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 Po wakacyjnej przerwie wznawiamy wydanie 
naszego biuletynu informacyjnego. Numer  poświęcony jest 
ostatnim waŜnym wydarzeniom z Ŝycia Gminy oraz 
istotnym informacjom Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa.  
   śyczymy Państwu miłej lektury 
      

W numerze m.in.: 
 
- Otwarcie Stadionu  

- Jabłonica 

- Ankieta Osobowa 

- Projekty Unijne 

- Mammografia 

- Konkursy 

- Biblioteka 

- Historia Stadionu 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- KrzyŜówka, horoskop 

        N r  4 ( 2 1 ) / 2 0 1 0  w r z e s i e ń / p a ź d z i e r n i k  2 0 1 0  

 
BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

OTWARCIE STADIONUOTWARCIE STADIONUOTWARCIE STADIONUOTWARCIE STADIONU    
W dniu 12 września 2010 r. o godz. 14.00 z udziałem młodzieŜy szkolnej, 

sportowców, licznie przybyłej społeczności lokalnej oraz zaproszonych gości odbyło się 

w Święcanach uroczyste przekazanie do uŜytku stadionu piłkarskiego zlokalizowanego przy 

Zespole Szkół Publicznych. Oficjalną część uroczystości rozpoczął dyrektor ZSP 

w Święcanach Pan Bogusław Kręcisz. Przywitał wszystkich zaproszonych gości, młodzieŜ, 

mieszkańców Święcan oraz byłych i obecnych zawodników LKS  Święcany. Uroczystość 

otwarcia stadionu zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych 

w osobach: Wójta Gminy Skołyszyn Pana Zenona Szury,  Przewodniczącego Rady Gminy 

Pana Wiesława Hasiaka, Radnej Powiatu Jasielskiego Pani Anny Nigborowicz, Radnych Rady 

Gminy w Skołyszynie. Przybyli równieŜ przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki 

NoŜnej: wiceprezesi PZPN w Rzeszowie Panowie: Marek Hławko i Józef Kaczor, wiceprezes 

Podkarpackiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i zarazem Prezes OZPN 

w Krośnie Pan Jan Ciupka, sekretarz Podkarpackiego Związku Piłki NoŜnej w Rzeszowie Pan 

Mieczysław Kilar oraz wiceprezes OZPN w Krośnie Pan Stanisław Jagieła. Po przywitaniu 

gości Prezes LKS w Święcanach przedstawił zebranym krótką historię budowy stadionu, której 

początki datuje się na 2003 r. (patrz str. 14)  

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Skołyszyn Pan Zenon Szura zauwaŜył, Ŝe rozwój 

infrastruktury sportowej jest niezmiernie waŜnym czynnikiem kształtowania zdrowia, 

stymulacji rozwoju kulturalnego. Przecięcia wstęgi nowo otwartego stadionu dokonał Wójt 

Gminy w towarzystwie przedstawicieli władz piłkarskich. Następnie ks. Marek Mnich 

proboszcz Parafii Św. Anny w Święcanach poświęcił nowy stadion. Otwarcie obiektu 

sportowego to szansa na podsumowanie kilkudziesięcioletniej działalności LKS w Święcanach. 

Przedstawiciele Podkarpackiego i Okręgowego Związku Piłki NoŜnej zasłuŜonym działaczom 

i sportowcom wręczyli odznaczenia. 

Nie obyło się takŜe bez „pierwszego kopnięcia”, gdzie swoich sił próbowali zaproszeni goście. 

Część sportową imprezy rozpoczął mecz piłki noŜnej najmłodszych piłkarzy pomiędzy 

druŜynami UKS Święcany a LKS Skołyszyn, następnie w ramach rozgrywek organizowanych 

przez OZPN w Krośnie o mistrzostwo klasy C rozegrano mecz pomiędzy LKS Święcany 

a LKS Warzyce.  

Na zakończenie imprezy dyrektor szkoły Bogusław Kręcisz złoŜył wszystkim 

podziękowanie za zaangaŜowanie, radę i pomoc podczas realizacji tego przedsięwzięcia.  

 

Redakcja 

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 
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wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  
gmina@skolyszyn.pl 
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Powierzchnia wsi - 612 ha,  
Zamieszkuje ją 767 osób. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wieś jest połoŜona na południowym stoku 
lesistego grzbietu „Liwocza” (562 m n.p.m.). Stąd 
wiedzie zielony szlak na szczyt góry, na której 
znajduje się wieŜa widokowa z krzyŜem oraz kaplica, 
gdzie odprawiane są msze święte. Z wieŜy 
widokowej moŜna podziwiać wspaniałe krajobrazy. 
Przy dobrej widoczności moŜna stąd dostrzec Jasło, 
pasmo Beskidu Niskiego oraz miejscowości przez 
które przepływa „Wisłoka”, a nawet ujrzeć szczyty 
Tatr. W roku 2004 cały obszar „Liwocza” został 
objęty leśnym rezerwatem przyrody. 
Jabłonica od wschodu graniczy z Lipnicą Górną, od 
północnego zachodu z Czermną, od zachodu ze 
Święcanami, a od południa z Lisowem. Wieś ma 
malowniczy i urozmaicony krajobraz, jest 
atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców miast, 
którzy chętnie przyjeŜdŜają np. na wędrówki czy 
grzybobrania. Wieś jest oddalona od Jasła o 13 km. 
W centrum wsi znajduje się szkoła podstawowa, dom 
ludowy, kościół parafialny, przystanek autobusowy 
oraz dwa sklepy spoŜywczo-przemysłowe. 
Historia - Jabłonica została załoŜona w 2 połowie 
XIV w. lub w początkach XV w. Wieś lokowana była 
na prawie magdeburskim. Najstarsza wzmianka 
datowana jest na 1477 r. Następna wzmianka 
o Jabłonicy datowana jest na 1529 r. W 1581 r. 
w parafii Bączal Dolny wymienione są: Bączal 
Górny, Jabłonica i Lipnica Górna. Wówczas wieś 
naleŜała do Jana Śreniawy. W 1629 r. wieś naleŜy do 
Józefa Romera. W czyim posiadaniu była Jabłonica 
w XVIII w. trudno ustalić. Niemniej cały czas od 
powstania byłą wsią szlachecką. W XIX w. naleŜała 
łącznie z innymi wsiami do ksiąŜąt Jabłonowskich, 
którzy sprzedali ją w 1837 r. hr. Józefowi 
Wodzickiemu, następnie wieś przechodzi na  
 

 
 
własność hr. Prosperowa Zborowskiego. Od 
Zborowskich cały kompleks dóbr szlacheckich w tym 
Jabłonicę w 1868 r. nabył Klobassa. W 1879 r. 
według spisu powszechnego Jabłonica naleŜała do 
powiatu jasielskiego, parafii Bączal Dolny. 
Mieszkało w niej 354 osoby. Obszar dworski 
obejmował 124 morgi gruntu ornego, 12 morgów łąk, 
9 morgów pastwisk i 355 morgów lasu. Obszar 
włościan obejmował 308 morgów gruntów ornych, 
28 morgów łąk, 98 morgów pastwisk i 97 morgów 
lasu. W 1900 r. na licytacji zakupili dobra 
w Jabłonicy po połowie Golda Kanner i Juda 
Eichenstein. W 1908 r. posiadał Jabłonicę Izaak Lang 
z dwoma wspólnikami. Wówczas w Jabłonicy Ŝyło 
ponad 500 osób. Włościanie posiadali prawie 314 ha, 
a dwór 299,5 ha. Lasów było 253,8 ha. We wsi nie 
było kościoła, tylko dwie kaplice murowane. Nie 
było szkoły. Ludność była biedna. OŜywienie 
społeczne w Jabłonicy nastąpiło dopiero w okresie 
międzywojennym XX w. Wtedy to została 
wybudowana szkoła podstawowa. W latach 80-tych 
XX w. wybudowano w Jabłonicy dom ludowy 
z remizą. Wieś została zelektryfikowana 
i zgazyfikowana. W 2000 r. wybudowano sieć 
telefoniczną. Drogi przebiegające przez wieś zostały 
utwardzone, a niektóre wyasfaltowane. W ostatnim 
dwudziestoleciu XX w. w Jabłonicy zaszły duŜe 
zmiany. Znika budownictwo drewniane, powstają 
nowe domy murowane. 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna – początki straŜy sięgają 
lat 1919-1922. Oficjalnie OSP w Jabłonicy powstała 
w 1966 r. z inicjatywy Bronisława Zięby. 
WyposaŜenie i sprzęt gaśniczy przechowywano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JABŁONICA 
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w mini remizie. W 1993 r. oddano do uŜytku remizę 
wraz z Domem Ludowym. W roku 1994 jednostka 
otrzymała samochód Magirus GBA 32/16  
z Fundacji „StraŜacy Holenderscy StraŜakom 
Polskim” oraz nową przenośną pompę spalinową. 
Prezesem OSP jest Jan Hajnosz, Naczelnikiem – 
Czesław Filipak. 
Koło Gospodyń Wiejskich - KGW w Jabłonicy 
działa od ok. 1950 r. ZałoŜycielkami były Maria 
Biernacka i Stefania Walczyk. Wtedy to koło 
organizowało m. in. tzw. potańcówki. Pod koniec lat 
60-tych kobiety pracowały w czynie społecznym 
przy budowie drogi Jasło-Jabłonica. Na początku lat 
siedemdziesiątych nastąpiła zmiana w Zarządzie 
KGW. Przewodniczącą została wybrana Teresa Filus. 
KGW aktywnie i chętnie uczestniczyło w Ŝyciu 
mieszkańców, organizując zabawy taneczne, 
wieczorki, herbatki, kursy gotowania i pieczenia. 
Przez kilka lat organizowano „Dzień Seniora”, 
a takŜe „Dzieciniec letni”. Organizacja liczyła ok. 30 
osób. Delegacja KGW co roku uczestniczyła 
w DoŜynkach Gminnych. Koło z wypracowanych 
środków zawsze wspierało i dofinansowywało 
bieŜące potrzeby szkoły. W 1993 r. przewodnicząca 
KGW zrezygnowała z pełnienia funkcji, wybrano 
nowy Zarząd. Przewodniczącą została wybrana 
Bogumiła Bylinowska, Zastępcą Anna Olbrot, które 
te funkcje pełnią do chwili obecnej. KGW aktywnie 
uczestniczy w Ŝyciu wsi, biorąc czynny udział 
w kaŜdej uroczystości wiejskiej. 
Parafia - Jabłonica od najdawniejszych czasów 
naleŜała do parafii w Bączalu Dolnym. We wsi nie 
było kościoła tylko dwie kaplice murowane. W lecie 
odprawiano msze św. W murowanej kaplicy od 
strony Czermnej, w zimie zaś w domu prywatnym. 
W 1972 r. w czasie przebudowy drogi kapliczkę 
drewnianą w środku wsi przeniesiono na plac obok 

drogi i rozbudowano. W 1977 r. tę kapliczkę pw. 
Matki BoŜej Królowej Polski poświęcił bp Ignacy 
Tokarczuk. W latach 2000-2005 został wybudowany 
kościół parafialny. Od stycznia 2001 r. rozpoczęto 
prowadzenie nowej kancelarii parafialnej dla 
Jabłonicy i Lipnicy Górnej. Oficjalnie parafia została 
erygowana dekretem Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie 
z dnia 12 marca 2003 r. Proboszczem jest Ks. Antoni 
Łagoda, do parafii naleŜy równieŜ Lipnica Górna. 
Kaplica, w której wcześniej odbywały się msze św. 
została rozebrana w roku 2006. 
Szkoła - została wybudowana w 1928 r. Po drugiej 
wojnie światowej, gdy nauczaniem objęto wszystkie 
dzieci, a obowiązująca szkoła była siedmioletnia, 
stary budynek szkoły okazał się za ciasny. 
Rozpoczęto staranie o budowę nowej szkoły, co 
zostało uwieńczone sukcesem. W 1965 r. oddano do 
uŜytku nową szkołę – Pomnik Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. Była to szkoła podstawowa 
siedmioklasowa, od 1966 r. ośmioklasowa, a od 
2000 r. sześcioklasowa. W 2002 r. szkole nadano 
imię Marii Konopnickiej. Obecnie Dyrektorem jest 
Pani Izabela Maduzia.  
Teraźniejszość, plany na przyszłość - w planach 
jest wykonanie kanalizacji wsi, zorganizowanie 
klubo-kawiarni dla młodzieŜy lub kafejki 
internetowej, dokończenie oświetlenia wsi, 
w dalszym ciągu utrzymanie i wyasfaltowanie 
wszystkich dróg gminnych. NajwaŜniejszą jednak 
sprawą jest połoŜenie nawierzchni asfaltowej na 
drodze powiatowej Jareniówka – Jabłonica.  

Oprac. na podst. ksiąŜek „Gmina Skołyszyn przeszłość 
i teraźniejszość” – Władysława Kołodziej, Gabriela 

Ślawska  
 oraz „80 lat Szkoły Podstawowej w Jabłonicy”. 
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ANKIETA OSOBOWA 
 

Czesław Filipak – Sołtys wsi Jabłonica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kilka słów o mnie: 

  Urodziłem się w Jaśle, od urodzenia mieszkam 

w Jabłonicy. Po ukończeniu szkoły zawodowej 

w Krośnie podjąłem pracę w Rzeszowskim 

Przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanych 

i Sprzętu Budowlanego „Dźwig”, gdzie pracowałem 

do 1995 r. Od tego roku. jestem na rencie. Od 1970 r. 

naleŜę do OSP w Jabłonicy, od 1995 r. do chwili 

obecnej jestem Sołtysem. Jestem równieŜ członkiem 

PSL-u. Od roku 2000, kiedy to rozpoczęła się 

budowa kościoła, stanąłem na czele Komitetu 

Budowy Kościoła. 

Jestem Ŝonaty, mam troje dzieci i trzech wnuków. 

- Praca jest dla mnie… 

Satysfakcją, jeŜeli została wykonana zgodnie 

z zamierzeniem i celem. 

- Moje mocne strony… 

Dokładność. 

- Moje wady… 

Trudno jest pisać samemu o sobie. 

- Mój najwi ększy sukces Ŝyciowy… 

Zadowolenie mieszkańców, Ŝe wieś staje się coraz 

piękniejsza. 

- Moja najwi ększa poraŜka… 

Od kilkunastu lat walczę o wykonanie drogi 

powiatowej i w dalszym ciągu jest ona nie wykonana. 

 - Gdybym znowu miał 18 lat… 

Te lata juŜ nie wrócą. 

- Często wracam wspomnieniami… 

Do lat dzieciństwa. 

- Moja najwi ększa pasja… 

Praca społeczna na rzecz wsi. 

- Jestem fanem… 

Kolarstwa. 

- Wywołuje u mnie radość… 

JeŜeli ktoś jest zadowolony, uśmiechnięty. 

- Denerwuje mnie… 

Obecna sytuacja w Polsce. Chciwość. 

- Zazdroszczę… 

Ludziom, zrównowaŜonym, obiektywnym w ocenie 

i obserwacji, potrafiącym poświęcić duŜo pracy 

drugiemu człowiekowi. 

- Podziwiam… 

Ludzi odwaŜnych. 

- Onieśmiela mnie… 

Onieśmielają mnie spotkania, na których mam 

przemawiać. 

- Kocham… 

Przyrodę. 

- Lubi ę … 

Spokój.  

- Szanuję… 

Drugiego człowieka. 

- Moje największe marzenie… 

… nierealne. 

- Wymarzone wakacje… 

Z rodziną nad morzem. 

- Wymarzona randka z… 

JuŜ się odbyła ponad 30 lat temu. Dodam, Ŝe 

oczywiście z Ŝoną. 

- Moje ulubione miejsce… 

Wieś, z którą jestem związany od dzieciństwa. 

- Ulubione danie… 

- Flaki, a takŜe dania jarskie np. pierogi ruskie, 

z kapustą… . 

- Moja muzyka… 

Lubię muzykę ludową, Eleni. 

- Ulubiony film…  

Filmy wojenne. 

- Najchętniej czytam… 

Prasę codzienną, uwaŜam bowiem, Ŝe naleŜy 

wiedzieć co dzieje się wokół nas, powinniśmy 

zapoznać się z róŜnymi punktami widzenia. 

- Na bezludną wyspę zabrałbym… 

Nie widzę się tam, wolę przebywać wśród ludzi. 

- śyczenia na przyszłość… 

Aby zamierzone cele zostały zrealizowane ku 

zadowoleniu mieszkańców wioski. 
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Są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości 
Ŝycia lub zróŜnicowania działalności gospodarczej na 
obszarze działania Lokalnej Grupy Działania. 
Szczegółowe zasady dotyczące wdraŜania małych 
projektów zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 
w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 
868 z póź. zm); 
Beneficjentami małych projektów mogą być: 
1.  osoby fizyczne, które są: 

a) obywatelami państwa członkowskiego UE, 
b) pełnoletnie, 
c) zamieszkałe na obszarze objętym LSR, lub 
wykonujące działalność gospodarczą na tym 
obszarze; 

2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym 
ustawy przyznają zdolność prawną: 

a) działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków  wyznaniowych oraz 
o gwarancji wolności sumienia i wyznania, 
posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub 
prowadzące działalność na obszarze objętym LSR,  
b) utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym 
fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają 
siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadza 
działalność na tym obszarze. 

Uwaga: Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy 
i samodzielnie nie moŜe ubiegać się 
o dofinansowanie w ramach małych projektów, 
poniewaŜ nie posiada osobowości prawnej, a ustawa 
stanowiąca podstawę do tworzenia jednostek 
pomocowych gmin (art. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym- Dz. U. Nr 16, poz. 
95, z póź. zm), nie nadała tym jednostkom zdolności 
prawnej. Podobnie kółka rolnicze i koła gospodyń 
wiejskich (jeśli nie są zarejestrowane w formie np. 
stowarzyszenia), z uwagi na brak osobowości 
prawnej nie mogą ubiegać się samodzielnie 
o dofinansowanie w ramach małych projektów. 
 Pomoc w ramach małych projektów moŜe zostać 
przyznana na: 

1) podnoszenie jakości Ŝycia społeczności 
lokalnej na obszarze objętym LSR przez: 

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem 
środków transportu napędzanych mechanicznie, 

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć 
o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla 
podmiotów z obszaru objętego LSR innych niŜ 
realizowane w ramach działania, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych 
z promocją towarów lub usług określonego 
przedsiębiorcy, 

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, 
rekreacyjnych lub sportowych, związanych 
z promocją lokalnych walorów, 

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 
z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich; 

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
przez: 

a) promocję i organizację lokalnej twórczości 
kulturalnej lub aktywnego trybu Ŝycia, 
z wyłączeniem remontu i budowy budynków 
mieszkalnych, 

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, 
c) remont połączony z modernizacją lub wyposaŜenie 

istniejących świetlic wiejskich oraz innych 
obiektów pełniących ich funkcję oraz 
zagospodarowanie terenu przylegającego do tych 
obiektów; 

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze 
objętym LSR przez: 

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów 
informacji turystycznej, bazy informacji 
turystycznej oraz stron internetowych związanych 
tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego 
LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz 
innych publikacji informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących obszaru objętego LSR, 

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont 
połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub 
oznakowanie obiektów małej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposaŜenie 
obiektów pełniących funkcje turystyczne 
i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, 
pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, 
zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego 
dziedzictwa krajowego i przyrodniczego, 
w szczególności obszarów objętych poszczególnymi 

MAŁE PROJEKTY 
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formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 
2000; 
5) zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego przez; 

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont 
lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych ewidencją zabytków, 

b) remont lub wyposaŜenie istniejących muzeów 
lub innych obiektów pełniących ich funkcje, 

c) kultywowanie: 
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 
- języka regionalnego i gwary, 
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 
d) prowadzenie badań nad obszarem wdraŜania 

LSR innych niŜ realizowane w ramach działania, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy 
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub 
wprowadzania na rynek produktów i usług, których 
podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne 
sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym 
kulturowe lub przyrodnicze, zwanych dalej 
„produktami lub usługami lokalnymi”, albo 
podnoszenie jakości takich produktów lub usług 
przez: 

a) udział w targach i konkursach produktów 
lub usług lokalnych, 
b) promocję produktów lub usług lokalnych, 
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo 
w systemach jakości innych niŜ realizowane 
w ramach działania, o którym mowa a art.5 ust.1 
pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
d) budowę, adaptację lub wyposaŜenie 
niemieszkalnych obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaŜy 
produktów lub usług lokalnych, 
e) budowę, adaptację lub wyposaŜenie 
niemieszkalnych obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu 
produktów lokalnych, 
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych 
- z wyłączeniem działalności rolniczej 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności kulturalnej lub 
gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi 

w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności 
rolniczej. 
 Kryteria dostępu – czyli jakie warunki naleŜy 
spełnić by otrzymać pomoc. 
Pomoc na małe projekty moŜe być przyznana, jeŜeli 
mały projekt: 
1. nie będzie finansowany z udziałem innych 

środków publicznych, z wyłączeniem przypadku 
współfinansowania : 

a) z Funduszu Kościelnego lub 
b) ze środków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego;  
2. będzie realizowany w nie więcej niŜ w dwóch 

etapach, jego zakończenie i złoŜenie wniosku 
o płatność ostateczną będącą refundacją 
kosztów kwalifikowalnych wypłaca po 
zrealizowaniu całego projektu nastąpi 
w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy 
przyznania pomocy, lecz nie później niŜ do dnia 
31 grudnia 2014; 

3) płatność ostateczna obejmować będzie nie 
mniej niŜ 25% łącznej planowanej kwoty pomocy. 
Forma i wysokość pomocy. 
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów 
kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy 
przyznanej na realizację operacji nie moŜe 
przekroczyć 25 tys. zł. 
 Poziom pomocy. 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 
70% kosztów kwalifikowalnych operacji. 
Nabór na małe projekty zostanie ogłoszony przez 
Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w IV kwartale 
2010 r. i zostanie poprzedzony szkoleniami w kaŜdej 
z pięciu gmin (Skołyszyn, Brzyska, Brzostek, 
Jodłowa, Pilzno), na terenie których działa 
stowarzyszenie. Kwota przeznaczona do 
rozdysponowania w ramach tegorocznego naboru to 
176 559,00 zł. Z informacjami o terminie naboru 
wniosków, niezbędnych dokumentach, oraz 
terminach i miejscach szkoleń będzie moŜna 
zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia: 
www.lgdliwocz.pl. Informacje moŜna uzyskać 
równieŜ w biurze stowarzyszenia w Brzyskach od 
poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600 
osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 13 44 103 38, 
za pomocą poczty elektronicznej: lgdliwocz@wp.pl, 
dodatkowo w kaŜdy czwartek w godzinach 1530-1730 
w pokoju nr 21 UG w Skołyszynie. 
W ubiegłym roku w odpowiedzi na ogłoszony 
konkurs zostało złoŜonych 9 wniosków na łączną 
kwotę 174 693,42 wnioskodawcami były: gminy, 
domy kultury, stowarzyszenia oraz  przedsiębiorstwo.
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Nabór wniosków o wsparcie na odbudowę 
gospodarstw zniszczonych przez powodzie 
rozpocznie się w końcu września. 
Straty spowodowane w gospodarstwach rolnych 
przez tegoroczną powódź były bardzo duŜe. Woda 
nie oszczędziła ani pól, ani rolniczego sprzętu. 
W związku z ogromnymi stratami, poniesionymi 
przez rolników z terenów nawiedzonych przez 
powodzie lub obsunięcia się ziemi, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki uzyskał 
zgodę Unii Europejskiej na uruchomienie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 nowego działania pomocowego 
"Przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
Ŝywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich 
działań zapobiegawczych". Zgodnie z podpisanym 
Rozporządzeniem pomoc finansowa będzie udzielana 
przez ARiMR i jak zdecydował minister Marek 
Sawicki przyjmowanie wniosków o udzielenie 
wsparcia powinno się rozpocząć juŜ w końcu 
września br. W Rozporządzeniu ministra, które czeka 
na opublikowanie, zawarte są uregulowania 
dotyczące zasad, warunków i trybu udzielania 
pomocy finansowej.  Proponowany budŜet na 
udzielenie pomocy poszkodowanym przez powodzie 
i obsunięcia ziemi  ma wynieść 100 milionów euro, 
czyli ok. 400 milionów złotych. Z pieniędzy 
przeznaczonych na  "Przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia 
klęsk Ŝywiołowych oraz wprowadzenie 
odpowiednich działań zapobiegawczych" będą mogły 
skorzystać: osoby fizyczne lub prawne lub spółki 
osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, 
które m.in.: 
    * są posiadaczami samoistnymi lub zaleŜnymi 
gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego o powierzchni uŜytków rolnych co 
najmniej 1 ha lub nieruchomości słuŜącej do 
prowadzenia produkcji w zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów 
o KRUS, w którym wystąpiły szkody spowodowane 
przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich; 
    * prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, 
z wyłączeniem chowu i hodowli ryb; 
    * są wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS 
(w przypadku osoby prawnej oraz spółki osobowej). 
O pomoc będą mogli się ubiegać takŜe wspólnicy 
spółki cywilnej, jeŜeli kaŜdy z nich będzie spełniał  

 
określone w rozporządzeniu MRiRW warunki. 
Pomoc będzie mogła być przyznana, jeŜeli wysokość 
szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez 
wojewodę właściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody, będzie wynosić: 
    * w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich 
lub rybach średnio powyŜej 30% wielkości średniej 
rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających 
rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat 
w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, 
w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku 
o najwyŜszej i najniŜszej wielkości produkcji 
w gospodarstwie rolnym oraz 
    * w budynkach, budowlach, maszynach lub 
urządzeniach słuŜących do produkcji rolnej, sadach 
lub plantacjach wieloletnich, lub stadach 
podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niŜ 
10 tys. zł.  
Pomoc będzie przyznawana i wypłacana:  
   1. do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości 
szkód  spowodowanych w gospodarstwie 
w budynkach, budowlach, maszynach lub 
urządzeniach słuŜących do produkcji rolnej, sadach 
lub plantacjach wieloletnich, lub stadach 
podstawowych zwierząt gospodarskich, 
oszacowanych przez komisję i do wysokości limitu, 
który w okresie realizacji Programu ma wynosić 
maksymalnie 300 tys. zł na jedno gospodarstwo; 
   2. w formie refundacji części poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych, przy czym refundacji ma podlegać 
nie więcej niŜ 90% kosztów kwalifikowalnych. 
Wsparcie będzie moŜna otrzymać na inwestycje, 
w których koszty kwalifikowalne przekroczą 
10 tys.  zł. Pomoc w ramach działania "Przywracanie 
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk Ŝywiołowych oraz wprowadzenie 
odpowiednich działań zapobiegawczych" 
przyznawana będzie w formie refundacji części 
kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia 
zawarcia umowy, a w przypadku kosztów 
stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie 
wcześniej niŜ 1 stycznia 2007 r. RozwaŜana jest 
jeszcze kwestia, czy w przypadku przyznania 
pomocy do kosztów kwalifikowalnych nie zaliczyć 
równieŜ kosztów poniesionych  przed dniem 
zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niŜ od dnia, 
w którym ustąpiły okoliczności, które spowodowały 
powstanie szkody w gospodarstwie. 
 Pomoc ma być przyznawana na operacje:  
    *  obejmujące wyłącznie inwestycje związane 
z prowadzeniem działalności rolniczej; 
    *  spełniające wymagania określone w Programie, 
w szczególności uzasadnione ekonomicznie, w tym 
pod względem kosztów, oraz zapewniające 
osiągnięcie i zachowanie celów działania: 

WSPARCIE DLA GOSPODARSTW ZNISZCZONYCH PRZEZ POWODZIE 
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    *  których realizacja w gospodarstwie będzie 
uzasadniona potrzebą przywrócenia potencjału 
produkcji rolnej; 
    *  które nie będą finansowane z udziałem innych 
środków publicznych; 
    *  które nie spowodują wzrostu produkcji, dla 
której brak jest rynku zbytu.  
jeŜeli: 
    *  wniosek o przyznanie pomocy zostanie złoŜony 
w roku, w którym wystąpiła szkoda w gospodarstwie 
spowodowana przez powódź lub obsunięcie się 
ziemi, lub w roku następującym po roku, w którym 
wystąpiła ta szkoda; 
    *  w związku z wystąpieniem tej samej szkody 
rolnikowi, jego domownikowi w rozumieniu 
przepisów o KRUS lub małŜonkowi tego rolnika, nie 
przyznano pomocy finansowej w ramach działania 
"RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
- w przypadku gdy o pomoc ubiega się osoba 
fizyczna. 
Zakres rzeczowy kosztów kwalifikowalnych 
w działaniu "Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
Ŝywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich 
działań zapobiegawczych" jest bardzo zbliŜony do 
tych obowiązujących w działaniu "Modernizacja 
gospodarstw rolnych", z wyłączeniem zakupu rzeczy 
uŜywanych (tj. maszyn i urządzeń) oraz sprzętu 
komputerowego. Planowane jest natomiast 
umoŜliwienie  zakup stada podstawowego zwierząt 
hodowlanych w rozumieniu ustawy o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt, naleŜących do gatunku 
zwierząt gospodarskich. Prezes ARiMR poda do 
publicznej wiadomości informację o moŜliwości 
składania wniosków o przyznanie pomocy z działania 
"Przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
Ŝywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich 
działań zapobiegawczych" najpóźniej 14 dni przed 
rozpoczęciem naboru. ARiMR będzie przyjmowała 
wnioski od zainteresowanych rolników nie dłuŜej niŜ 
przez 30 dni roboczych, lecz nie później niŜ do 
31 grudnia danego roku. 
O przyznaniu pomocy nie będzie decydowała 
kolejność składania wniosków. Wsparcie będzie 
przysługiwało według liczby punktów przyznanych 
na podstawie kryterium wnioskowanej przez rolnika 
wysokości pomocy oraz wielkości szkód 
poniesionych w jego gospodarstwie. Kryteria wyboru 
operacji zawarte będą w załączniku do 
rozporządzenia MRiRW dotyczącym wsparcia 
w ramach działania "Przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia 
klęsk Ŝywiołowych oraz wprowadzenie  
 

odpowiednich działań zapobiegawczych". 
W przypadku operacji o takiej samej liczbie 
punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje 
wnioskodawcy, który ubiega się o niŜszą kwotę 
pomocy. 
Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na 
podstawie danych zawartych we wniosku  na dzień 
jego złoŜenia. W przypadku, gdy wniosek nie 
zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, 
nie przyznaje mu się punktów.  
Kryteria wyboru operacji : 
I. Wysokość wnioskowanej pomocy 
Wysokość wnioskowanej pomocy (w zł) Punkty 
do 50 000                                                  10 
powyŜej 50  000 do 100 000                      8 
powyŜej 100 000 do 150 000                     6 
powyŜej  150 000 do 200 000                    4 
powyŜej 200 000 do 250 000                     2 
powyŜej 250 000                                        0 
II. Wysokość szkód 
Wysokość szkody w procentach Punkty 
powyŜej 30% do 40%                                 1 
powyŜej 40% do 50%                                 3 
powyŜej 50% do 60%                                 5 
powyŜej 60% do 70%                                 7 
powyŜej 70% do 80%                                 9 
powyŜej 80%                                             10 
Prezes ARiMR - nie później niŜ w terminie 40 dni od 
dnia upływu terminu składania wniosków 
o przyznanie pomocy - na stronie internetowej 
administrowanej przez ARiMR, poda do publicznej 
wiadomości informację o kolejności przysługiwania 
pomocy.  
Wniosek o przyznanie pomocy będzie rozpatrywany 
w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej 
wiadomości informacji o kolejności przysługiwania 
pomocy. 
Obowiązkowe będzie ubezpieczenie inwestycji 
zrealizowanej w ramach działania "Przywracanie 
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk Ŝywiołowych oraz wprowadzenie 
odpowiednich działań zapobiegawczych" od ryzyka 
wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź 
lub obsunięcia się ziemi w okresie 5 lat, liczonym od 
przyznania pomocy. Rolnik musi wykonać tę 
czynność, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych lub przepisami o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 
Wniosek o płatność rozpatrywany będzie w terminie 
2 miesięcy, a ARiMR dokona wypłaty środków 
finansowych niezwłocznie po pozytywnym jego 
rozpatrzeniu. 
Źródło: www.arimr.gov.pl 
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11 gmin wiejskich, uczestniczących w I edycji 
konkursu „Laur Gospodarności”, weźmie udział 
w programie nauki języka angielskiego dla 
gimnazjalistów – YOUNGSTER, realizowanym 
przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. To 
efekt zaproszenia wysłanego przez Fundację do 
poszkodowanych powodzią gmin wiejskich. Do 
udziału w programie YOUNGSTER przystąpią 
następujące gminy: 

• Bieliny, woj. świętokrzyskie 
• Bodzechów, woj. świętokrzyskie 
• Grębów, woj. podkarpackie 
• Harasiuki, woj. podkarpackie 
• Klucze, woj. małopolskie 
• Koszyce, woj. małopolskie 
• Krzeszów, woj. podkarpackie 
• Sękowa, woj. małopolskie 
• Skołyszyn, woj. podkarpackie 
• Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie 

Gminy te znalazły się w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 
gmin i miejscowości, w których stosuje się 
szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku działania Ŝywiołu. 
Podstawą do wyłonienia przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej gmin były następujące 
wskaźniki: 

• Poziom wydatków na oświatę, 
• Wielkość dochodów z PIT, 
• Wielkość pomocy społecznej na mieszkańca, 
• Stopa bezrobocia, 
• Wielkość dodatków mieszkaniowych. 

WdraŜanie programu w szkołach rozpocznie się we 
wrześniu 2010 roku. YOUNGSTER to specjalny 
program nauki angielskiego dla uczniów trzecich klas  
szkół  gimnazjalnych,  uruchomiony  przez  Fundację 

w roku szkolnym 2007/2008. Celem programu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy 
z terenów wiejskich. Przewiduje on 90 godz. 
dodatkowych zajęć lekcyjnych w ciągu roku 
szkolnego, w podziale na niewielkie, 10 – 15-
osobowe grupy dostosowane do umiejętności 
językowych uczniów, z wykorzystaniem innych, niŜ 
uŜywane w procesie dydaktycznym podręczników. 
Dotychczas program był realizowany w blisko 100 
gimnazjach zlokalizowanych w ponad 70 gminach 
wiejskich. W okresie trzech lat, z finansowanego 
w całości przez Fundację programu, skorzystało 
blisko 8 tysięcy uczniów (około 2,5 – 3 tys. rocznie). 
Dołączenie do programu 11 gmin (15 gimnazjów) 
poszkodowanych przez powódź umoŜliwi 
zwiększenie  liczby  gimnazjalistów  objętych 
programem o około  10%.  Dodatkowe  lekcje  oraz  
podręczniki opłaca Fundacja. Pokrywa ona równieŜ 
koszt zakupu (do wysokości 300 zł) dodatkowych 
materiałów edukacyjnych dla szkolnych bibliotek. 
Finansowane przez Fundację zajęcia są prowadzone 
przez istniejącą w gminie kadrę nauczycielską. 
Nauczyciele uczestniczący w programie objęci są 
bezpłatnymi szkoleniami metodycznymi 
i motywacyjnymi, doskonalącymi ich warsztat pracy. 
Mają takŜe moŜliwość uczestniczenia nieodpłatnie 
w dodatkowych szkoleniach, promujących lokalną 
aktywność oraz osiągnięcia liderów lokalnych 
społeczności. Uczą się równieŜ, jak poszukiwać 
i pozyskiwać źródła sfinansowania opracowywanych 
przez siebie projektów edukacyjnych. 
 Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują 
stosowne certyfikaty, a najlepsi z nich – nagrody 
fundowane przez Fundację. W ramach programu 
przewidywane są równieŜ nagrody dla nauczycieli, 
których uczniowie osiągnęli największe postępy 
w nauce. 
 

 
 
Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie 

od 50 do 69 roku Ŝycia na bezpłatne badania 
mammograficzne  (przy określeniu wieku naleŜy 
wziąć pod uwagę rok urodzenia, np. w roku 2010 
programem profilaktyki raka piersi objęte są kobiety 
urodzone w latach 1941-1960). Badanie przysługuje 
Paniom co 24 miesiące. Kobieta, która spełnia 
powyŜsze kryterium programu, powinna zgłosić się 
na badanie, wcześniej rejestrując się telefonicznie 
w placówce realizującej program. Aby skorzystać 
z badań, nie jest potrzebne skierowanie ani 
zaproszenie (jest ono jedynie przypomnieniem 
o konieczności wykonania badań profilaktycznych). 
Zgłaszając się na mammografię naleŜy mieć przy 
sobie dowód osobisty oraz wcześniejsze zdjęcia 
mammograficzne (jeśli były wykonywane). Przed 
badaniem nie powinno uŜywać się talku ani  

 
 
dezodorantu. NajbliŜszy ośrodek, w którym Panie 
mogą bezpłatnie i bez skierowania wykonać 
mammografię to:  
 

SZPITAL  
SPECJALISTYCZNY  
W JAŚLE PRACOWNIA  
MAMOGRAFII  
JASŁO,  
UL.  LWOWSKA 22 
(13) 443 77 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAMMOGRAFIA TO NIE MODA, TO MĄDROŚĆ! 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ SFINANSUJE LEKCJE 
ANGIELSKIEGO W GMINACH DOTKNIĘTYCH POWODZIĄ 
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Słoneczny EKOkredyt BOŚ to przykład 
pojawiających się obecnie kredytów z dopłatą do 
kolektorów słonecznych. Jednak aby otrzymać 
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, naleŜy spełnić 
odpowiednie kryteria. 
NajwaŜniejszą informacją dla wnioskującego 
o dopłatę, jest moŜliwość zwrotu do 45 proc. kwoty 
zainwestowanej w instalację i montaŜ. Istnieje jednak 
ograniczenie: zwrot przysługuje do 2500zł/m2 
powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. 
 Po pierwsze - stan faktyczny 
Przed wizytą w banku naleŜy sprawdzić, czy 
planowana modernizacja spełnia wymogi dopłat 
NFOŚiGW. O kredyt mogą ubiegać się osoby 
fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, posiadające 
prawo do dysponowania nieruchomością.  Co więcej, 
budynek nie moŜe być podłączony do sieci 
ciepłowniczej, a efekt przedsięwzięcia nie moŜe być 
wykorzystywany w działalności gospodarczej. 
Kredyt z dotacją moŜna przeznaczyć na sporządzenie 
projektu budowlanego, zakup kolektora słonecznego, 
nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury 
pomiarowej i instalacji ciepłomierza oraz montaŜ 
zestawu. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie 
przez zakupiony sprzęt certyfikatu zgodności 
z normą PN EN-12975-2 lub europejskiego 
certyfikatu na znak „Solar Keymark” (do banku 
trzeba go dostarczyć w polskim tłumaczeniu). 
Po drugie pełna dokumentacja przed… 
Po wyborze kolektora słonecznego, uzgodnieniu 
z dostawcą jego kosztu oraz zgromadzeniu 
dokumentów potwierdzających posiadanie przez 
sprzęt stosownych certyfikatów, niezbędne jest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wybranie wykonawcy zadania. Zadanie powinno być 
poprzedzone sporządzeniem projektu budowlano-
wykonawczego lub – jeśli inwestycja nie wymaga 
pozwolenia na budowę – projektu instalacji kolektora 
wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody 
uŜytkowej. Z tymi dokumentami oraz 
potwierdzeniem posiadania zdolności kredytowej 
(np. zaświadczeniem o wysokości zarobków) naleŜy 
udać się do Banku Ochrony Środowiska, gdzie 
doradca udostępni do wypełnienia wniosek o dotację. 
Kolejny ruch naleŜy do banku, który oceni 
dokumenty, podejmie decyzję kredytową oraz 
przedstawi warunki umowy kredytu. 
…i po wykonaniu instalacji 
Kredyt uruchamiany jest po przedłoŜeniu w banku 
zawartej na piśmie umowy z wykonawcą 
montującym kolektor oraz faktur z tym związanych. 
Po wykonaniu zadania, na bankowym formularzu 
obowiązkowo naleŜy spisać protokół, który trzeba 
będzie przedstawić kredytodawcy, aby ten mógł 
wystąpić do NFOŚiGW z wnioskiem o wypłatę 
dotacji. NaleŜy się liczyć z moŜliwością dokonania 
przez bank i Fundusz inspekcji zarówno 
bezpośrednio po zakończeniu zadania, jak 
i w wymaganym okresie jego trwałości tzn. po roku 
od zakończenia inwestycji. 
JeŜeli wszystkie opisane warunki zostaną dopełnione, 
dotacja będzie przekazana na rachunek kredytowy, co 
automatycznie zmniejszy zadłuŜenie klienta. Reszta 
kwoty wraz z odsetkami pozostanie do spłaty 
kredytobiorcy.  
 
 
śródło: www.bosbank.pl

 

 

 

 

DOPŁATA NA SOLARY KROK PO KROKU 
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Prezes ARiMR ogłosił kolejny nabór wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach Działania 311 
„RóŜnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”  objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
Nabór wniosków trwa od 24 sierpnia do 
wyczerpania dostępnych dla Podkarpacia 
środków na 2010 r., które wynoszą 49 250 000 zł, 
lecz nie później niŜ do 31 grudnia br. 
Warunki i tryb udzielania pomocy określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania 
„RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz 1442 z późn. 
zm.). 
Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, 
ekonomicznego planu projektu oraz wzory 
załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania 
(wersja PROW_311/10/02) są udostępnione na 
stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
www.minrol.gov.pl. 
Informacje na temat działania „RóŜnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” udzielane są 
w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR 
(017 875 60 00) oraz pod numerem bezpłatnej 
infolinii 0 800 38 00 84. 

W przypadku gdy zainteresowany planuje 
złoŜyć wniosek za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, a nie 
bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa powinien dodatkowo  
 

 
 
zapoznać się z lokalnymi kryteriami wyboru 
zawartymi w „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2009-2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„LIWOCZ” (str. 121), a takŜe śledzić informacje 
ukazujące się na stronie internetowej 
www.lgdliwocz.pl m.in. o terminie i miejscu 
szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, 
ogłoszonym konkursie.  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„LIWOCZ” najbliŜszy nabór ogłosi w II kwartale 
2011, kolejne nabory odbędą się zgodnie 
z harmonogramem w II kwartale 2012 i 2013 roku. 
W zakończonym w 2010 roku naborze ogłoszonym 
przez stowarzyszenie złoŜono jeden wniosek, który 
został oceniony pozytywnie i przekazany do ARiMR. 
„ RóŜnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” 
Celem działania „RóŜnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” jest podejmowanie lub 
rozwijanie przez rolników, domowników 
i małŜonków rolników, działalności nierolniczej lub 
związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie 
pozarolniczych źródeł dochodów, promocję 
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach 
wiejskich. 
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju 
działalności w zakresie: 

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 
2. usług dla ludności; 
3. sprzedaŜy hurtowej i detalicznej; 
4. rzemiosła lub rękodzielnictwa; 
5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 
6. usług turystycznych oraz związanych ze 

sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 
7. usług transportowych; 
8. usług komunalnych; 
9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych 

produktów leśnych; 
10. magazynowania lub przechowywania towarów; 
11. wytwarzania produktów energetycznych 

z biomasy; 
12. rachunkowości, doradztwa lub usług 

informatycznych: 
Pomoc moŜe zostać przyznana, jeŜeli: 
1. operacja jest uzasadniona pod względem 

ekonomicznym; 
2. operacja spełnia wymagania wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa, które mają 
zastosowanie do tej operacji; 

RÓśNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 
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3. Działalność, której dotyczy operacja, 
zarejestrowana jest w miejscowości naleŜącej do: 
- gminy wiejskiej albo 
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast 
liczących powyŜej 5 tysięcy. mieszkańców, albo 
-gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyŜej 5 tysięcy . mieszkańców  

4. inwestycje związane z budową, remontem, 
wyposaŜeniem, zagospodarowaniem 
nieruchomości objętych operacją dotyczą 
nieruchomości połoŜonych w miejscowościach, 
o których mowa w punkcie 3; 

5.  Operacja wiąŜe się z moŜliwości zatrudnienia 
w ramach podjętej albo rozwijanej działalności 
nierolniczej. 

6. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje 
beneficjent było objęte w roku poprzedzającym 
rok złoŜenia wniosku, płatnościami 
bezpośrednimi. 

Beneficjentem pomocy moŜe zostać osoba fizyczna 
ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako 
rolnik, małŜonek rolnika lub domownik. 
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu 
beneficjentowi, w okresie realizacji programu, nie 
moŜe przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy 
finansowej w wynosi maksymalnie 50% kosztów 
kwalifikowanych operacji. 
 
Przedruk z broszury informacyjnej pt. „Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 materiał 
informacyjny”

 

 
 

 
.

 
 
W myśl zasady „Czego  Jaś się nie nauczył, tego Jan 
nie będzie umiał” Urząd Gminy w Skołyszynie 
zorganizował Konkurs Ekologiczny pod hasłem 
„Moja czysta planeta – Moja czysta miejscowość”.  
Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych naszej gminy. Przystąpiło do niego 
cztery placówki oświatowe z:  Bączalu Dolnego, 
Harklowej, Przysiek i Skołyszyna. Główne cele, 
które przyświecały organizatorom konkursu to 
kształtowanie postaw  proekologicznych uczniów, 
pogłębienie ich wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony 
środowiska. Równie waŜnym celem konkursu  jest 
wyrobienie w młodym pokoleniu nawyków 
segregowania odpadów oraz pogłębienie 
zamiłowania i szacunku do przyrody. 
 Zadanie konkursowe polegało na 
przygotowaniu inscenizacji związanej z tematyką 
i celami konkursu, prezentacja jej podczas szkolnych 
uroczystości oraz nagranie inscenizacji na nośniku 
DVD. 
 
Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie- 
(nagroda kamera cyfrowa+statyw) 
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Przysiekach-
(nagroda kamera cyfrowa)  
III miejsce Szkoła Podstawowa w Bączalu 
Dolnym – (nagroda radioodtwarzacz) 
WyróŜnienie - Szkoła Podstawowa w Harklowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I miejsce Szkoła Podstawowa w Skołyszynie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II miejsce Szkoła Podstawowa w Przysiekach 

 

(nagroda odtwarzacz DVD) 

 

 

 

KONKURS EKOLOGICZNY 
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 Zakończył się remont budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 
Projekt realizowany był w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wszystkie 
działania PROW są finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów  
Wiejskich  oraz  współfinansowane  z krajowego 
 

budŜetu. Biblioteka została juŜ przeniesiona do nowo 
wyremontowanego pomieszczenia i prezentuje się 
niezwykle efektownie. Całkowicie zmieniony został 
wystrój wnętrza, zakupiono teŜ nowe meble. 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do 
odwiedzania naszej biblioteki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 W dniu 22 sierpnia 2010 r. w Domu 
Ludowym w Lisowie odbyły się gminne 
eliminacje konkursu „Tradycja w Ŝywieniu 
i kulturze” zorganizowanego przez Urząd Gminy 
w Skołyszynie oraz Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa. Inicjatorem konkursu było 
Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Wrzos” z Dębowca. W konkursie wzięły udział 
Koła Gospodyń Wiejskich z: Lisowa, Przysiek, 
Siepietnicy, Skołyszyna, Sławęcina oraz 
Święcan. Celem konkursu jest propagowanie 
tradycji Ŝywieniowych i folklorystycznych 
naszego regionu. Spośród wielu wspaniałych 
potraw prezentowanych na stołach 
konkursowych, Komisja Konkursowa w kategorii 
kulinarnej nagrodziła „Gomółki” wykonane 
przez Panie z KGW w Święcanach. „Gomółki” 
reprezentować będą Gminę Skołyszyn na 
konkursie powiatowym 9 października br. 
w Woli Cieklińskiej, na którym to równieŜ 
wystąpi zespół śpiewaczy „Lisowianki”, laureat 
Gminnego Konkursu w kategorii artystycznej. 
Reprezentantom Naszej Gminy Ŝyczymy 
powodzenia. 
 

GMINNY KONKURS „TRADYCJA W śYWIENIU I KULTURZE" 

REMONT BIBLIOTEKI ZAKOŃCZONY  
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 Od początku działalności Ludowego 
Klubu Sportowego w Święcanach prowadzono 
starania o pozyskanie terenu, na którym  
byłby usytuowany stadion piłkarski.  
Jednak dopiero w 2003 roku powstaje konkretna 
koncepcja usytuowania stadionu piłkarskiego 
w pobliŜu szkoły. Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Święcanach - Bogusław Kręcisz - podejmuje 
rozmowy z Państwem Ewą i Andrzejem 
Pabisiami w sprawie sprzedaŜy gruntu pod 
budowę boisk sportowych. W tym okresie 
prowadzi równieŜ rozmowy z władzami 
samorządowymi w sprawie akceptacji lokalizacji 
przyszłej inwestycji oraz zapewnienia 
odpowiednich środków finansowych na zakup 
działki. Ostatecznie projekt budowy stadionu 
piłkarskiego przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Święcanach zostaje pozytywnie 
przyjęty przez mieszkańców oraz władze 
samorządowe z Wójtem Gminy Stanisławem 
Gołosińskim i Przewodniczącym Rady Gminy 
Wiesławem  Hasiakiem  W dniu 29 grudnia 
2003 r. podczas wyjazdowej Sesji Rady Gminy, 
która odbyła się w Szkole Podstawowej 
w Święcanach podjęta zostaje uchwała w sprawie 
przekazania środków finansowych na zakup 
działki pod budowę stadionu. W dniu 
29.10.2004 r. wykupienie działki od państwa 
Pabisiów  staje się faktem. W 2005 r. Pan 
Stanisław Dubiel przystąpił do opracowania  
 
 
 

 
 
dokumentacji technicznej i juŜ jesienią tego 
samego roku rozpoczęto pierwsze prace 
związane z niwelacją terenu. W ramach 
posiadanych środków finansowych w latach 2006 
– 2008 sukcesywnie prowadzone są prace 
związane z przemieszczeniem ziemi oraz prace 
dodatkowe, takie jak: regulacja koryta rzeki 
„Olszynka”, umocnienie skarpy stadionu od 
strony rzeki i budowa boiska treningowego. 
W latach 2009 – 2010 zostają wyasygnowane 
odpowiednie środki finansowe, które  
pozwalają na ukończenie inwestycji.  
Wykonano odwodnienie, nawierzchnię  trawiastą 
boiska i ogrodzenie.  
W 2010 r. na podstawie projektu rozbudowy 
stadionu - autorstwa inŜ. Michała Stronka - 
wykonano trybuny, na których zamontowano 120 
siedzisk, zakupiono i zainstalowano boksy dla 
zawodników rezerwowych oraz bramki. 
Równocześnie rozpoczęto budowę zaplecza 
w postaci szatni dla zawodników, przebudowując 
pomieszczenie magazynowe obok kotłowni 
szkolnej. Całość prac zamknęła się kwotą  
215 tys. zł 

Dzisiaj dzięki współpracy szkoły, 
Ludowego Klubu Sportowego i samorządu 
lokalnego oglądamy kameralny obiekt piłkarski, 
który przez następne lata będzie fundamentem 
działalności sportowej i wychowawczej Zespołu 
Szkół w Święcanach oraz miejscowego 
Ludowego Klubu Sportowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADION W ŚWIĘCANACH - HISTORIA 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                        NR 4(21)/2010 
 

- 15 -

 

 
 
 
- Novum w sposobie Ŝywienia w świetlicy szkolnej, 

wyniesiono krzesła. Przygotowuje się dzieci do 
bufetu szwedzkiego. Szefowej zostawiono 
siedzisko, woli dłuŜsze biesiadowanie. 

 
- Pan  K. rzekł, Ŝe nie wierzy juŜ w mądrość 

przysłów, bo gdyby mowa była srebrem, to jego 
Ŝona byłaby majętną kobietą. A powodów do 
pomnaŜania bogactwa daje jej sporo. 

 
- Pewna pani zamówiła w szkolnej stołówce kanapki 

dla pracujących cięŜko podczas powodzi straŜaków. 
W swej dobroci osobiście je odebrała i dostarczyła 
druhom twierdząc, Ŝe to jej dzieło. Ponoć ma 
kandydować na radną gminną. Z takim sprytem 
nadaje się zdecydowanie wyŜej! 

 
- Panu Z. zepsuło się radio, którego namiętnie 

słuchał. Sąsiad chciał mu podarować swoje. Nie 
przyjął bo jest japońskie. A on ani me ani be w tym 
języku! 

 
- Dziwią się niektórzy jak moŜna było usytuować nad 

rzeką oczyszczalnię ścieków naraŜoną teraz na 
zalewanie. MoŜna ją przenieść na górkę, tylko 
trzeba będzie się bardzo natęŜać! 

 
- Uprzejmie donosimy, Ŝe w wyborach na gminnego 

VIP-a ma wystartować osoba powszechnie znana z 
uprzejmego donoszenia. Hasło wyborcze ma ponoć 
brzmieć: „Ty donieś mi, a ja doniosę na Ciebie”. 

 
- Szkoła w Święcanach ma otrzymać sztandar. I jest 

problem, kto go będzie nosił… Proponujemy 
zapisać do szkoły pana S. Ma doświadczenie w tej 
materii. 

 
- Pan K. głosił wszem i wobec, Ŝe jego małŜonka 

rozchorowała się przez szykany jej osobistego 
kierownika. JednakŜe oni obydwaj są w zaŜyłej 
koalicji. Rozumiecie coś z tego? 

 
- „ 
 
-  
 

 

 

 
- duŜo się będzie działo w Twoim Ŝyciu 
i w kaŜdej jego dziedzinie. Nie zasypiaj 
więc gruszek w popiele bo czas to zając 
i Ci umyka. 

 

- nie brakuje Ci zajęć i to tych 
odpowiedzialnych, czasem bardzo 
nerwowych i stresujących. Zdrowie puka 
i przypomina o sobie. 

 

 
- czas najbliŜszy będzie wypełniony pracą, 
która da Ci wiele satysfakcji. Zrobisz 
wszystko sprawnie i po mistrzowsku. 

 

 
- czas na mały relaks, moŜe jakieś  last 
minute? Warto, bo organizm dopomina się 
o swoje. A jego zbyt długo nie moŜna 
lekcewaŜyć. 

 

. - Ŝadnych nowych uniesień nie spodziewaj 
się, ale nie będzie tak całkiem ascetycznie. 
Jakieś smakowite kąski trafią Ci się 
.Mniam. 

 

 
- jesteś dobrze postrzegany, więc bez 
stresów oczekuj przyszłości, jednakŜe 
przygotować się trzeba, bo szczypacze teŜ 
się pewnie znajdą. 

 

 
- nadchodzi korzystny czas dla spraw 
zawodowych i sercowych. Jeśli będą 
niespodzianki, to tylko miłe. Pójdziesz 
daleko do przodu! 

 

 
- pracowity czas przed Tobą, masz pewne 
zaległości i nie sposób ich wciąŜ odkładać. 
Zajmij się tym na serio, a uporasz się bez 
problemów. 

 

 
- jakaś mania prześladowcza Cię ogarnęła. 
Snujesz wręcz fantastyczne teorie. Ranisz 
i zniechęcasz. Daj sobie coś na 
opamiętanie. 

 

 
- trzeba będzie zaradzić róŜnym sprawom. 
Twoje pomysły będą bardzo potrzebne, 
więc nie wyłączaj myślenia, bo liczą na 
Ciebie ludzie z Twego otoczenia. 

 

 
- duŜo wewnętrznej siły drzemie w Tobie, 
pozwól jej się obudzić, wyjść na 
powierzchnię , a murowany poŜytek nie 
tylko dla Ciebie. 

 

 
- praca, nauka, ale i Ŝycie towarzyskie 
wypełnią Ci najbliŜszy czas. Tylko nigdzie 
się nie śpiesz i nic na siłę. Wszystko 
przyjdzie samo w odpowiednim czasie. 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  
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 Rozwiązaną krzyŜówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca 
paŜdziernika 2010 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyŜówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu 
nagród. Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
POZIOMO: 
 
1A-zbuduje go siatkarz 
1L-szef naszego powiatu 
2F-katowana rakietą 
2R-kres chodnika 
3A-całe we krwi 
3L-wyspiarski Reksio 
4F-nizinny góral 
4R- buzuje w szatanie 
5A-gminny pogromca Ŝywiołów 
5L-i dla eterycznej i dla grubiutkiej   

blondynki 
6G-długo budowany 
7A-ster z wadą 
7M-ciekawe czy chrapie 
8G-elektryczny goryl stada 
8T-zawsze pierwsza 
9B-smakowity wyciek 
9L-lewe oko w prawej kieszeni 
10H- nasz behapowiec 
10R –klika w Bombaju 
11Ł-skrócony przodek 
 

 
 
12G-strzał na korcie 
12S-proboszcz w Teksasie 
13A-haruje w skwarze na hektarze 
13N-zmieszany ordon 
14G-król a na deskach 
14S-konus reakcji 
15A-przechodzi bezgłośnie 
15Ł-rana do przeŜycia 
16G-niesłychanie nerwowy 
16K-polityczny wicemistrz 
16S-wciąŜ się weseli 
 
PIONOWO: 
 
A5-faszeruje zająca 
A10-uciskany butem 
B1-decydencka miejscowość 
C5-potrzebna tutaj 
D1-młody Donald(?!) 
E5-ten się napremierował 
F1-ulŜy w ćmieniu zęba 
 
 

 
 
G6-lubi poleŜeć na łóŜku 
G12-figura w akademiku 
H1-umie złapać czas 
I6-królestwo torbaczy 
J1-antyczny medal 
K10-ma Centrum 
L1-dyrektoruje w Bączalu 
Ł8-pierwszy kowal 
M1-idzie teŜ 
N11-do szybkiego biegania 
O1-czy są jeszcze majowe? 
P13-śpi w dzień 
R1-rakietowy poligon 
R9-uroniona 
S12-poŜądany w jaskini 
T1-pogromca Ursusa 
U12-jest i we wsi 
W1-wodne oko 
Y12-wód w brud 
Z1-stanie na jednej ręce 
Z12-onegdaj dawał mocny sen 
 

 

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 .   …………. .…………………… 
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