorem ortograficznych zmagań dla uczniów 
kl. IV-VI była juŜ po raz piąty święcańska placówka 
edukacyjna.  

W finale wzięło udział 13 uczniów ze 
wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. 
Uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad 
ortograficznych i umiejętnością ich zastosowania 
w praktyce pisząc dyktando. Nosiło ono tytuł 
„Superprzyjęcie u Julki”. Po 45 minutach pisania 
ręce finalistów wreszcie mogły odpocząć. Komisja 
nadzorująca  przystąpiła  do  oceny  prac.  Natomiast  
  
 
 
 
 W dniu 8 kwietnia 2010 r. uczniowie 
w całym kraju po raz dziewiąty przystąpili do 
sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. 
Celem sprawdzianu jest zbadanie w jakim stopniu 
uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawowej 
opanowali umiejętności opisane w standardach 
wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu 
badano umiejętności: czytania, pisania, rozu-
mowania, korzystania z informacji, wykorzystywania 
wiedzy w praktyce. PoniŜsza tabela przedstawia 
wyniki sprawdzianu w poszczególnych szkołach 
gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnia gminy – 25.38 
Średnia powiatu-25,27 
Średnia województwa – 24,76 
 
Natomiast w dniach 27,28,29 kwietnia przepro-
wadzony został egzamin gimnazjalny uczniów klas 
III. Egzamin składał się z części – humanistycznej, 
matematyczno-przyrodniczej oraz języka nowo-
Ŝytnego. Przedstawiamy wyniki egzaminu gimna-
zjalnego. 

 
 
uczestnicy konkursu mogli w tym czasie wymienić 
poglądy na temat dyktanda, popijając sok i jedząc 
pączki. 
W tym roku miano: 
Mistrza Ortografii Gminy Skołyszyn zdobyła 
Weronika Pięta z Kunowej,  
II miejsce przypadło Justynie Giemza,  
III - Karolinie Niziołek   
(obydwie dziewczynki są uczennicami ZSP w Świę-
canach). 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i piękne nagrody ksiąŜkowe ufundowane 
przez Wójta Gminy Skołyszyn.  
Zwycięzcom Gratulujemy!  
Na następne zmagania przyjdzie nam poczekać rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnia gminy-w części matematyczno –przyrodniczej-23,59 
w części humanistycznej-31,09 
Średnia powiatu-w części matematyczno –przyrodniczej-23,88 
w części humanistycznej-31,20 
Średnia województwa - w części matematyczno- przyro-
dniczej- 24,3 
w części humanistycznej-31,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Język niemiecki;   Średnia powiatu- 30,51 
Język angielski  :  Średnia powiatu- 30,01 

KONKURS ORTOGRAFICZNY 
 

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH  
I SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Tabela - wyniki sprawdzianu zewnętrznego w 
klasach VI - rok szkolny 2009/10

24,56
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Tabela - wyniki egzaminu w gimnazjach - rok 
2009/10
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"TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" 
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XVIII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ  
I MŁODZIEśOWEJ – „MAŁE SCHODY DO KARIERY” 

 29 kwietnia 2010r. w sali audiowizualnej 
w Skołyszynie juŜ po raz 18 odbył się gminny 
konkurs piosenki dziecięcej i młodzieŜowej. Celem 
konkursu jest wspieranie najzdolniejszych wokalnie 
uczniów i umoŜliwienie prezentacji ich umiejętności. 
Konkurs daje  równieŜ moŜliwość integracji 
środowisk szkolnych, sprzyja twórczej wymianie 
doświadczeń artystycznych. W kolorowej scenerii, 
przy Ŝywo reagującej publiczności 59 wykonawców 
ze szkół podstawowych i gimnazjów zaprezentowało 
swoje umiejętności. Konkurs był oceniany w dwóch 
kategoriach wiekowych. I kategoria obejmowała 
dzieci z oddziałów zerowych i klas I - III, druga 
kategoria przeznaczona była dla uczniów z klas IV-
VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów 
(kat. Open).  
Laureatami konkursu zostali: 
I kategoria 
m-ce I Weronika Wojdyła  - kl. II SP Bączal Dolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Solista Jasielskiego Domu Kultury Hubert 
Reczek, laureat wstępnych eliminacji XV 
Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj sukces”, 
które odbyły się w marcu br. w JDK, został 
wyróŜniony w eliminacjach rejonowych tego 
konkursu w Rzeszowie.  
Hubert jest uczniem klasy piątej SP w Przysiekach, 
a od początku br. solistą JDK. W jasielskich 
eliminacjach konkursu „Wygraj sukces”, w których 
wystąpiło blisko 40 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalistów z powiatów: jasielskiego, brzozo-
wskiego, strzyŜowskiego i gorlickiego, otrzymał - 
jako jeden z trójki uczniów występujących 
w kategorii klas IV do VI szkół podstawowych – 
nominację do następnego, rejonowego etapu 
konkursu, rozegranego 30 kwietnia w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Rzeszowie. W tej w WDK 
wystąpiło 39 wykonawców. Pięcioro z nich 
awansowało do finału;  wokalista  JDK, który zaśpie- 
wał piosenki  " Drzwi do kariery " i " Mój   przyjaciel  
cały  świat",  znalazł  się wśród jedenaściorga wyróŜ-
nionych.   Konkurs   „Wygraj  sukces”  jest  najwię - 
kszym  w  Polsce  konkursem  wokalnym  dla  dzieci  

m-ce II Oskar Reczek - kl. O SP Przysieki,  
m-ce III Patryk Cetnar, Wiktoria Furmanek, 
Aleksandra Strugała - kl. I b SP Skołyszyn  
Ponadto Jury wyróŜniło:  
Wiktori ę Berkowicz  - kl. I SP Przysieki 
Marzenę Sendecką - kl. III SP Kunowa 
Emili ę Stankowską - kl. III SP Kunowa 
Weronikę Czerkowicz - kl. III SP Bączal Dolny 
kategoria OPEN 
m-ce I Hubert Reczek – Przysieki – kl. IV 
m-ce II Oliwia Potykanowicz - kl. IV SP Skołyszyn 
m- ce III Konrad Stró Ŝyk - kl. IV SP Skołyszyn 
Przyznano wyróŜnienia dla:  
Zespółu UNISONO - kl. V SP Jabłonica oraz 
śanety Okarmy - kl. VI SP Jabłonica 
 Organizatorami konkursu byli: Referat 
Oświaty Kultury i Sportu UG w Skołyszynie oraz 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-
szynie. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
i młodzieŜy. W eliminacjach wstępnych i rejonowych 
nie są przyznawane nagrody, a jedynie nominacje na 
kolejny szczebel i wyróŜnienia. W finale, który 
rokrocznie odbywa się w Tarnobrzegu, spotykają się 
zwycięzcy eliminacji rejonowych. W tym roku będą 
to 122 osoby z całego kraju. 
Przypomnijmy, Ŝe Hubert jest równieŜ laureatem 
XVIII Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej 
i MłodzieŜowej w Skołyszynie „Małe schody do 
kariery”. 

  

UCZEŃ SP W PRZYSIEKACH WYRÓśNIONY W RZESZOWIE  

 
Laureat konkursu Hubert Reczek 

z p. Ewą Grzebień Instruktorem  JDK 
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GMINNY WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY 

 Kultywując regionalne tradycje związane 
z obchodami Świąt Wielkanocnych Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa oraz  Referat Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Skołyszynie 
zorganizowały wielkanocny konkurs plastyczny dla 
dzieci szkół podstawowych i młodzieŜy gimnazjów, 
który przeprowadzony był w dwóch kategoriach - 
pisanka i obrazek. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 13 kwie-
tnia.  Wszystkie prace wykonane przez uczniów 
naszych szkół wzbudziły zachwyt i podziw komisji. 
Prac było tak wiele i tak róŜnorodnych, Ŝe trudno 
było wybrać te najpiękniejsze i najciekawsze. 
Komisja konkursowa postanowiła przyznać nastę-
pujące miejsca i wyróŜnienia: 
 
W kategorii „Najładniejsza pisanka”  
Laureatami zostali 
 
I grupa wiekowa (6-9 lat): 
 
m-ce I Jakub Kozioł - kl. III SP w Harklowej 
m-ce II Weronika Wojdyła -  kl. II SP w Bączalu 

Dolnym 
m-ce III  Julia Wójcik  - kl. III SP w Lisowie 
 
Ponadto wyróŜniono prace: 
- Jakuba Wszołka - kl. I SP w Przysiekach 
- Anny Dydy - kl. III ZSP w Święcanach 
- Anny Jasiczek - kl. II ZSP w Święcanach 
- Patrycji Gotfryd  - kl. III ZSP w Święcanach 
- Karoliny Mitoraj  - kl. III SP w Przysiekach 
 
II grupa wiekowa (10-12 lat): 
 
W tej grupie wiekowej Jury postanowiło przyznać 
po dwie równorzędne nagrody za I, II i III miejsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laureatami zostali: 
m-ce I Aleksandra Wanat - kl. V ZSP w Świę-
canach 
m-ce I Dagmara HaliboŜek - kl. VI SP w Harklowej 
m-ce II Ilona Labut  - kl. VI SP w Przysiekach   
m-ce II Sara Górska - kl. IV SP w Harklowej 
m-ce III  Gabriel Węgrzyn - kl. VI SP w Jabłonicy 
m-ce III Monika Gunia  - kl. V ZSP w Święcanach 
III grupa wiekowa (13-15 lat) 
m-ce I Beata Wielopolska  - kl. III ZSP w Kunowej 
m-ce II Emilia Kosiek - kl. III ZSP w Kunowej 
m-ce III Barbara Wachel - kl. I ZSP w Bączalu 
Dolnym 
Ponadto przyznano wyróŜnienie za pracę 
zbiorową uczniów kl II ZSP w Bączalu Dolnym. 
 
Kategoria „Najciekawszy obrazek” 
I grupa wiekowa (6-9 lat): 
 
m-ce I Nikoletta Zając - kl. III ZSP w Święcanach 
m-ce II Klaudia Lazar  - kl. III SP w Przysiekach 
m-ce III Łukasz Szydłowski - kl. II SP w Harklowej 
WyróŜnienia: 
- Milena Gawlińska - kl. III ZSP w Święcanach 
- Aleksandra Strugała - kl. I ZSP w Skołyszynie 
- Anna Sobczak - kl. I SP w Przysiekach 
 
II grupa wiekowa (10-12 lat): 
 
Jury przyznało jedynie wyróŜnienia 
- Paulinie Giemza - kl. IV ZSP w Święcanach 
- Patrykowi Kozłeckiemu - kl. IV ZSP w Bączalu 
Dolnym 
 
III grupa wiekowa (13-15 lat) 
 
m-ce I Dorota Klęba  - kl. III ZSP w Kunowej 
m-ce II Monika Czech  - kl. III ZSP w Święcanach 
m-ce III Ewelina Orlef - kl. III ZSP w Bączalu 

Dolnym 
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 TYDZIEŃ BIBLIOTEK to ogólnopolska 
akcja ogłoszona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. W dniach 8 - 15 maja 2010 r.  juŜ po raz 
siódmy odbyła się wielka akcja  propagowania 
wiadomości o informacyjnej, społecznej, edukacyjnej 
i kulturotwórczej roli bibliotek. Zamiarem akcji jest 
przedstawienie bibliotek jako instytucji przyjaznych 
społeczeństwu.  
Co roku akcja ma inne hasło wiodące, które wskazuje 
jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co 
chcemy upowszechnić w świadomości społecznej. 
Tegoroczne hasło brzmi BIBLIOTEKA – SŁOWA, 
DZWIĘKI, OBRAZY.  
GOKiCz w Skołyszynie po raz kolejny przyłączył się 
do tej inicjatywy zapraszając uczniów klas I i III 
Szkoły Podstawowej w Skołyszynie na  przedsta-
wienie teatralne pt. „Porwanie księŜniczki” 
w wykonaniu Teatru Lalek „Pinokio”. Dynamiczna 
akcja oraz piękna scenografia na długo pozostanie 
w pamięci młodych widzów. Natomiast uczniowie kl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marzena Dudek Uczennica klasy III b 
Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu 
Dolnym została finalistką Ogólnopolskiego 
Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola 
Wojtyły - Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum 
"PapieŜ Słowianin". A oto jej droga do sukcesu. 
W grudniu 2009 r. po szkolnych eliminacjach praca 
Marzeny została przesłana do Podkarpackiego 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W lutym 2010 r. 
Wojewódzka Komisja Konkursowa w Rzeszowie 
spośród 254 uczniów z 34 gimnazjów z terenu 
województwa podkarpackiego do etapu wojewó-
dzkiego zakwalifikowała 58 uczniów, w tym 
Marzenę Dudek. W marcu 2010 r. w Rzeszowie 
odbył się etap wojewódzki konkursu. Po pisemnym 
teście WKK przyznała tytuł Laureata etapu 
wojewódzkiego. W gronie tym znalazła się równieŜ 
Marzena. W maju 2010 r. Marzena wraz 
z opiekunem p. mgr Agnieszką Pawlik udała się do 
Piotrkowa Trybunalskiego, na ogólnopolskie 
eliminacje konkursu w których to z całej Polski 
wzięło udział 53 uczniów. Do miłej uroczystości 
doszło w  maju 2010 r. Marzena  została   zaproszona 

 
VI i I Gimnazjum z ZSP w Skołyszynie mieli moŜli - 
wość uczestniczenia w spotkaniu biblioterapeu-
tycznym wspierającym w profilaktyce uzaleŜnień 
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). Spotkanie  pt. 
„Miło ść albo Demony” bazujące na ksiąŜkach 
„Drugie skrzydło” i „Dziewczyna z marzeń” 
prowadził autor ksiąŜek  Robert Karwat. Głównym 
przesłaniem twórczości pisarza jest wiara 
w pozytywne wartości i przekonanie, Ŝe problemy 
jakie przynosi Ŝycie moŜna przezwycięŜać miłością, 
przyjaźnią, dobrocią. W jego opowiadaniach waŜną 
rolę odgrywa przyroda, a baśniowy klimat pomaga 
zrozumieć potęgę dobra, które sprawia cuda. Główne 
motto pracy pisarskiej: NAJWAśNIEJSZA JEST 
MIŁOŚĆ. Są rzeczy, które nadają Ŝyciu sens: 
uśmiech dziecka, uścisk dłoni, ciepłe spojrzenie, 
przytulenie, składają się one na to, co nazywamy 
miłością i sprawiają, Ŝe moŜemy być szczęśliwi. Po 
zakończeniu prezentacji młodzi czytelnicy mieli 
okazję uzyskać dedykację z autografem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszo-
wie, gdzie z rąk wicekuratora oświaty pana 
Antoniego Wydro otrzymała dyplom i nagrodę 
ksiąŜkową, jako laureat etapu wojewódzkiego. 
W czerwcu 2010 r. Marzena otrzymała dyplom 
i zaświadczenie od Przewodniczącego Ogólno-
polskiej Komisji Konkursowej potwierdzający fakt, 
Ŝe jest finalistką Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy 
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O CZASACH I OSOBIE KAROLA 
WOJTYŁY -JANA PAWŁA II - "PAPIEś SŁOWIANIN" 

 

 
Marzena (II z lewej) w towarzystwie wicekuratora 

pana Antoniego Wydro. 
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Najmłodsi mieszkańcy Gminy Skołyszyn po 

raz kolejny spotkali się na obchodach Dnia Dziecka 
w ZSP w Skołyszynie. Było wesoło i kolorowo. 
Zabawny clown ”Taperini” wymyślał raz po raz 
przeróŜne zabawy i konkursy, w których dzieci 
chętnie brały udział. Prezentował róŜne pokazy – to 
jazdę na rowerku jednokołowym, to znów zamieniał 
się w fakira, chodził na szczudłach – próbując 
nauczyć  tej  umiejętności  równieŜ dzieci. W bloku 
programowym  –  „ Dzieci - dzieciom” na zakończe- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W dniu 19.05. 2010 r. w Zespole Szkół 
Publicznych w Bączalu Dolnym został 
rozstrzygnięty Gminny Konkurs "Fantastyczny 
Świat Origami" . W konkursie wzięły udział Szkoły 
Podstawowe z Bączalu Dolnego, Jabłonicy, Lisowa 
oraz Gimnazjum w Bączalu Dolnym. Organiza-
torkami konkursu były panie mgr Monika 
Dąbrowska, mgr Małgorzata Rolak i mgr Anna 
Szymańska - nauczycielki ZSP w Bączalu Dolnym. 
Origami to pochodząca z Chin, a rozwinięta 
w Japonii sztuka składania papieru bez pomocy 
noŜyczek i kleju. Uczniowie przedstawili bardzo 
ciekawe prace w kształcie ptaków, zwierząt, 
kwiatów, dzbanów, koszyczków itp. Wyniki 
konkursu przedstawiają się następująco: 
-kategoria Szkół Podstawowych 
miejsce I -Adriana Wójcik  kl. V Szkoły Podsta-
wowej w Jabłonicy 
miejsce II - Anna Rolak kl. VI Szkoły Podstawowej 
w Bączalu Dolnym, miejsce III - Danuta Kamińska 
kl. III Szkoły Podstawowej w Lisowie  
 

 
nie  programu  wystąpił  zespół  „ Escape-Junior” 
z Harklowej, działający przy GOKiCz w Skoły-
szynie, który zaprezentował swoje nowe  układy 
taneczne. Wszystkie dzieci obdarowane zostały 
z okazji ich święta czapeczkami, balonikami, masko-
tkami i plakietkami. 
 Organizatorzy obchodów – Referat Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Gminy i GOKiCz w Skoły-
szynie serdecznie dziękują sponsorom za duŜą pomoc 
w zorganizowaniu imprezy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-kategoria Gimnazjum 
miejsce I -Konrad Kostrząb kl. Ia Gimnazjum 
w Bączalu Dolnym, miejsce II -Dawid Smaś kl. Ia 
Gimnazjum w Bączalu Dolnym, miejsce III- 
Justyna Janik kl. Ia Gimnzjum w Bączalu Dolnym  
Wszyscy uczniowie otrzymali z rąk dyrektora ZSP 
w Bączalu Dolnym pani mgr ElŜbiety Kaszowicz 
pamiątkowe dyplomy i nagrody ksiąŜkowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIEŃ DZIECKA 2010 

  

  

 

  

KONKURS ORIGAMI 
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- Pan Z. konsumując z błogim uśmiechem pyszne 
ciasteczko natrafił na jego opór wywołany pokaźnych 
rozmiarów kamykiem! Dementujemy! To nie był 
zamach, ale zemsta zazdrosnej sekretarki. 
 
- Dyrekcja GZOEAS-u opracowała bardziej czytelny 
wniosek dla rodziców. Zaiste tak jest, chociaŜ 
wniosek niby taki sam, ale napisany większą 
czcionką! 
 
- Czy ktoś wie ile jest jeszcze odcinków „Mody na 
sukces”? Nikt? Nieprawda! Zapytajcie  pana B. On 
wie wszystko. Chuck Norris do niego się nie umywa! 
 
- Iście dziewiczym rumieńcem zapłoniła się pewna 
pani słuchając informacji o wyjazdowej  naradzie 
sołtysów. ZŜera nas niezdrowa ciekawość dlaczego? 
Coś tam się domyślamy... 
 
-Pan Z. podczas sesji strzelił z długopisu w kierunku 
radnej. Rzeczona nie dyskutowała, głosowała 
„za”...Ki diabeł? MoŜe ku przestrodze to było? 
 
- ZauwaŜono na sesji liścik od pani sołtys do szefa 
policji. Mają jakieś alibi? 
 
- Byliśmy świadkami jak pani P. proponowała 
kontakt panu K. On wolał gniazdko. Skończyło się 
zwarciem...z panem P! 
 
- W jednej z naszych szkół pani od polskiego 
zachęcając uczniów do nauczenia się na pamięć 
wiersza Mickiewicza powiedziała, Ŝe jest to utwór 
disco polo. Pomogło! Umieli wszyscy! 
 
- Panie F. i Z. na widok pana S. doradziły mu, by 
zachowując swoją wagę urósł jakieś 60 cm. Teraz ma 
ich ok 180. 
 
- Pan P. bardzo wkurzył się na sprzątaczkę, poniewaŜ 
starła mu kurz z biurka. A miał tam zapisane waŜne 
nr telefonów! 
 

 
 
 

 

 
Nie przejmuj się drobnymi niepowo-
dzeniami, bo nie wszystko zawsze się 
udaje. Sukcesów masz mnóstwo i to tych 
strategicznych. Tak trzymaj, a będzie coraz 
lepiej! 
 

 

 
Pomyślny czas przed Tobą w pracy 
i w Ŝyciu osobistym. Tylko nie oglądaj się 
na innych, bierz sprawy w swoje ręce, nie 
bój się odpowiedzialności, nie ma 
powodów. 
 

 

 
Jesteś pracowity, obowiązkowy, nie boisz 
się nowych wyzwań, więc wszystko idzie 
dobrze, a jeśli są małe problemy, to i z nimi 
sobie poradzisz. 
 

 

 
Czekają Cię cudowne wakacje, wypo-
czniesz, zregenerujesz siły i zresetujesz 
zdrowie. No i mnóstwo wzruszeń, 
tkliwości, uniesień... A to wszystko 
doprawione uśmiechem. 

 

 
Nie lubisz ograniczeń, nakazów, reguł 
ograniczających wolność. To pozytywne 
cechy, ale  pamiętaj, Ŝe nie Ŝyjesz w próŜni. 
Do pewnych zasad trzeba się stosować... 
 

 

 
Nie będzie tak, jak oczekujesz, bo moŜe za 
mało dajesz od siebie, a zbyt duŜo Ŝądasz… 
Zakop topór wojenny, bo polegniesz na 
polu wątpliwej chwały. 

 

 
Szykują się dla Ciebie nowe, niesłychanie 
interesujące znajomości, ich róŜnorodność 
Cię zaskoczy, ale bardzo pozytywnie. 
Tylko nie wpadnij w samouwielbienie! 
 

 

 
Spokojny, wyciszony czas przed Tobą, a to 
bardzo odpowiada Twojej naturze. Przyda 
Ci się jednak trochę refleksji i konkretnych 
zamiarów na przyszłość. 

 

 
Teraz okres pełen wytęŜonej pracy przed 
Tobą, wymagający skupienia i sił, bo 
problemów nie braknie. Potem nagroda od 
losu i odpoczynek, dbałość o zdrowie... 
 

 

 
Trochę spraw spadnie na Ciebie, bo to taki 
gorący okres, ale uda się wszystko 
poskładać przy pomocy współpraco-
wników, tylko trochę cierpliwości.... 
 

 

 
Jesteś zbyt dociekliwy, wszystko chcesz 
wiedzieć. Ta drobiazgowość odpycha ludzi 
od Ciebie. Zdystansuj się do niektórych 
spraw, nie wszystkie dotyczą Ciebie. 
 

 

Najpierw obowiązki potem przyjemności, 
taka ma być kolejność. śycie nie składa się 
z samych westchnień, choć pokus jest 
wiele. Jak troszkę skorzystasz świat się nie 
zawali. 
 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 3(20)2010 
 

- 16 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POZIOMO: 
 
1A-słodki policjant 
1L-i paluszek i główka 
2F-specjał z Keksa 
2S-metoda na spanie 
3A-na górę i w dół 
3L-Ŝałosny klaun 
4F-maestro forteli 
4S-czyni mistrza 
5A-paskudna w tym roku 
5L-uniform maksi 
6G-marzy się wysoka 
6T-skrócony straŜak 
7A-w tym roku mają mnóstwo 
amunicji 
7N-mąŜ manii 
8G-po prima 
8S-kołowrotek mózgowy 
9B-kurator z wyŜszych sfer 
9L-był kiedyś 
10G-suczka i sztuczka 

10S-miał jadalny dylemat 
11A-religijny turysta 
11M-składał pelikan Ludlumowi 
12G-sztuczne dla ekoloŜki 
12T-straszy grzesznika 
13A-poburzowa paleta 
13M-czapeczka kuferka 
14G-smaczniejsze z olejkiem 
14T-łoŜe kanoniera 
15A-pełna jego szklanka dla bratanka 
15M-muzyczny prawnik 
16G-pasuje do pana 
16T-oficerski trunek 
 
PIONOWO: 
 
A5-broń miała swój 
A10-rośnie z jedzenia 
B1-cierpi na bezsenność 
C5-dobrze jej na drąŜku 
D1-w kolumnie bez zakola 
E5-upór godny pochwały 

F1-zmarszczona na szyi 
G6-z ale szkodzi na płuca 
G12-przekrojowy czworonóg 
H1-zbijane bezboleśnie 
I6-biała arteria 
J1-piłkarska pora 
K10-z nią, na niej 
L1-orka bacy 
M8-jeśli obserwator, to... 
N1-to co masz 
O11-w parze z wanilią 
P1-swojskie origami 
R11-oszałamia aromatem 
S1-dziewczyna z bogini 
S7-gorszy niŜ roztrop 
T12-Twój sąsiad 
U1-zabawkowe gady  
W12-rzadki facet 
X1-uwielbiany przez Kilińskiego 
Y12-przędła i przypięła 
Z1-rasa ananasa 
Z9-śni się w nocy Sławkowi Grydze 

 

KUPON KONKURSOWY 

 

R o zw i ą z a n i e  k r z y Ŝ ó w k i  z  n um e r u  3 ( 2 0 ) / 2 0 1 0  W i e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 
N a z w i s k o  ……………….……………… Im i ę  …………. .…………………….  
 
A d r e s  …………………………………….  T e l .   …………. .…………………… 

 
 

KRZYśÓWKA SWOJSKA 
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2                         
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Nakład:  1400  egzempla rzy   
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a takŜe opatrywania 

ich własnymi tytułami. 
 

 Rozwiązaną krzyŜówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca 
lipca 2010 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyŜówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. 

Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 


