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Zenon Szura –  

Wójt Gminy Skołyszyn 

W numerze m.in.: 
- Złote Gody 

- Piękne Jubileusze 

- V Powiatowe Zawody 

Sportowo- Pożarnicze  

- Historia Siepietnicy 

- Sylwetki sołtysów –  

  Jan Wędrychowicz 

- Droga Skołyszyn 

Bączal Dolny 

- Wyniki sprawdzianu 

i egzaminu gimnazjalnego 

- Sprzątanie świata 

- Dzień Edukacji  

  Narodowej 

- Ranking „Wspólnoty” 

- Zmarł Ks. mgr Andrzej  

  Wójcik 

 Kolejna nagroda dla 

„Vortumnusa” 

 Otwarcie Urzędu 

   Marszałkowskiego 

 Sergiusz Szylak mistrzem 

Województwa 

 IX Międzynarodowa 

Olimpiada Tenisa 

Stołowego 

 Dożynki Powiatowe 

 Fakty, plotki, anegdotki 

 Horoskop  

 Krzyżówka  
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BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

  

          W dniu 17.09.2009 r. w restauracji „Różana” w Skołyszynie odbyło się uroczyste 

spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 17 par małżeńskich z Gminy 

Skołyszyn. 

Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 

zrozumienia istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń 

wstępujących w związki małżeńskie. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy 

i wyrzeczeń dla dobra założonych przed pół wiekiem rodzin, za dobre wychowanie dzieci, 

za noce przy nich nieprzespane, za łzy i radości, za każdy siwy włos na ich skroni, 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał specjalne odznaczenia „Za długoletnie 

pożycie małżeńskie” dla Państwa: Danieli i Józefa Adamików ze Skołyszyna, Stanisławy 

i Stanisława Bochniów z Kunowej, Władysławy i Jerzego Bugałów z Harklowej, Melanii 

i Bolesława Dybasiów z Harklowej, Marii i Józefa Gorczyców z Przysiek, Marii i Jana 

Jasiewiczów z Jabłonicy, Elżbiety i Tadeusza Kędziorów ze Święcan, Wiesławy 

i Ryszarda Knapików z Harklowej, Heleny i Kazimierza Leszczyńskich z Lisowa, 

Michaliny i Jana Pilutów z Przysiek, Krystyny i Stanisława Rogozińskich z Harklowej, 

Anny i Józefa Setlików ze Święcan, Heleny i Kazimierza Stygarów z Harklowej, Leokadii 

i Kazimierza Śliwów z Przysiek, Stanisławy i Bolesława Wojnarowiczów z Przysiek, 

Janiny i Józefa Wójcików z Lisowa, Danuty i Stanisława Zabawów ze Skołyszyna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktu dekoracji medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Zenon 
Szura – Wójt Gminy Skołyszyn przy udziale swego zastępcy Krzysztofa Zięby 

i Bogusławy Czechowicz, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skołyszynie. Spotkanie 

odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Były gratulacje, życzenia, kwiaty, dokumenty 

pamiątkowe, upominki, zdjęcia oraz tradycyjna lampka szampana. 
 

 

 

 

ZŁOTE GODY 

Szanowni czytelnicy. 

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer „Wieści Skołyszyńskich”. Zakończyliśmy prezentację szkół 

znajdujących się w naszej gminie, obecnie rozpoczynamy cykl artykułów opisujących poszczególne sołectwa gminy 

Skołyszyn i ich sołtysów. Wioską rozpoczynającą nasz cykl jest Siepietnica i sylwetka jej sołtysa pana Jana 

Wędrychowicza. Mamy nadzieję, że te artykuły będą się cieszyć dużym zainteresowaniem z Państwa strony. 

                                                                                                                      Redakcja 

 

                   

 

Urząd Gminy Skołyszyn 

38-242 Skołyszyn 12 

tel./fax (013) 44 910 62- 64 

e-mail: gmina@skolyszyn.pl 

www.bip.skolyszyn.pl 

godziny otwarcia: 

pn- pt 7:30 – 15:30 

 

mailto:gmina@skolyszyn.pl
http://www.bip.skolyszyn.pl/
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„Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się 

żywą częścią społeczeństwa” 

                                                                                                                                                                                                                        Jan Paweł II  

W dniu 4 października 2009 r. pani Stefania 

Dziedzic mieszkanka Święcan obchodziła jubileusz 

100-lecia swoich urodzin. 

 Jubilatka pochodzi z wielodzietnej rodziny, 

miała sześcioro rodzeństwa, z których żyła już tylko 

siostra Anna, starsza od Pani Stefanii o trzy lata 

(zmarła kilka dni temu). Jubilatka urodziła sześcioro 

dzieci, ma 31 wnuków, 50 prawnuków, 

13 praprawnuków i 7 prapraprawnuków.  

Z okazji Jubileuszu najserdeczniejsze życzenia 

długich lat życia w zdrowiu złożył Jubilatce Wójt 

Gminy Skołyszyn Zenon Szura i Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego w Skołyszynie Bogusława 

Czechowicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spotkanie odbyło się w dniu 05.10.2009 r. w 

Ołpinach u córki Anny. 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkania Pani Stefanii wręczono 

pamiątkowy grawerton, kosz róż i okolicznościowy 

upominek.  

Recepta na długie lata życia w zdrowiu to 

według Pani Stefanii spożywanie codziennie jajka, 

gdyż jak  uważa: „jajka to jest jej życie”, ryby 

i słodycze. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej 

atmosferze. 

 

Miło nam również poinformować, że w dniu 

4.10.2009 r. swoje 106 urodziny obchodziła 

mieszkanka naszej gminy pani Aleksandra Dranka 

z Harklowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dworek w Przysiekach był miejscem 

w którym odbył się uroczysty obiad z udziałem 

najbliższej rodziny. 

O Jubileuszu 105–lecia Pani Aleksandry 

pisaliśmy w numerze 5(10)/2008 „Wieści 

Skołyszyńskich”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 

Na zdjęciu Pani Stefania Dziedzic z pamiątkowym grawertonem 

PIĘKNE JUBILEUSZE 

 
 

 
 

 

 

 

 

Spotkanie rodzinne w Dworku w Przysiekach. 

Tort na 106 urodziny pani Aleksandry Dranki. 

Wójt Gminy wraz z Kierownikiem USC w trakcie trwania 

uroczystości. 

Przypomnijmy, pani Aleksandra mieszka 

w Harklowej wraz z córką Krystyną i wnukiem 

Piotrem, ma wyśmienitą pamięć i wzrok, nadal 

dopisuje jej dobry humor. Od najmłodszych lat 

Jej przysmakami są mleko i miód. 
 

Jubilatkom życzymy 200 lat. 
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V POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 

 
Na stadionie w Skołyszynie w dniu 6 września 

2009 roku odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo 

Pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych. W zawodach wzięło udział 19 drużyn, 

które reprezentowały poszczególne gminy z powiatu 

jasielskiego. Gminę Skołyszyn reprezentowała 

młodzieżowo-harcerska drużyna pożarnicza dziewcząt 

i chłopców działająca przy OSP Skołyszyn oraz 

jednostka OSP Sławęcin-Siedliska. Organizatorem 

zawodów był ZOP ZOSP RP, Komenda Powiatowa 

PSP i Wójt Gminy Skołyszyn. Drużyny otrzymały 

pamiątkowe puchary i dyplomy oraz nagrody  

Wyniki MDP dziewcząt 
1. Brzyska  

2. Skołyszyn  

3. Warzyce  

Wyniki MDP chłopców 

1. Pielgrzymka  

2. Skołyszyn  

3. Grabanina  

4. Brzyska  

5. Warzyce  

Wyniki grupy C - kobiety 

1.Sieklówka  

Wyniki grupy A - mężczyźni 

1. Brzyska  

2. Bieździedza  

3. Pielgrzymka  

4. Sławęcin Siedliska  

5. Kłodawa  

6. Krempna  

7. Łysa Góra 

8. Łajsce  
   9. Warzyce 

 10. DębowiecDębowiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przemarsz uczestników zawodów. 

 

 

 

Obserwatorami zawodów byli m.in. od lewej – Dyrektor WORD 

wKrośnie Jerzy Czech, Zastępca Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego SP Bogdan Kuliga, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon 

Szura, Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, Burmistrz 

Miasta Jasła Maria Kurowska, radny powiatowy Rafał Papciak . 

Młodzieżowo-harcerska pożarnicza drużyna dziewcząt  

ze Skołyszyna. 

 Drużyna chłopców ze Skołyszyna w trakcie odbioru pucharu. 

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 4(15)/2009 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło: 

„Czas do szkoły czas” 
Nagrody wylosowali: 

1. Izabela Depczyoska – zam. Lisów 215 
2. Anna Podgórska – zam. Siepietnica 31 
3. Jan Wędrychowicz - zam. Siepietnica 33 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                      Nr 5(16)/2009 
 

- 4 - 

SOŁECTWA GMINY SKOŁYSZYN - SIEPIETNICA 
 

Siepietnica najstarsza wioska w gminie 

Skołyszyn* zaś Kalisz najstarsze miasto w Polsce. 
 

Kalendarium 
 

1105 – pierwsza wzmianka uznana za falsyfikat 

1123 – data potwierdzona historycznie – Siepietnica 

stanowi własność benedyktynów Tynieckich 

1288 – przejście z prawa polskiego na magdeburskie 

– akt Leszka Czarnego 

1345 – rewindykacja, wioska stanowi własność 

królewską. Jest sołtys i rada sołecka. Sołectwo 

jest dziedziczone. Dziesięcina wożona własnymi 

wozami do Krakowa. Także darowizna dla 

kościoła Św. Floriana w Krakowie. Pierwszy 

dzierżawca Erazam Szczepanowski. 

1511 – Baltazar Dąbrowski dworzanin Królewski 

wykupuje dzierżawę 

1525 – Tenutariuszem
** 

jest Jan Tarło z Tarnowa, 

Kasztelan Sądecki 

1554 – wieś przechodzi w ręce Jana z Ocieszy 

Ocieskiego, Kanclerza Koronnego i Kasztelana 

Bieckiego. 

1581 – Tenutariuszem jest Krzysztof Lisowski – wieś 

należała do palatynatu lubelskiego. 

1629 – Tenutariuszem zostaje Jan Kochanowski, 

a później jego zięć Jan Wielopolski. Wieś 

wchodzi w skład starostwa Libuskiego – 

własność królewska. 

1634 – Siepietnicę przejmuje Andrzej Rej 

z Nagłowic, sekretarz Króla Władysława IV – 

wnuk poety Mikołaja, późniejsi dzierżawcy to 

syn Mikołaj i Władysław, w końcu starościna de 

Braun Sinnicka 

1710 – Starościna Sinnicka zrzeka się starostwa na 

rzecz Józefa Sierakowskiego – Starosty 

Olszańskiego. 

1731 – Starostwo libuskie wraz z wsią Siepietnica 

w posiadaniu chorążego wielkiego koronnego 

Jana Ignacego Lubomirskiego 

1754 – wdowa po chorążym wielkim koronnym 

Joanna de Stein Lubomirska wydzierżawia wieś 

Józefowi Jordanowi – pułkownikowi wojsk 

Rzeczypospolitej. 

1772 – Siepietnica stanowi własność Wilhelma 

i Petroneli Siemieńskich, następnie przechodzi 

w posiadanie Stadnickich. 

1801 – dzierżawcą Siepietnicy był Jan Rudnicki. 

1834 – jako właścicielka Siepietnicy figuruje Józefa 

Stadnicka 

1856 – od Stadnickiej dobra nabywa Józef 

Baernreither 
 

1872 – żona Józefa sprzedaje włości Szczęsnemu hr. 

Włodkowi 

W następnym okresie część Siepietnicy nabył Alojzy 

Metzger a od niego w 1900 roku część tę kupił 

Narcyz Dziewiałtowski.  

1918 – Dziewiałtowski sprzedaje swoją część 

Siepietnicy Alojzemu Kolarzowi, który odsprzedaje 

ją w krótkim czasie Boryczce i jego zięciowi 

Michałkowi. Michałek sprzedaje swoje dobra 

Tomaszowi Gubernatowi. 

Natomiast drugą część Siepietnicy od hrabiego 

Włodka ok. 1920 roku przeszła w posiadanie 

Apolonii Majznarskiej. 

W chwili obecnej w rękach spadkobierców w/w 

właścicieli pozostają resztki tych majątków. 
  Nazwa Siepietnica, Siepietnicza, Swyepetnycza, 

Swepetnica itp. pochodzi ponoć od świergotu ptaków 

jak twierdzą niektórzy, czy też „swepetów” czyli 

dziupli z pszczołami i miodem. Potwierdzają ten fakt 

okazałe „czarne dęby” wykopane podczas 

eksploatacji pokładów przez „Kruszgeo” Rzeszów. 

Dziś w częściowo rekultywowanych wyrobiskach 

powstały stawy, aktualnie dzierżawione 

i eksploatowane przez PZW Krosno. Kompleks 

siedmiu stawów daje około 22 ha powierzchni wody. 

Wioska nasza to jedna z mniejszych w gminie. 

Posiada powierzchnię 274 hektarów, z czego prawie 

27 hektarów lasów. Wioska od zachodu graniczy 

z Bieczem  i jest to „duża” granica bo jest granicą 

wiosek, gmin, powiatów i województw 

(małopolskiego i podkarpackiego). 

Dawniej na tejże granicy przebiegała granica diecezji 

tarnowskiej i przemyskiej. 

Z północnego zachodu na południowy wschód 

przecina wioskę rzeka Olszynka, zaś z zachodu na 

wschód droga krajowa „28” relacji Zator – Medyka 

oraz linia kolejowa Stróże – Jasło, która od lat jest 

niedostępna dla pasażerów. Cesarz Franciszek Józef 

(inicjator budowy kolei) przewraca się chyba 

w grobie. Po I wojnie światowej następuje rozwój 

wioski. W roku 1931 wioska miała 52 numery 

(domy) i 289 mieszkańców ( nie było niżu 

demograficznego) aktualnie tych numerów (domów) 

jest około 140, a ilość mieszkańców przekroczyła 

magiczną 500 – tkę. Wioska jest zgazyfikowana 

i posiada telefony z nielicznymi wyjątkami. Problem 

stanowi kanalizacja. Droga krajowa „28” to 

w Siepietnicy 1,9 km, powiatowa do Szerzyn 0,7 km, 

4,2 km dróg gminnych i 1,9 km dróg wiejskich. 

Na większości istnieje nawierzchnia bitumiczna, są to 

drogi „przez wieś”, „za las”, „dębczak”, „Czyżówka” 

i „do stadionu”. Aktualnie większość budynków jest 

* Monografia wsi „Siepietnica” Tadeusz Ślawski  
** dzierżawca królewszczyzny 
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murowana, ponadto każdy jest niepowtarzalny 

architektonicznie i wykończeniowo. 

Tylko 16 budynków jest drewnianych z niepalnym 

pokryciem. Wioska rolnicza dawniej chociaż 

„ręcznie” obrabiana była zagospodarowanym 

areałem. Samowola lasu była skutecznie karcona.  

W wiosce było wiele koni, krów i innych zwierząt. 

Dzisiaj wiele gruntów odłoguje, nie śpi las ingerując 

w pola uprawne. 

Pomimo mechanizacji prac polowych jest coraz 

więcej nieużytków. W wiosce istnieje znacząca 

przewaga posiadaczy nieruchomości gruntowych nad 

posiadaczami gospodarstw rolnych. Młodzi niechętni 

są rolnictwu, poza nielicznymi wyjątkami. 

W wiosce istniał młyn wodny (posesja P. Setlika). 

Spiętrzona Olszynka zasilała młynówkę i stawy. 

Droga „przez wieś” miała inny przebieg. Z placu 

gdzie była remiza przebiegała nad brzegiem rzeki 

i później przez potok blisko jego ujścia do Olszynki. 

Duża powódź zniszczyła odcinek drogi nad rzeką 

i wprowadzono nowy jej przebieg. Powódź rozerwała 

tamę. Znikła młynówka, na której stoi Dom Ludowy 

i remiza oraz stawy po których pozostały „stawiska”. 

W wiosce istniała duża karczma, sklep, zajazd 

i stajnia oraz pomieszczenie mieszkalne. Kompleks 

był długi na około 35 metrów i szeroki na 17,5. 

W karczmie co około 2 tygodnie organizowano 

zabawy. Odbywały się również imprezy regionalne 

np. „herody”, „kobyłki” czy „turonie”. Przed wojną 

w obejściu karczmy była specjalna stajnia wojskowa 

z wyszkolonymi ogierami zarodowymi, które 

okresowo wymieniano, zaś opiekę nad nimi 

sprawował wojskowy. Przedostatnim opiekunem 

stajni był Krakus zaś ostatnim Krawczyk. Stajnię 

zlikwidowano na początku wojny. Przedostatnia 

grupa koni to „Kangur”, „Prześwit” i „Frydlord” zaś 

ostatnia to „Bereglin”, „Beredin” i „Blok”. W stajni 

panowała wzorowa czystość i porządek do tego 

stopnia, iż konie informowały „o potrzebie” 

i oddawały mocz do specjalnie podstawionych 

pojemników aby nie zanieczyszczać podłoża stajni. 

Budynki były przeważnie drewniane, kryte strzechą. 

Do rzadkości należały murowane, kryte dachówką 

lub blachą. Budynki były dość długie. Najczęściej 

prawa strona mieściła kuchnię i dużą izbę 

mieszkalną. Po drugiej stronie była komora i obora. 

Obie te części rozdzielała sień, w której często był 

chlewik i kurnik. Takie domy były jeszcze w latach 

siedemdziesiątych. W wiosce czynna była biblioteka 

wiejska. Książki były czytane w domach przez 

jednego z domowników „na głos”. Gazety były 

rzadkością i przekazywane były z domu do domu 

będąc środkiem przekazu informacji. Spotykano się 

także po sąsiedzku omawiając związane z życiem 

zagadnienia. Więź miedzy mieszkańcami była 

o wiele większa niż obecnie. Dziś radio, telewizja, 

internet i mnogość różnorodnej prasy wyparły te 

zwyczaje. Siepietnica zawsze była i jest „w rożnych 

miejscach”. Gmina w Skołyszynie, szkoła 

w Święcanach, parafia w Sławęcinie (teraz 

w Święcanach), poczta w Bieczu, bufet był na 

miejscu. Dziś dzieci chodzą do szkół w Święcanach, 

Skołyszynie, Bieczu, a nawet Jaśle.  

W wyniku starań proboszcza Święcan na wniosek 

mieszkańców wioski, dekretem z 20.06.1966 r., 

a więc na tysiąclecie Państwa Polskiego, 

przeniesiono Siepietnicę z parafii Sławęcin do parafii 

Święcany. Różne były spojrzenia na tę sprawę. 

W wyniku tej decyzji i dzięki staraniom ks. Prałata 

Jana Kulpy powstał filialny Kościółek w Siepietnicy, 

który gromadzi w każdą niedzielę i święta 

mieszkańców wioski oraz sąsiednich terenów to jest 

„Ryczaka” i „Bugaja” ze Święcan oraz Lisówka 

i Przedmieścia. Budowa tegoż obiektu sakralnego 

w dniach 6,7 lipca 1974 to oddzielna epopeja. Brak 

zgody na przeniesienie kapliczki na rozdrożu 

spowodował nielegalną budowę. Nie zbadano do tej 

pory jak silna jest siła przekory. Były przesłuchania, 

śledztwa, sąd i kary. Ukarano siedem osób w tym 

ofiarodawczynię gruntu Pawlikową. Nowy kościółek 

to duże udogodnienie, szczególnie dla osób starszych 

i chorych. W tym roku przypadła 35 rocznica jego 

wybudowania. W dniu 03.11.1974 JE Ks. Bp Ignacy 

Tokarczuk ordynariusz diecezji przemyskiej dokonał 

poświęcenia kaplicy, a raczej kościółka gdyż 

stosowne pozwolenie na przechowywanie 

Najświętszego Sakramentu zostało udzielone. Przez 

okres 35 lat kościółek piękniał, poszerzał się, 

aktualne wymiary to 20x7 mb. Zmieniono pokrycie 

z dachówki na blachę. Plac wokół kościółka 

wyasfaltowano. Kolejne zmiany i uzupełnienia to 

efekt przemyśleń ks. Prałata Jana Kulpy i realizacji 

przez mieszkańców wioski i przyległych terenów. 

W roku 2009 kościółek przeszedł gruntowny remont. 

Ołtarz przybliżył się do zgromadzonych. Za ołtarzem 

powstała zakrystia do której wejście powstało 

z nowej murowanej przybudówki. Usunięto drzwi 

rozgraniczające części kościółka. Usunięto boczne 

ściany przy tychże drzwiach. Zniknął „chór” oraz 

kręte schody do niego. Odmalowano cały kościółek, 

odnowiono tabernakulum, drogę krzyżową. Na 

ścianach wymalowano nowe postaci świętych, 

wymieniono okna, wykonano nowe ławki dla 

wiernych. Odrębnym zagadnieniem jest mała 

kapliczka na rozdrożu. To od niej wszystko się 

zaczęło. W kapliczce jest obraz M.B. Często-

chowskiej. Według osób opiekujących się kapliczką 

jest to obraz cudowny i ma on działanie ochronne 
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(opiekuńcze) dla wioski. Pomimo dwóch pożarów 

i wysadzenia mostu obraz został nienaruszony. 

Według szacunków kapliczka ma około 160 lat. 

W stanie murowanym jest około 55 lat, dawniej była 

drewniana. Wierzyć nie wierzyć ale w mojej bliskiej 

rodzinie zaistniały cudowne ozdrowienia w sytuacji 

kiedy lekarze na chorych położyli przysłowiowy 

krzyżyk.  

W opracowaniu jest książka, która szczegółowo 

przedstawi dzieje kapliczki oraz kościółka, które są 

bardzo ciekawe i w większości nieznane. W dalszej 

części materiału przedstawię aktualną sytuację 

w wiosce, osiągnięcia oraz problemy, które 

wymagają możliwie jak najszybszej realizacji. 

Zapoznam także czytelników z zagadnieniami Straży 

Pożarnej, KGW, LKS Siepietniczanki, PSL 

i władzami wioski. 
 

SAMORZĄD WIOSKI SIEPIETNICA 
 

Wioską, jej zagadnieniami i prowadzeniem 

społeczeństwa w ubiegłych latach zajmował się 

Sołtys oraz podsołtysi i Rady Sołeckie 

w poniższych składach. 
 

I. SOŁTYSI 
 

Kędzior Jan – wójt i pierwszy sołtys do 28.09.1947 

Trzeciak Władysław - 29.09.1947 – 12.04.1959 

Dykas Józef - 13.04.1959 – 24.02.1974 

Bara Stanisław - 25.02.1974 – 22.01.1976 

Filus Aniela - 23.01.1976 – 01.12.1984 

Ślawski Józef - 02.12.1984 – 23.10.1994 

Wędrychowicz Jan - 24.10.1994 – nadal 
 

II. PODSOŁTYSI I ZASTĘPCY SOŁTYSA 
 

Filus Antoni – podsołtys 28.09.1947 – 1955 

Bara Stanisław – z-ca sołtysa 05.07.1972 – 

24.02.1974 

Gubernat Antoni – podsołtys 25.02.1974 – 

22.01.1976 

Syzdek Wiesław – podsołtys 10.04.1978 – 

15.10.1984 
 

III. RADY SOŁECKIE 
 

19.07.1981 – 15.10.1984 

Przewodniczący – Filus Aniela  

Członkowie – Gubernat Kazimierz, Kędzior 

Stanisław, Kędzior Tadeusz, Krzysztofik Franciszek, 

Lignar Zofia, Stanula Krystyna, Trzeciak Roman, 

Wąsowska Krystyna. 
  

16.10.1984 – 04.12.1988 

Przewodniczący – Cetnar Władysław 

Członkowie – Bochenek Leokadia, Gubernat Antoni, 

Kędzior Leokadia, Ślawski Józef, Wędrychowicz 

Jan, Zając Roman. 

05.12.1988 – 04.11.1990 

Przewodniczący – Wędrychowicz Jan 

Członkowie – Czeluśniak Eugeniusz, Gubernat 

Antoni, Gubernat Kazimierz, Gubernat Wacław, 

Ślawski Józef. 
 

05.11.1990 – 23.10.1994 

Przewodniczący – Wędrychowicz Jan  

Członkowie – Przybyłowicz Edward, Ślawski Józef, 

Trzeciak Roman, Urbanik Edward, Warchoł 

Stanisław. 
 

24.10.1994 – 14.03.1999 

Przewodniczący – Kantor Wiesław 

Członkowie – Krzysztofik Franciszek, Przybyłowicz 

Edward, Stuch Zdzisław, Urbanik Edward, 

Wędrychowicz Jan. 
 

15.03.1999 – 10.03.2003 

Przewodniczący - Kantor Wiesław 

Członkowie – Czochara Stanisław, Gliwa Stanisław, 

Stuch Zdzisław, Urbanik Edward, Wędrychowicz 

Jan. 

Kom. Rewiz. – Kantor Janina, Rąpała Jan, 

Wędrychowicz Ryszard. 
 

11.03.2003 – 22.04.2007 

Przewodniczący – Kantor Wiesław 

Członkowie – Czochara Maria, Filus Roman, Gliwa 

Stanisław, Niemiec Kazimierz, Wędrychowicz Jan, 

Wędrychowicz Ryszard 

Kom. Rewiz. – Gołębiowski Sławomir, Rąpała 

Władysław, Sitek Eugeniusz 
 

23.04.2007 – nadal 

Przewodniczący – Kantor Wiesław 

Członkowie – Gliwa Stanisław, Kędzior Jan, 

Niemiec Kazimierz, Rąpała Jan, Rąpała Władysław, 

Trzeciak Władysław, Wędrychowicz Jan. 
 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
 

Początki działalności koła należy umieścić 

w latach 1943 – 44. Była to cicha konspiracyjna 

działalność. Prowadziły ją Mączak Maria, 

nauczycielka szkoły ze Święcan i Czyż Maria, córka 

Sołtysa i wdowa po naczelniku straży. 

W późniejszych latach działalność ta różnie 

przebiegała. W roku 1957 reaktywowano działalność 

Kółek Rolniczych i KGW. W roku 1961 prezeską 

KGW została Marianna Wędrychowicz. Koło 

prowadziło kursy gotowania, pieczenia, kroju, szycia, 

robótek ręcznych, pierwszej pomocy, szkoły 

rodzenia, itp. 

Kobiety brały udział w budowie remizy i domu 

ludowego, domu sportowca, stadionu. Organizowały 

festyny, zabawy, prowadziły biblioteczkę, półkolonie 

dla dzieci i wypożyczalnię naczyń. W roku 1970 ster 
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przejęła Aniela Filus, prowadząca także Klub 

Rolnika. W latach osiemdziesiątych na przewo-

dniczącą koła wybrano Zofię Syzdek, później funkcję 

tę sprawowała Leokadia Bochenek. i Anna 

Podgórska. Lata dziewięćdziesiąte to przerwa 

w działalności KGW. W roku 2000 działalność 

reaktywowała Maria Czochara. Zaczęło się coś dziać. 

Wieczory kolęd, wigilie, Dni Kobiet, Dni Matki, 

Zabawy Sylwestrowe, jasełka, staropolskie, wiejskie 

dania. Aktualnie doszły wieńce dożynkowe, które 

reprezentowały gminę na dożynkach powiatowych 

i dekanalnych. Koło prowadzi aerobic oraz teatrzyk 

„Powsinoga”, w którym dzieci wykazują swoje 

talenty ciesząc zebraną publikę. 

Działalność KGW wieńczą liczne dyplomy, 

podziękowania i inne symbole uznania za 

prowadzoną działalność.  

60 -lecie istnienia koła obchodzono uroczyście 

20.11.2004 r. Jubileusz zaszczyciły władze powia-

towe, gminne oraz delegacje kół z szeregu wiosek. 

Były dyplomy, nagrody i smakowite dania, oczywi-

ście wiejskie – tylko palce lizać. 

Na załączonym zdjęciu najbardziej aktywne 

członkinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
 

Powstała w roku 1897. Na początku efekty jej 

działania z uwagi na prymitywny sprzęt nie były 

rewelacyjne. Z czasem przybywało sprzętu, powstała 

remiza na placu w centrum wsi(dziś go nie ma). 

Założycielami straży byli Ignacy Czyż i Wojciech 

Krzysztofik. W trakcie I wojny światowej działalność 

OSP upadła, została wznowiona w roku 1917. 

W roku 1922 przewodnictwo straży przejął syn 

Ignacego Władysław (mój dziadek) pracownik 

Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Jaśle. 

Rozpoczął się bardzo dynamiczny okres działalności 

OSP w Siepietnicy. Z inicjatywy naczelnika 

wybudowano nową drewnianą remizę, zakupiono 

sikawkę i całe usprzętowienie. Z opowiadań wynika, 

że Władysław był człowiekiem bardzo pracowitym, 

uczynnym i inteligentnym, słowem pasjonat pracy 

w środowisku. 16 sierpnia 1931 poświęcono 

drewnianą remizę. Aktywność Władysława Czyża 

owocuje jego awansem. Jest naczelnikiem 

i instruktorem rejonowym oraz Skarbnikiem Zarządu 

Powiatowego Straży w Jaśle. Dom ówczesnego 

Sołtysa Jana Kędziora, teścia Władysława był 

miejscem spotkań z innymi instruktorami 

i naczelnikami; Jagodzińskim, Tuszyńskim, Janasem 

i Michałem Szaromą (zginął z rąk hitlerowskich 

oprawców w lasach warzyckich). Ofiarne dla 

społeczeństwa życie naczelnika przerwała jego 

przedwczesna śmierć w 1939 r. Miał wówczas tylko 

44 lata.  

Wskutek najazdu hitlerowskiego na Polskę 

działalność OSP została zahamowana. Jednak już 

w 1945 roku strażacy niosą pomoc w czasie pożarów 

i innych klęsk żywiołowych.  

Później była budowa nowej remizy w roku 

1961, następnie jej rozbudowa i modernizacja. 

Pierwszy samochód STAR A29 otrzymała jednostka 

w roku 1990 z PSP Jasło. 

W latach 1995 – 97 dobudowano nową część 

kuchni, szatnię i korytarz. Obiekt przeszedł kapitalny 

remont. Nowy dach z blachy, nowe instalacje 

stolarka, izolacja itp. W roku 1998, a więc z rocznym 

poślizgiem obchodzono jubileusz 100 lecia istnienia 

jednostki. Była stosowna impreza, dostojni goście na 

czele z JE Bp. Kazimierzem Górnym i posłem na 

sejm Stanisławem Zającem (v-ce Marszałek Sejmu). 

Były odznaczenia, poświęcono nowy sztandar dla 

jednostki z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II. 

Sztandar został uhonorowany złotym znakiem 

związku. W lipcu jednostka otrzymała skarosowany 

wóz bojowy, taki z „prawdziwego zdarzenia”, 

poświęcony 29.08.1999. Na 100 lecie straży została 

opracowana monografia jednostki pióra autora 

artykułu. 

Wymiernym efektem dobrej pracy OSP jest 

zdobycie pierwszego miejsca i pucharu 

ufundowanego przez Wójta Gminy w zawodach 

strażackich w dniu 20.06.2002 r. 

Rok 2001 to budowa muru oporowego od 

strony rzeki, przy pracach tych powstają fundamenty 

sali tanecznej, którą oddano do użytku 28.10.2004 

roku, znowu było świętowanie. 29.04.2007 

obchodzono 110 rocznicę powstania straży. 

Jednostka uczestniczy w życiu lokalnym, 

bierze udział we wszystkich uroczystościach 

kościelnych i państwowych, a przede wszystkim 

uczestniczy aktywnie w ochronie życia i mienia 

gminy. 

 Opracował: Jan Wędrychowicz 

 
od lewej stoją: I. Wędrychowicz D. Krzysztofik, Z. Niemiec i M. 

Kędzior. siedzą – M. Czochara (Prezes), J. Rąpała, L. Bochenek  

Ł. Grygiel 
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SYLWETKI SOŁTYSÓW JAN WĘDRYCHOWICZ (SIEPIETNICA) 
 

Imię i nazwisko: 

Jan Wędrychowicz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kilka słów o mnie: 

Ukończyłem 68 lat. Mieszkam cały czas 

w Siepietnicy, w miejscu w którym się urodziłem. 

Czas nauki to szkoła podstawowa w Święcanach, 

szkoła zawodowa w Chorzowie, Technikum 

Mechaniczne w Gorlicach oraz Politechnika 

Krakowska. Inżynier mechanik o specjalności 

Technologia Budowy Maszyn, Obrabiarki 

i Narzędzia. Dyplom z najwyższą oceną. Praca 

w Gliniku od 1959 roku. Stanowiska robocze, później 

konstruktor, technolog, specjalista ds. procesów 

technologicznych, z-ca głównego technologa i przez 

pewien czas główny technolog. Wnioski 

racjonalizatorskie, wzory użytkowe i patent. Oprócz 

pracy w zakładzie praca na roli i prace społeczne. 

Radny Gminy 4 i 5 kadencji, 4 kadencje 

sołtysowania, członek Rady Sołeckiej od 1984 r. zaś 

w latach 1988-1994 Przewodniczący Rady. Członek 

Zarządu Gminy i przewodniczący stałej komisji rady. 

Żonaty od prawie 40 lat. Żona Barbara z pobliskich 

Święcan, dwóch dorosłych, żonatych synów 

Krzysztof i Jerzy, także para wnucząt Ania i Kubuś. 

- Praca jest dla mnie… 

Prace obojętnie jakie zawsze traktowałem z pełną 

odpowiedzialnością. Dane słowo staram się 

dotrzymać bez względu na konsekwencję i „wagę” 

sprawy. W fabryce tysiące kalkulacji czasowych 

i materiałowych, z których „powstawała” cena 

wyrobu czy też usługi, do których byłem 

upoważniony. Uczciwość i dokładność nie dała mi 

łatwego życia. W fabryce ksywa „Mikron”. 

- Moje mocne strony… 

Odpowiedzialność, obowiązkowość, uczciwość 

i dokładność. Także doświadczenie i znajomość 

szeregu zagadnień życiowych i fachowych. 

- Moje wady… 

Już ich nie wyeliminuję. Polepszanie „świata” przy 

istniejących uwarunkowaniach jest bardzo trudne. 

Uparte dążenie do wyznaczonego sobie celu. 

 

- Mój największy sukces życiowy…  

Osiągnięcia zawodowe w fabryce, prace społeczne na 

rzecz środowiska. Szczególnie remont i rozbudowa 

Domu Ludowego wraz z murem oporowym od strony 

rzeki. Oświetlenie wioski, drogi, wydanie 

„Genealogii Kędziorów”. 

- Moja największa porażka… 

Przeżyte niepowodzenia nie załamały mnie lecz 

dopingowały do stawiania „poprzeczki” wyżej. 

Pracując, a pracuję dużo choć urodziłem się 

w niedzielę popełnia się jednak błędy, które uczą. 

- Gdybym znowu miał 18 lat… 

Gdybym miał ponownie 18 lat i aktualne 

doświadczenie i wiedzę niektóre sprawy postawiłbym 

inaczej i optymalizm byłby moim kierunkiem. 

Gdybać można jednak stale. 

- Często wracam wspomnieniami… 

Do rodzinnego życia w dzieciństwie, długiej 

„kawalerki” i lat studenckich. 

-Moja największa pasja… 

Prace społeczne, dawniej opracowywanie norm 

i normatywów, zaś ostatnio prace przy  redagowaniu  

książek. Sadownictwo. Pisanie wierszy. 

Sukcesy synów, wnuków i rodziny. Realizacja prac 

dla społeczeństwa a także udany zbiór wszelkiego 

rodzaju grzybów i ciekawych faktów życiowych 

i historycznych. 

- Denerwuje mnie… 

Szczególnie rozbieżności różnego rodzaju ustaw 

sejmowych z naszą konstytucją oraz „dyscyplina” 

partyjna posłów i senatorów, która wyłącza sumienie 

i rzetelne, obiektywne spojrzenie na problem. Także 

walka polityczna między ugrupowaniami, która 

powoduje „znikanie” człowieka z pola widzenia. 

Ostatnio program unijny „NATURA 2000”, która 

powoduje opóźnienie realizacji ważnych dla 

społeczeństwa zadań. Cóż „górą” zwierzaki. 

Niepokoją mnie korupcje i duże afery na 

„szczytach”.  

- Moje ulubione miejsce… 

Las pełen grzybów i praca przy biurku. 

- Moje największe marzenie… 

Znaleźć sklep lub hurtownię gdzie można by zakupić 

trochę czasu lub pożyczyć od tych, którzy mają go 

w nadmiarze i nie wiedzą co z nim zrobić. Okręgi 

jednomandatowe i lepsze spojrzenie na człowieka 

i jego problemy życiowe. 

- Serce zostało w… 

Jest tam gdzie trzeba u mnie po lewej stronie i przy 

ludziach.  

Jestem fanem … 

Piosenkarzy Elwisa Presleya i Connie  Francis. 

- Zazdroszczę… 

Nie zazdroszczę, bo to przecież grzech. 
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- Podziwiam … 

Tych, którzy nie zbaczają z wyznaczonej drogi do 

wybranego celu. 

- Onieśmiela mnie … 

Sytuacja w której jeszcze nie byłem i nie mieszcząca 

się w ustalonych standardach. 

- Kocham … 

Życie oraz całą bliższą i dalszą rodzinę, znajomych 

i przyjaciół, których się nie wybiera ale się ma. 

Kocham sprawianie komuś radości. 

- Lubię … 

Wszystko co niesie życie pomijając choroby 

i niepowodzenia. 

- Szanuję … 

Tych którzy nie łamią się problemami i pomimo 

przeszkód dążą uparcie do celu. Ludzi starszych, 

„dyrygentów” i „graczy”. 

- Ulubione danie … 

Wszystko co ugotuje i upiecze moja żona, bo 

naprawdę dobrze to robi. Jeżeli mam wymienić to: 

młode ziemniaki z grzybami, pierogi z kapustą 

i serem, makaron z serem, piernik i szarlotka. 

- Wymarzona randka z … 

Już po randkach – pozostały jednak wspomnienia. 

 

 

 

 

 

 

Dobiegły końca długo oczekiwane przez 

mieszkańców Gminy Skołyszyn roboty budowlane 

przy budowie drogi powiatowej nr 1832R 

Skołyszyn - Bączal. Zniszczoną i nie nadającą się do 

jakiegokolwiek użytku przez samochody osobowe 

polną drogę zastąpiła nowa asfaltowa jezdnia, która 

nie tylko skróci czas dojazdu do szkół, siedziby 

gminy czy też zakładów pracy, ale będzie stanowiła 

dla mieszkańców również ważną alternatywę dojazdu 

do Jasła. Łącznie w latach 2008-2009 wykonano 

ponad 2,5 km drogi za około trzy miliony złotych, 

w tym środki z budżetu państwa (kontrakt 

województwa podkarpackiego i Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011) wyniosły 

50%, a pozostałe środki pochodziły z budżetu 

Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn. Z budżetu 

gminy na ten cel przekazano prawie pół miliona 

złotych. Wykonawcami inwestycji było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. 

z o. o. w Jaśle oraz ZUH „Drogbud” z Domaradza. 

W uroczystym otwarciu drogi, które miało miejsce 

w dniu 15 października na szczycie sławęcińskiego 

wzniesienia, wzięli udział m. in. senator RP 

Stanisław Zając, starosta jasielski Adam Kmiecik  

 

- Wymarzone wakacje … 

Nie te czasy – pracując nigdy nie byłem na wczasach. 

Wakacje i urlopy zawsze w domu przy pracy. 

- Moja muzyka … 

Muzyka rozrywkowa. Program „Jaka to melodia”, 

z wykonawców zagranicznych Presley, Francis, 

Dalida, Abba, zaś polskich – Jan Kiepura, Violetta 

Villas, Kasia Sobczyk i Janusz Gniatkowski. Tercet  

Egzotyczny. 

- Ulubiony film … 

Na kino nie mam czasu ale zawsze chętnie oglądnę 

„Trylogię” Sienkiewicza, „Janosika”, „Północ- 

Południe” czy też Trylogię „Sami Swoi”, „Nie ma 

mocnych”, „Kochaj albo rzuć”. 

- Najchętniej czytam … 

„Dziennik”, „Gazeta Krakowska”, Tygodnik 

„Angora”, książki historyczne – rodzinne sagi. Czas 

czyni duże ograniczenia w tych sprawach. 

- Na bezludną wyspę zabrałbym … 

Wszystko to co stanowi minimum do życia w takich 

warunkach oraz koszyk na grzyby i scyzoryk. 

- Życzenia na przyszłość … 

Dla wszystkich zdrowia, pomyślności oraz spełnienia 

nawet tych najskrytszych marzeń. 

 

 

 

 
 

 

 

wraz ze swoim zastępcą, przewodnicząca Rady 

Powiatu Alicja Zając, etatowy członek Zarządu 

Powiatu Adam Pawluś, radni powiatowi, wójt gminy 

Skołyszyn Zenon Szura wraz ze swoim zastępcą 

i radnymi gminnymi, sołtysi wsi, zaproszeni goście 

oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. 

Poświęcenia drogi dokonał proboszcz miejscowej 

parafii ks. Marek Cesarz wraz z ks. Tadeuszem 

Wawryszko, proboszczem Parafii Skołyszyn. 

Mamy nadzieję, że droga przez długie lata 

będzie bezpiecznie służyć wszystkim użytkownikom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGA SKOŁYSZYN – BĄCZAL DOLNY 

 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                      Nr 5(16)/2009 
 

- 10 - 

 

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

 

W dniu 2 kwietnia 2009 r. w klasach szóstych 

szkół podstawowych został przeprowadzony 

sprawdzian na zakończenie nauki w szkole. 

Natomiast w dniach 22, 23 i 24 kwietnia odbył się 

egzamin gimnazjalny uczniów kl. III składający się 

z części: humanistycznej, matematyczno-przyro-

dniczej oraz języka nowożytnego. W trzech 

kolejnych latach szkolnych wynik z języka obcego 

nie będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych. Poniżej przedstawiamy 

w formie wykresu wyniki sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  średnia gmina – 22,2 

  średnia powiat – 22,0 

  średnia województwo – 23,0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

średnia gmina - część mat. – przyrodnicza – 25,6 pkt. 

część humanistyczna – 31,3 

średnia powiat  - część mat. – przyrodnicza – 25,9 pkt. 

część humanistyczna – 33,1 

średnia woj. - część mat. – przyrodnicza – 26,3 pkt. 

część humanistyczna – 32,4 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

W dniu 25 września br. na terenie naszej 

gminy została przeprowadzona akcja 

„Sprzątanie świata”. Dzieci i młodzież usuwała 

śmieci z rowów, poboczy i innych miejsc nie 

przeznaczonych do ich składowania. 

W akcji wzięło udział 918 uczniów ze 

szkół podstawowych i gimnazjów. którzy 

uczestniczyli w selektywnej zbiórce odpadów, 

jej efekty to 952 kg zebranych śmieci. 

W ramach akcji przeprowadzono również 

kampanię edukacyjną związaną z ochroną 

środowiska naturalnego. Informowano 

o konieczności oszczędzania energii elektry-

cznej, wody, zachęcano do recyklingu 

makulatury i innych surowców. 

Akcja przyczyniła się w dużym stopniu 

do poprawienia wyglądu naszej gminy. 

 

 

 

Tabela - wyniki sprawdzianu zewnętrznego w 

klasach VI - rok szkolny 2008/09

20,9

25,4

18,6

22,2

20,9

25,3

21,7

22,1

22,6

0 5 10 15 20 25 30

Bączal Dolny

Harklowa

Jabłonica

Kunowa

Lisów

Przysieki

Skołyszyn

Święcany

Polska

średnia punktów ze sprawdzianu klasy VI

 

 

 

Tabela - wyniki egzaminu w gimnazjach - rok 

2008/09

31,37

31,8

32,2

32,5

28,9

26,03

25,1

27,8

27,1

22,6

0 5 10 15 20 25 30 35

Polska

Bączal Dol.

Kunowa

Skołyszyn

Święcany

wyniki egzaminu gimnazjalnego - część matematyczna

wyniki egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna  

Wyniki egzaminu w gimnazjach w części 
wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

nowożytnego 

LP Gimnazjum 
egzamin część 

język nowożytny 
(max 50 pkt.) 

1 Bączal Dolny 32,9 pkt. 

2 Kunowa 30,6 pkt. 

3 Skołyszyn 38,6 pkt. 

4 Święcany 33,7 pkt. 

 

średnia gmina – 33,9 

średnia powiat – 34,1   

średnia województwo – 33,4 
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Szanowni Państwo  
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Placówek Oświatowych. 

 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania 

i podziękowania za trud i poświęcenie w codziennej pracy na rzecz szeroko rozumianego dobra edukacyjnego dzieci 
i młodzieży. 

Życzę, aby stale towarzyszył Wam niegasnący zapał w realizacji celów i zamierzeń, a w życiu osobistym dopisywały 
zdrowie, pomyślność i szczęście. Niech otoczą Was tylko dobrzy i życzliwi ludzie, a trudna i odpowiedzialna praca przynosi 
pełne zadowolenie i same sukcesy. 
 

                                                                                Z wyrazami należnego szacunku 
                                                Wójt Gminy Skołyszyn 

                                    Zenon Szura 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 

15.10.2009 r. w Urzędzie Gminy w Skołyszynie 

odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy 

Skołyszyn z dyrektorami i nauczycielami z terenu 

Gminy Skołyszyn, którym za szczególne osiągnięcia 

w pracy dydaktyczno-wychowawczej w ubiegłym 

roku szkolnym przyznane zostały nagrody Wójta 

Gminy,  

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej 

atmosferze, były życzenia, kwiaty i tradycyjna 

lampka szampana.  

Nagrodami Wójta wyróżnieni zostali:  

- mgr Izabela Maduzia – dyrektor SP w Jabłonicy,  

- mgr Elżbieta Kaszowicz – dyrektor ZSP w Bączalu 

Dolnym,  

- mgr Barbara Hasiak – zastępca dyrektora ZSP 

w Skołyszynie,  

- mgr Łucja Biernacka – nauczyciel SP w Jabłonicy,  

- mgr Elżbieta Madej – nauczyciel SP w Lisowie. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

 

W związku z remontem budynku GOKiCz w Skołyszynie 

informujemy, że obecnie biblioteka znajduje się w budynku  

Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie 

 
Tel.( 013) 4491089 

Tel. (013) 4491017 zawieszony do odwołania  
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RANKING „WSPÓLNOTY” 

Gmina Skołyszyn zajęła 39 miejsce na 1586 gmin 

wiejskich w Polsce w rankingu opublikowanym w nr 

37 tygodnika „Wspólnota” z dnia 12 września 2009 r. 

Dotyczył on wykorzystania środków zagranicznych 

na jednego mieszkańca w roku 2008. Nasza gmina 

zajęła również 45 miejsce w rankingu wydatków 

majątkowych ze środków zagranicznych jako procent 

wydatków ogółem.  

Przybliżmy zasady rankingu. Po pierwsze, 

odnoszą się one do wydatków już poniesionych 

i wykazanych w budżetach samorządów, a nie sum 

planowanych czy też przyznawanych. Po drugie, 

obliczenia odnoszą się do całości projektów 

dofinansowywanych ze środków zagranicznych, 

a więc łącznie z wkładem własnym samorządów.  

 

 

 

To już kolejne wyróżnienie naszej gminy 

w tak prestiżowym rankingu.  

Przypomnijmy, że w Plebiscycie zorga-

nizowanym przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego oraz Gazetę Prawną. „Europejska 

Gmina, Europejskie Miasto” Gmina Skołyszyn zajęła 

zaszczytne 8 miejsce pośród 159 gmin województwa 

Podkarpackiego Miejsce jest tym bardziej godne 

podkreślenia, że Gmina Skołyszyn znalazła się w tym 

zestawieniu jako czwarta gmina wiejska.  

Możemy więc spokojnie powiedzieć, że to co 

docenił tygodnik „Wspólnota” my stwierdzamy 

naocznie, zmienia się nam gmina, staje się 

piękniejsza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 2 października 2009 r., w „Roku 

Kapłańskim”, w wieku 43 lat zmarł nagle Ks. mgr 

Andrzej Wójcik, urodzony 2.07.1966 roku w Jaśle. 

Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Lisowie, 

a następnie kontynuował ją w Zbiorczej Szkole 

Gminnej w Skołyszynie. Po zdaniu matury 

w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle, w roku 1985 

wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 

w Przemyślu. Po sześcioletnich studiach w czerwcu 

1991 roku  przyjął święcenia kapłańskie z rąk 

Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.  

Posługę kapłańską sprawował w parafiach 

Żeglce i Krzywcza. W roku 1998 został skierowany 

do Republiki Czeskiej aby kontynuować posługę 

duszpasterską w diecezji Ostravsko – Opavske. 

Od dziesięciu lat był proboszczem w parafiach 

Moravce i w Janovicach.  

Ks. Andrzej to Kapłan otwarty na miłość do 

Boga i drugiego człowieka. Odszedł 

niespodziewanie, zostawiając nam przykład 

gorliwości o Dom dla Pana. Kapłan o cichym 

i pokornym sercu.  

Nabożeństwo pożegnalne odbyło się 

w Republice Czeskiej w Kościele Farnym w Moravce 

w dniu 9.10.2009, r. po którym nastąpiła eksporta 

ciała zmarłego kapłana do Kościoła Parafialnego p.w. 

Matki Bożej Królowej Polski w Lisowie, w którym 

w dniu 10 października 2009 r. została odprawiona 

Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa 

Mariana Rogali z Diecezji Przemyskiej.  

Słowo do wiernych oprócz Ks. Biskupa 

skierowali Ks. Prałat Waldemar Janiga oraz Ks. 

Dziekan z Republiki Czeskiej Franciszek Vrubel.  

Ciało Ks. Andrzeja Wójcika złożone zostało 

na miejscu wiecznego spoczynku na Cmentarzu 

w Skołyszynie. 

 

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko 

odchodzą” 

                                                     Ks. Twardowski 

 

 

 

 

 

 

 

ZMARŁ KS. MGR ANDRZEJ WÓJCIK 
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KOLEJNA NAGRODA DLA „VORTUMNUSA” 

 

Podczas Międzynarodowych Targów Wyro-

bów Spożywczych „POLAGRA FOOD 2009” które 

odbywały się w dniach 14-17 września 2009 r. 

w Poznaniu Zakład Przetwórstwa Owoców 

i Warzyw „Vortumnus” został laureatem XIII 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu Inicjatywy 

Pozytywistyczne „Polski Producent Żywności”. 

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 września 

2009 r. w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. 

Z Województwa Podkarpackiego Kapituła Ogólno-

polska ponadto wyróżniła także Okręgową 

Spółdzielnię Mleczarską z Sanoka, Spółdzielnię 

Mleczarską „RESMLECZ” z Trzebowniska, 

HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-

Warzywnego z Leżajska.  

Jest to kolejna nagroda dla „Vortumnusa”, 

który otrzymał już dwukrotnie nagrodę krajową 

„Złotej Wiechy”, pięciokrotnie uzyskał tytuł 

„Polskiego Producenta Żywności”. Firma jest 

również laureatem nagród „Dobre bo Polskie”, „Agro 

Polska”, „Orzeł Agrobiznesu” oraz dwukrotnie 

„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. 

W roku 2009 Zakład otrzymał również nagrodę im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”. 

 

 

 

 

W dniu 29.09.2009 r. Wójt Gminy Skołyszyn 

uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby 

Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Lokalna 

Grupa Działania „Liwocz”- przypomnijmy, że do 

LGD „Liwocz” należą gminy: Skołyszyn, Brzyska, 

Jodłowa, Brzostek, Pilzno - prezentowała na swoim 

stoisku, foldery i wydawnictwa pokazujące m.in. 

piękno naszej gminy. Na stoisku można było również 

zobaczyć rękodzieło artystyczne i produkty  

 

 

spożywcze. Z naszej gminy były to rzeźby artystów 

ludowych Jana Wojtasa i Wojciecha Piluta 

z Przysiek, prace Arama Shakhbazyana - 

ormińskiego artysty - specjalizującego się 

w metaloplastyce.  

Swoje produkty prezentował „Vortumnus” 

z Lisowa, a firma „Keks” ze Sławęcina przygotowała 

dla uczestników wspaniałe torty i ciasteczka do 

degustacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OTWARCIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
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W rozegranych we wrześniu Indywidualnych 

Wojewódzkich Mistrzostwach  w Lekkiej Atletyce, 

które odbyły się w Rzeszowie, reprezentant ZSP 

w Kunowej Sergiusz Szylak  zdobył złoty medal 

w pchnięciu kulą.  

Podopieczny trenera Huberta Hasiaka uzyskał 

wynik 15,53. Warto dodać, że Sergiusz wystąpił 

w Mistrzostwach Polski Młodzików i zajął ósme 

miejsce posyłając kulę na odległość 16,06 metra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 września br. w Szebniach, w gminie Jasło 

odbyły się Dożynki Powiatowe. Delegacji Gminy 

Skołyszyn przewodniczył Wójt Gminy Zenon Szura 

wraz z Zastępcą Krzysztofem Ziębą. W skład 

delegacji weszło również Koło Gospodyń Wiejskich 

z Siepietnicy z wieńcem dożynkowym oraz zespół 

„Lisowianki” z Lisowa.  

Uroczystość poprzedzona Mszą św odbyła się 

na stadionie w Szebniach. Po obrzędzie dożynkowym 

 

 

 

IX MIĘDZYNARODOWA RODZINNA OLIMPIADA TENISA 

STOŁOWEGO – RZESZÓW - 2009 
 

DOŻYNKI POWIATOWE - 2009 

SERGIUSZ SZYLAK MISTRZEM WOJEWÓDZTWA 
 

Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie organizuje, tak jak w latach 

ubiegłych „Międzynarodową Rodzinną Olimpiadę Tenisa Stołowego”. W tym roku będzie ona organizowana 

już po raz dziewiąty w dniu 21.11.2009 r. w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym w Rzeszowie  

przy ul. Podpromie 10. 
Uroczyste otwarcie olimpiady nastąpi o godzinie 9

30
, natomiast rozpoczęcie gier o godzinie 10

00
. 

Termin zgłoszenia imiennych reprezentacji upływa z dniem 18.11.2009 r. 

Zgłoszenia należy przesłać na adres: Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  

35-005   Rzeszów ul. Bardowskiego 2/5, tel. (17)85-334-69. 

Regulamin olimpiady do wglądu na www.bip.skolyszyn.pl.  
 

 

 
Sergiusz Szylak z trenerem 

 

i przemówieniach rozpoczęło się „Lato z Kulturą 

Powiatu Jasielskiego”. 

Impreza ta odbywa się  co roku w ramach dożynek 

powiatowych. Prezentują się na niej zespoły 

i twórcy ludowi z terenu powiatu. 

Naszą gminę reprezentował zespół 

„Lisowianki”. 

 

 

http://www.bip.skolyszyn.pl/
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- Najpierw właściciele sprzedali firmie eksploatującej 

żwir swoje pola, a teraz protestują przeciwko 

wydobywaniu z nich kruszywa! Pewnie myśleli, że na 

tych hektarach powstanie uprawa energooszczędnych 

żarówek! 
 
- W składzie święcańskich trampkarzy /13 – 14 lat/ 

oficjalnie w meczu pojawił się ponad 18-letni 

zawodnik. Szef ekipy wyjaśnił, że musi gdzieś grać 

skoro nie mieści się ani w seniorach, ani w juniorach! 

Niewyrozumiały OZPN orzekł walkower. A gdyby się 

ogolił? 
 
- Ruszyła kampania wyborcza! Naprawdę! Pewni ludzie 

z powiatu opowiadają na zebraniach wiejskich ile to 

oni by wyasfaltowali dróg powiatowych na naszym 

terenie gdyby się gmina … zadłużyła! Istna logika 

Kalego! A grzebać w cudzym portfelu to brzydki 

nawyk. 
 
- Skołyszyńscy piłkarze zazwyczaj lżeni przez tzw. 

swoich kibiców zostali zszokowani zorganizowanym 

dopingiem przez prawdziwych fanów. Są efekty 

punktowe! 
 
- Najpilniejszym słuchaczem kursu przedmałżeńskiego 

w Lisowie był 80-latek! Kwalifikacje potwierdzone 

stosownym zaświadczeniem już otrzymał, ale co 

z praktyką? 
 
- Pan Radny na sesji obwieścił wszem i wobec, że 

pracownica urzędu jest chętna!  

  Wiemy która. Nie wiemy do czego. 
 
- Pani P. na wieść, że urzędową wycieczkę oprowadzać 

ma przewodnik beskidzki stanowczo zaprotestowała, 

bo ona chce by miał! 
 
- Bardzo ślimaczy się przebudowa mostu w Siepietnicy 

ze względu na obostrzenia programu Natura 2000, bo 

przejeżdżające pojazdy zakłócają ciszę żyjątkom 

wodnym. Pan Sołtys  zaproponował zakup 

nauszników rybom i bobrom!  
- Wójt rzekł, że krajemy jak nam staje, ale do stawania 

zbyt wiele nie ma!  
- Przy inwestycji kanalizacyjnej okazało się, że wielu 

mieszkańców nie załapie się na to dobrodziejstwo. Ba 

nawet sekretarka nie jest objęta kanalizacją! 

  Tylko, że ją ma kto obejmować. 

 
 

 

 
 

 

 
Po względnie spokojnym okresie zacznie się 

pracowity czas, ale umiejętnie poradzisz 

sobie, tylko unikaj jałowych dyskusji 

i akademickich sporów. 

 

 

Porzuć już sny i marzenia, o tym co było 

fantastyczne w minionym czasie. Teraz czeka 

Cię pracowity okres. Przygotuj się na różne 

niespodzianki. 

 

 

 
Jesteś szczęściarzem, bo znów los niesie Ci 

w darze szereg przyjemności. Ale nie 

zaniedbuj swoich obowiązków! To na 

pierwszym planie ma być. 

 

 

 

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, wszystko 

ułoży się po Twojej myśli. Starzy przyjaciele 

Cię nie opuścili, a przybędą nowi. Na 

horyzoncie miłe spotkania. 

 

 

 

Trochę jesteś teraz bezradny, ale to się 

czasem Tobie zdarza. Taki jesteś, dwa kroki 

w przód i jeden w tył. Trochę przygasłeś. Na 

krótko jednak! 

 

 

 
Rozleniwiłeś się ostatnio i nie chcesz wracać 

do szarej, pracowitej rzeczywistości. Musisz 

jednak się przełamać, bo pieczone gołąbki nie 

wpadną same. 

 

Ważne decyzje przed Tobą, czekają na Ciebie 

nowe wyzwania zawodowe, ale podołasz im 

wszystkim. No i coś drgnie w uczuciach 

wreszcie! 

 

 

Pełen energii i wigoru, aż sam się sobie 

dziwisz! Tak trzymaj! Inercja już za Tobą, 

a przed pasmo sukcesów znaczących 

dokonań. 

 

 

W miarę spokojny czas przed Tobą, nie śpiesz 

się nigdzie, bo nie musisz niczego 

udowadniać. Korzystaj z uroków jesieni. 

Pomyślny czas dla Twych zamierzeń. 

 

Gwiazdy mówią, że czeka Cię wiele 

przyjemności i sukcesów w najbliższym 

czasie. Rób swoje, a wysiłek będzie 

nagrodzony. 

 

 

Naobiecywałeś  różności, a teraz się martwisz 

co z tym fantem począć. Nie uda Ci się 

wykpić byle czym. Musisz bardzo się starać. 

 

 

Twoja kochliwa natura nie pozwala 

zapomnieć Ci o spacerach pod gwiazdami, 

upojnych tańcach i wzdychaniach. Denerwuje 

Cię szarzyzna codzienności. 

 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  
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POZIOMO: 

 

1A - sypia twardziej od kołdry 

1L - jatka do potęgi 

2F - nie dla Mickiewicza 

2R -  jego żywiołem wiec 

3A - kolaboruje z kropką 

3L - nerwowy towarzysz 

4F - śliczna podpora 

4R - maltretuje kościec 

5A - uprawiana przez Lindę 

5L - jednoślad dla Mroczków 

6G - ten to ma cierpliwość 

6S - dziadek katamaranu 

7A - ta moda wkurza facetów 

7M - nie potrafi zrujnować 

8G - fan wazeliny 

8R - najdalej od Romy 

9B - budzi boksera 

9L - mądry do bólu 

10G - poranny grzebieniowiec 

10R - dialog Wójta z Plebanem 

11A - bracia piłkarscy z Siepietnicy 

 

 

 

 

11Ł - już po jedności 

12G - turyński Kubica 

12S - europarlamentarne za nami 

13A - krajanka dla cesarza 

13Ł - ten od Mai 

14S - to już koniec 

15A - obowiązkowy w radiu 

15Ł - w kościelnej garderobie 

16G - a-nie,ZET-tak 

16S - smakosz renet 

 

 

 

PIONOWO: 

 

A5 - tata brata  

A10 - dyrekcja w Przysiekach 

B1 - procentowe wino 

C5 - uwielbia kolczaste podeszwy 

D1 - z gór wytrysła 

E6 - najbliższy szejkanat 

 

 

 

 

F1 - królewski dla kopaczy 

G6 - i do szabli, i do szklanki 

G12 - sławęciński sołtys 

H1 - toż to jajczara 

I6 - przy dłoni 

J1 - wodna czupryna 

K10 - u nas nie dmucha 

L1 - tresura kota 

Ł8 - jeden z naszych szeryfów 

M1 - minusowa ozdoba 

N11 - żywioł szalikowca 

O3 - leczniczy nausznik 

P11 - po klapsie 

R1 - szaleństwo w tropiku 

R7 - muzyczna robota 

S12 - przy nadziei 

T1 - największe w gminie 

U12 - dowcipny zarost 

W1 - Koń Polski? 

Z1 - dla ducha 

Z9 - pani zza lady w city 

 

 

KUPON KONKURSOWY 
 

R o z w i ą z a n i e  k r z y ż ó w k i  z  n u m e r u  5 ( 1 6 ) / 2 0 0 9  W i e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 
H A S Ł O :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … . . . . . . .  
 
N a z w i s k o  … … … … … … . … … … … … …  I m i ę  … … … … . . … … … … … … … … .  
A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  

 
 
 
 
 

KRZYŻÓWKA SWOJSKA 
 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

 

Rozwiąż hasło wg schematu: 

15A 6J 16T 4G 4L 6Z 2G 10C 8K 5O 11R 

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

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

ufundowane zostaną upominki. 

Wieści  Skołyszyńskie  –  bezpłatny B iu letyn In formacyjny  Rady  i  Urzędu Gminy w  Sko ł yszyn ie  
Adres Urzędu Gminy:38-242 Sko łyszyn 12 *  t e l / fax  (013)  4491062 -64  
e-mai l  gmina@sko lyszyn .p l  *  s t rona in te rn .  www.bip. sko lyszyn.p l ,  www.wiesc i . sko lyszynsk ie . 4 .p l   
 
Nakład:  1400  egzempla rzy  
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