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- Promesa dla Gminy Skołyszyn 

- Odznaczeni za zasługi dla 

obronności kraju 

- Poświęcenie kościoła w Przy-

siekach 

- Powstanie Gminnego Zespołu 

Jasielskiej Agory 

- Sukcesy zespołów „Chromati-

ca” i wokalistów z ZSP 

w Skołyszynie 

- Wydarzenia kulturalne organi-

zowane przez GOKiCz 

- Sport 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- Horoskop 

- Krzyżówka  
 

 N r  1 ( 3 2 ) 2 0 1 3  ( s t y c z e ń ,  l u t y ,  m a r z e c )  k w a r t a l n i k  

 
BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

  
 

13 stycznia 2013r. mieszkańcy Gminy Skołyszyn ponownie wsparli Fundację Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od wczesnych godzin porannych 30 wolontariuszy zareje-

strowanych w Sztabie Nr 214 przy OSP Skołyszyn kwestowało na terenie Skołyszyna, 

Święcan, Lisowa, Sławęcina. W tym roku główna arena finału mieściła się na terenie 

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Na scenie wystąpili młodzi artyści z Gminy 

Skołyszyn a na zewnątrz obiektu strażacy z OSP Skołyszyn, Harklowa i Święcany prezen-

towali swój sprzęt. Odbyła sie również licytacja m.in. koszulki z autografem Jurka Owsia-

ka, kubka z 21. finału. W br. zebrano kwotę 4 396,05 zł, która zasiliło konto Fundacji 

WOŚP. Dziękujemy młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych ze Skołyszyna i delegacji 

młodzieży z Zespołu Szkół w Święcanach, która wyraziła chęć kwestowania pod opieką 

nauczycieli Pani Agnieszki Hajduk i Pana Bogdana Rąpała, jednostkom OSP Harklowa, 

Święcany i Skołyszyn za poświęcony czas, pracownikom GOKiCz za przygotowanie boga-

tego programu artystycznego, zespołowi "Vanesco" z Lisowa za nieodpłatny koncert. 

Uczestnicy finału mogli sprawdzić sobie poziom glukozy w krwi oraz ciśnienie tętnicze, 

które to badania przeprowadzały pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia ze Skołyszyna. Jak co 

roku wolontariuszy ciepłym posiłkiem nieodpłatnie podjęła Restauracja "Różana", za co 

serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Pani Agaty Śliż. Nad bezpieczeństwem 

finału skołyszyńskiego czuwali od samego rana funkcjonariusze Posterunku Policji ze Sko-

łyszyna wsparci przez patrole z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Słowa uznania 

i podziękowania należą się również prowadzącemu koncert Panu Wiesławowi Reczek, 

który od kilku lat gra wspólnie ze Sztabem WOŚP przy OSP Skołyszyn. Wszystkim zaan-

gażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie 21. Finału WOŚP w Skołyszynie ser-

decznie dziękuje. Dziękujemy Wójtowi Gminy Skołyszyn za objęcie tego finału swym 

Honorowym Patronatem. Mam nadzieję, że spotkamy sie za rok.  

       Szef Sztabu Stanisław Święch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 

krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 

maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

21. FINAŁ WOŚP W SKOŁYSZYNIE 

 

 

 

 

 

      Świętując czas Wielkiej Nocy i radując się ze Zmartwychwstania Chrystusa                                                                       

życzę aby z Jego wśród nas obecności płynęła łaska, moc  i siła zwyciężania wszelkich prze-
ciwności. Niech chwała Zmartwychwstania opromienia wszystkie chwile życia, daje radość, 
pokój i budzi nadzieję na lepsze jutro, pełne miłości przemieniającej świat. 
 
                                                                           Wójt Gminy 
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Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza konkurs  

na kandydata na stanowisko  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiekach, 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia 

wymagania określone przepisami rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 

2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo-

wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 

inne stanowisko kierownicze w poszczególnych  

typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 

placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436). 

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powin-

ny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na 

stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki 

oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2011 

r. 254. poz. 1525), tj: 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz 

z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, 

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność 

z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz po-

świadczającego obywatelstwo kandydata, 

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 

zawierający w szczególności informację o: 

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczy-

ciela albo 

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczycie-

la akademickiego, albo 

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kie-

rowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczy-

cielem, 

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-

dzających posiadanie wymaganego stażu pracy, 

o którym mowa w lit. c, 

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-

dzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 

w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub 

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia 

kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświa-

tą, 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym, 

g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy 

się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany pra-

womocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem 

pełnienia   funkcji    związanych  z    dysponowaniem 

 

 

środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-

sów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, 

z późn. zm.), 

j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 paź-

dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 

z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), 

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za 

zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – 

w przypadku nauczyciela, 

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za 

zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub 

oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczy-

ciela i nauczyciela akademickiego, 

m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą 

dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) 

lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365, z późn. zm.), 

n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do 

czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicz-

nych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 

o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na prze-

twarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora. 

 
III. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata 

dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. 

Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone 

przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia 

czyli lekarza medycyny pracy. Na żądanie organu 

prowadzącego kandydaci zobowiązani są do przed-

stawienia oryginałów dokumentów, o których mowa 

z punkcie II lit. b, d, e, k i l. 

 

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 

z podanym adresem zwrotnymi, numerem telefonu 

i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Jabłonicy”, „Konkurs na 

stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Przysie-

kach” w terminie do 25 marca 2013r. do godz.15:00 

na adres: Urząd Gminy w Skołyszynie, 38-242 Sko-

łyszyn 12, pok nr 9 w godzinach urzędowania. 

 

V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa 

powołana przez Wójta Gminy Skołyszyn. O terminie 

i miejscu przeprowadzenia postępowania konkurso-

wego kandydaci zostaną powiadomieni indywidual-

nie. 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY 
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I. W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 

r. poz. 21), która zastąpi obowiązującą w tym zakre-

sie dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 

1243 ze zm.). Nowa ustawa o odpadach określa środ-

ki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia lu-

dzi, zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ 

na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wy-

twarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz 

ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów 

i poprawiające efektywność takiego użytkowania. 

Przyjęte w ustawie zasady postępowania z odpadami 

mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważo-

nego rozwoju. Chodzi m.in. o zapobieganie powsta-

waniu odpadów, ograniczanie ich wytwarzania, 

zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środo-

wisko oraz przygotowanie do ponownego użycia 

i wykorzystania. Zgodnie z Art.16 ustawy gospodar-

kę odpadami należy prowadzić w sposób zapewnia-

jący ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gle-

by, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystne skutki dla terenów wiej-

skich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym 

kulturowym i przyrodniczym. 

 

Przypomina się mieszkańcom o obowiązującym 

ustawowo zakazie spalania odpadów w piecach 

domowych. Zgodnie z zapisami ustawy o odpa-

dach Art.191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, 

termicznie przekształca odpady poza spalarnią 

odpadów lub współspalarnią odpadów podlega 

karze aresztu albo grzywny. 

 

II. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/131/12 Rady Gminy 

w Skołyszynie z dnia 6 grudnia 2012 r. przypomina 

się o konieczności wypełnienia „Deklaracji o wyso-

kości opłat za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi” i dostarczenie jej do Urzędu Gminy 

w Skołyszynie w terminie do 31 marca 2013 r. Jed-

nocześnie prosimy o wpisanie w rubryce 14. deklara-

cji Nr PESEL. 

 

III. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na jedną 

z najpiękniejszych pór roku - wiosnę. Niestety kiedy 

tylko słońce i wiatr osuszą łąki i pola stajemy przed 

wielkim problemem. Przez bezmyślność wielu nie-

odpowiedzialnych ludzi płoną łąki, trzcinowiska, 

przydrożne rowy i nasypy kolejowe. Te pożary to 

nie przypadki. Prawie wszystkie to celowe podpa-

lenia. Czasem po to, aby oczyścić pola 

z przeschniętych resztek roślinności, aby pozbyć się 

chwastów, czasem tylko dla zabawy. Wypalanie 

traw jest niestety szkodliwe dla ludzi, zwierząt, 

 

 

 

przyrody oraz bardzo kosztowne. Bo koszty takich 

działań ponosimy my - czyli całe społeczeństwo. 

Wypalanie traw jest przestępstwem! Wypalanie 

traw jest nielegalne! Wypalanie traw jest zagro-

żone karą grzywny lub więzienia.  

 

Polskie prawo zabrania wypalania traw i pozostałości 

roślinnych pod groźbą kary aresztu albo grzywny, 

kwestie te regulują zarówno przepisy z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej jak i przepisy o ochronie 

przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) okre-

śla: Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, 

nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 

kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131. 

Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 

pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 

szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny. Roz-

porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-

tów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 

719). W rozdziale „Czynności zabronione i obowiąz-

ki w zakresie ochrony przeciwpożarowej” mówi się, 

że zabronione jest „rozpalanie ognia… wypalanie 

wierzchniej gleby i traw w miejscu umożliwiającym 

zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich 

obiektów”. W rozdziale „Zabezpieczenie przeciwpo-

żarowe lasów” jest zapis: „W lasach i na terenach 

śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, 

jak również w odległości 100 m od granicy lasów nie 

jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących 

wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególno-

ści: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi 

do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu”. 

Rozdział „Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, 

transportu i składowania palnych płodów rolnych”, 

mówi „Wypalanie … pozostałości roślinnych na 

polach jest zabronione”.  

 

Miejmy więc świadomość tego, że nawet mały 

niegroźnie wyglądający pożar trawy w przydroż-

nym rowie, czy na łące może się gwałtownie roz-

przestrzenić na sąsiednie zabudowania, czy obsza-

ry leśne, a takie pożary są bardzo groźne, trudne 

do ugaszenia i wymagające zaangażowania dużej 

ilości ratowników i sprzętu do ich likwidacji. 

Zwracajmy więc sobie wzajemnie uwagę i zasta-

nówmy się niekiedy nad tym, czy przez własną 

bezmyślność nie narazimy na zagrożenie własnego 

lub innych mienia i życia.  

 

Pamiętaj!  

Nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku 

jego przestrzegania.  

 

Apelujemy więc o rozsądek i nie wypalanie traw, 

pozostałości roślinnych i innych odpadów! zadbaj-

my o swoje zdrowie i środowisko naturalne! 

NIE WYPALAJ TRAW 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-21
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-21
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-21
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-21
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Coraz częściej na terenie skanalizowanej części 

Gminy Skołyszyn zdarzają się awarie na sieci kanali-

zacyjnej oraz na przepompowniach spowodowane 

głównie przez nieprawidłowe użytkowanie instalacji 

i urządzeń sanitarnych w domach oraz poprzez nie-

uważne prowadzenie prac polowych na działkach 

uzbrojonych w sieć kanalizacyjną, w wyniku czego 

dochodzi do uszkodzeń studzienek kanalizacyjnych. 
Pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej w Skołyszynie usuwając awarie zaistniałe na 

sieci i przepompowniach ścieków niejednokrotnie 

wyciągają stare szmaty, ręczniki, końcówki mopów, 

materiały higieniczne (pampersy, wkładki) słomę, 

żyłki, sznurki i tym podobne rzeczy, które zamiast na 

składowisko odpadów trafiają do kanałów wywołując 

awarię. Zdarzają się również części zniszczonych 

studzienek kanalizacyjnych. Dlatego też, GZGK 

w Skołyszynie zwraca się z prośbą do mieszkańców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o prawidłowe korzystnie z kanalizacji i nie traktowa-

nie jej jako zsypu na śmieci oraz uważne prowadze-

nie prac polowych. Mieszkańcy, którzy wrzucają 

odpady do sieci kanalizacyjnej lub niszczą studzienki 

kanalizacyjne nie tylko narażają Zakład na dodatko-

we koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez 

konieczność wynajęcia specjalistycznego samochodu 

do jej czyszczenia, czy też naprawy uszkodzonych 

pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków 

ale także narażają samych siebie jak również swoich 

sąsiadów na zalanie ściekami posesji, piwnic czy 

łazienek. Do takich awarii dochodzi kilka razy 

w miesiącu. Zaistniałe awarie mają również odzwier-

ciedlenie w kosztach związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej, którymi to 

zostają w ostatecznym rozrachunku obciążeni wszy-

scy mieszkańcy, płacąc rachunki za dostarczaną wo-

dę i odprowadzane ścieki. 

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW 

WOREK NIEBIESKI   Do worka w kolorze niebieskim należy wrzucać: 

papier – makulatura                   książki, gazety, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby, worki papierowe                                                    

                                        tekturę i kartony. 

    Nie wrzuca się do takiego worka:  

    tworzyw sprzężonych (kartonów po mleku, napojach, sokach), papieru 

                                             zabrudzonego tłuszczem (np. z masła lub margaryny). 

WOREK ZIELONY       Do worka w kolorze zielonym należy wrzucać:  

szkło                                   czyste: 

- szklane butelki bez kapsli i nakrętek, słoiki bez nakrętek, 

- stłuczkę szklaną bez części metalowych, 

Nie wrzucamy: 

- porcelany, ceramiki, luster i szkła zbrojonego, 

- zużytych żarówek 

WOREK ŻÓŁTY             Do worka w kolorze żółtym należy wrzucać:  

tworzywa sztuczne   folie, worki foliowe, pojemniki plastikowe i wszelkie butelki wykonane 

    z tworzyw sztucznych 

                 Nie wrzucamy:  

    brudnego plastiku i innych tworzyw sztucznych niż wyżej określone. 

WOREK CZERWONY Do worka w kolorze czerwonym należy wrzucać: 

złom                                    - puszki po napojach, konserwach 

- drobny złom żelazny 

WOREK CZARNY               Do worka w kolorze czarnym należy wrzucać  

    odpady komunalne, wszystkie inne odpady, nie segregowane których nie 

    można wysegregować. 

 

Ponadto informuje się, że ODPADY WIELKOGABARYTOWE takie jak meble wszelakiego rodzaju odbie-

rane będą według wcześniej ustalonego harmonogramu w miesiącu czerwcu w dniach 26, 27, 29. 

 

ELEKTROODPADY takie jak: sprzęt AGD wielkogabarytowy (chłodziarki, zamrażarki, lodówki, pralki itp.), 

sprzęt AGD małogabarytowy (odkurzacze, żelazka, tostery, zegary, itp.), sprzęt komputerowy (komputery, 

drukarki, ksera, laptopy, myszy, klawiatury), sprzęt RTV, narzędzia (monitory, telewizory, radia telefony, za-

bawki elektroniczne), elektronarzędzia (wiertarki, piły itp.), baterie i akumulatory będą zbierane w miesiącu 

maju. O terminie mieszkańcy zostaną wcześniej poinformowani. 

 

Przypomina się mieszkańcom Gminy Skołyszyn, że w dniu 31 marca mija termin złożenia deklaracji 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

KANALIZACJA SANITARNA ZSYPEM NA ŚMIECI 
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Prawie 150 urzędników z Gminy Jasło, Brzyska, 

Dębowiec, Skołyszyn i Tarnowiec w ramach zawią-

zanego partnerstwa skorzysta z wielu form wsparcia 

oferowanych w ramach projektu pn. „Wdrożenie 

usprawnień w dostępie usług publicznych świadczo-

nych przez Urząd Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, 

Skołyszyn, Tarnowiec”. W trakcie realizacji projektu 

w okresie 07.2012-12.2013 Urzędy mają do dyspo-

zycji dofinansowanie na realizację bezpośrednich 

form wsparcia Urzędów Gmin tj. 

- utworzone i doposażone zostaną Punkty Obsługi 

Klienta celem rozwoju dostępności usług publicz-

nych, 

- wprowadzony zostanie monitoring satysfakcji klien-

tów, 

- wdrożone zostaną oprogramowania służące 

usprawnieniu działalności Urzędów, 

- zorganizowane zostaną szkolenia podnoszące 

i aktualizujące kompetencje urzędników.  

Głównym celem projektu jest poprawa standardów 

zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicz-

nych świadczonych przez 5 partnerskich jst. 
 

 

 

 

Szanowni Państwo, W celu sprawnej i profesjonalnej 

obsługi oraz w celu starannego wykonywania zadań 

publicznych przez Urząd Gminy Skołyszyn i tworze-

nia warunków stałego rozwoju, zachęcamy do wy-

pełnienia anonimowej ankiety w wersji elektronicz-

nej lub papierowej. Państwa oceny, uwagi i wnioski 

będą uwzględniane na bieżąco przy doskonaleniu 

świadczonych usług publicznych. 
 

 

 

 

 

Pragniemy poinformować, że osoby odwiedzające 

Urząd Gminy w Skołyszynie mogą na parterze bu-

dynku w przeznaczonym do tego Punkcie Obsługi 

  

 

 

 

 

 

Firma Edukator prowadzi do końca kwietnia 2013 r. 

nabór do projektu skierowanego dla osób niepracują-

cych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym Urzę-

dzie Pracy jako osoby bezrobotne). Projekt skierowa-

ny jest w szczególności do osób: zamieszkujących na 

wsi, do 24 roku życia, w wieku 50-64 lat, niepełno-

sprawnych  oraz długotrwale bezrobotnych. Uczest-

nicy będą mieć zapewnione stypendia szkoleniowe, 

stypendia z tytułu odbywania staży/praktyk zawodo- 

 

 

 

 

Oczekiwanym efektem będzie usprawnienie procesu 

stanowienia prawa miejscowego oraz aktów admini-

stracyjnych. Największą zaletą realizowanego projek-

tu jest to, że stanowił on impuls do wdrożenia 

w Urzędach Gmin zmian służących poprawie efek-

tywności funkcjonowania. Realizacja projektu 

w partnerstwie z sąsiednimi Gminami dostarczyła 

100% dofinansowania na realizację postawionych 

celów. Wprowadzenie zmian będzie wymagało od 

wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie 

Urzędów mnóstwo pracy, tak aby skutecznie wyko-

rzystać pozyskane środki. Z rezultatów projektu sko-

rzystać mogą nie tylko pracownicy, ale także klienci 

poszczególnych Urzędów Gmin, którzy w ramach 

anonimowego monitoringu satysfakcji ocenią ich 

funkcjonowanie.  

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządze-
nie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału admini-
stracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Moderni-
zacja zarządzania w administracji samorządowej.  
 

 

 

 

Ankietę w wersji papierowej można pobrać u pra-

cowników urzędu i wrzucić do przygotowanych 

w tym celu urn znajdujących się w budynku urzędu. 

Zachęcamy również do skorzystania z ankiety 

w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

www.skolyszyn.pl.  

Proces badania satysfakcji trwał będzie do 31 marca 

2013 r. 
 

 

 

 

 

Klienta uzyskać niezbędne informacje dotyczące 

załatwianej przez nich sprawy.  

Pracownik udostępni a także pomoże wypełnić druki. 

 

 

 

 

 

 

wych i zwrot kosztów dojazdu. 

Projekty "Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - 

szansą na pracę" współfinansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

"EDUKATOR" Spółka z o.o. 

ul. Igielna 9; 38-200 Jasło 

tel. 13 4485189; www.edukator-jaslo.pl 
 

CZAS SZKOLEŃ I ZMIAN W URZĘDZIE GMINY JASŁO, BRZYSKA, 

DĘBOWIEC, SKOŁYSZYN I TARNOWIEC 

 

OCEŃ NASZ URZĄD GMINY- ANKIETA SATYSFAKCJI  
 

BEZPŁATNE SZKOLENIA, STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE  

ORAZ POŚREDNICTWO PRACY 
 

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA W URZĘDZIE GMINY 

http://www.skolyszyn.pl/
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W całej Polsce trwa proces cyfryzacji telewizji. 

W województwie podkarpackim analogowy sygnał 

wyłączany będzie etapowo.  

Na terenie Gminy Skołyszyn nie jest on już osiągalny 

od 19 marca 2013 r. 

 

Sygnał telewizyjny dociera do naszych domów naj-

częściej na trzy sposoby: 

- poprzez antenę satelitarną, 

- poprzez instalację telewizji kablowej, 

- poprzez zwykłą antenę telewizyjną, która odbiera 

sygnał z naziemnych masztów telewizyjnych roz-

stawionych w całej Polsce i rozsyłających sygnał do 

tych właśnie anten. 

 

Co się zmieni po wprowadzeniu cyfryzacji? 

 

Odbiorcy telewizji kablowej lub satelitarnej nadal 

będą odbierać swój sygnał tak jak dotychczas. Nie 

muszą kupować ani dekoderów, ani anten do odbie-

rania sygnału cyfrowego. 

W trzecim przypadku (sygnał telewizyjny z masztów 

naziemnych) zmieni się rodzaj wysyłanego sygnału 

z dotychczasowego (analogowego) na cyfrowy.  

Sygnał cyfrowy jest już emitowany, natomiast analo-

gowy w województwie podkarpackim będzie wyłą-

czany etapowo. 

Zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy przynosi 

korzyści w pierwszej kolejności związane z jakością 

obrazu oraz liczbą dostępnych kanałów. Należy pa-

miętać, że sygnał cyfrowy to nowa technologia, ale 

nie wszystkie telewizory mają urządzenie do deko-

dowania tego sygnału (chodzi o dekoder DVB-T, 

pracujący w standardzie MPEG-4). 

 

Co powinni zrobić odbiorcy sygnału naziemnego? 

 

Należy sprawdzić, czy telewizor ma wbudowany 

dekoder (DVB-T/MPEG-4), jeżeli tak – to nie ma 

powodu do niepokoju. Jeżeli nie, należy go dokupić 

(koszt ok. 100 zł) i podłączyć. Podłączenie jest pro-

ste: kabel antenowy wyciągamy z telewizora i wpi-

namy do dekodera, a następnie łączymy dekoder 

z telewizorem. 

Nowsze modele telewizorów (wyprodukowane 

w ciągu ostatnich 5 lat) powinny mieć już wbudowa-

ny na stałe odbiornik cyfrowy, czyli obsługujący 

standard kompresji MPEG-4. W większości wypad-

ków nie powinno być potrzeby zmiany anteny. Nie-

mniej jednak, może zaistnieć potrzeba dokupienia 

nowej anteny. 
Użytkownicy, którzy chcieliby oglądać cyfrową te-

lewizję na komputerze, mogą skorzystać z możliwo-

ści dokupienia specjalnego odbiornika. Może to być 

sprzęt podłączany przez USB, złącze ExpressCard 

lub PCI-E. Przy zakupie należy zwracać uwagę na 

zgodność z przyjętym standardem, podobnie jak 

w przypadku STB. 

 

 

 

Czego nie powinni robić odbiorcy telewizji sateli-

tarnej lub kablowej? 

 

Odbiorcy telewizji satelitarnej lub kablowej nie po-

trzebują żadnych dekoderów ani anten do odbioru 

sygnału cyfrowego. Kupując nowy telewizor należy 

jednak zadbać, aby miał wbudowany dekoder, po-

nieważ odbierając sygnał z „kablówki” albo „sateli-

ty” nigdy nie wiemy, czy za pewien czas nie zechce-

my przejść na sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. 

O szczegółach technicznych powinien poinformować 

nas uczciwy sprzedawca w sklepie RTV, gdyż nowe 

przepisy nakładają na niego taki obowiązek. Inspek-

cja Handlowa skrupulatnie kontroluje przedsiębior-

ców pod tym względem. 

 

Na co jeszcze trzeba się przygotować? 

 

Na terenach górzystych, gdzie wysokie wzniesienia 

i porastające je lasy mogą przesłaniać przestrzeń 

pomiędzy anteną nadajnika sygnału cyfrowego 

a anteną odbiorczą, możliwy jest przejściowy brak 

dostępu do sygnału cyfrowego o właściwych parame-

trach. Oznaczać to będzie przejściowy brak w tych 

miejscach możliwości odbioru cyfrowej telewizji 

naziemnej. 

W wielu wypadkach do usunięcia tej niedogodności 

wystarczy tylko umieszczenie anteny odbierającej 

sygnał wyżej i skierowanie jej w kierunku nadajnika. 

Tam, gdzie to nie przyniesie efektu, konieczne będzie 

cierpliwe poczekanie na tzw. „doświetlenie” obsza-

rów, do których nie dotrze sygnał cyfrowy. Może to 

polegać na rozmieszczeniu przez nadawcę nowych 

nadajników albo zmianie parametrów nadawania 

tych, które już działają.  

 

Gdzie szukać dodatkowych informacji? 

 

 www.cyfryzacja.gov.pl 

 www.krrit.gov.pl 

 www.cyfrowydoradca.pl 

 www.emitel.pl 

 

Uwaga! 
 

Nie daj się oszukać akwizytorom oferującym de-

kodery po „promocyjnych” cenach.  

Kupuj urządzenia w autoryzowanych serwisach. 

Jeśli nie posiadasz wiedzy technicznej, nie kupuj 

zbędnego sprzętu. Porozmawiaj na ten temat 

z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi.  

Warto również sprawdzić, jak zachowuje się de-

koder podłączony do wcześniejszej anteny, aby nie 

kupować pokojowej anteny DVB-T, którą sprze-

dawcy chętnie oferują „na wszelki wypadek”. 

 

CYFRYZACJA TELEWIZJI - INFORMACJE 

http://www.cyfryzacja.gov.pl/
http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/nowe-technologie/
http://www.cyfrowydoradca.pl/kiedy/podkarpackie.html
http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t
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Policja ostrzega przed oszustami, którzy powołując 

się na nieprawdziwe informacje w związku z trwają-

cym procesem cyfryzacji telewizji naziemnej nama-

wiają do kupna odbiorników satelitarnych i podpisy-

wania umów abonamentowych. Funkcjonariusze 

odnotowują przypadki oszustw, w których sprawcy 

próbują wykorzystać trwający proces cyfryzacji tele-

wizji naziemnej. Aby przekonać do zakupu swojej 

oferty, nieuczciwi sprzedawcy informują, że jeżeli 

konsument nie kupi oferowanego przez nich dekode-

ra satelitarnej platformy cyfrowej, nie będzie miał 

dostępu do telewizji. Policja ostrzega – nie dajmy się 

 

 

 

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podjął 

decyzję o wydłużeniu do dnia 5 kwietnia terminu 

podpisywania umów na montaż układu solarnego 

wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem układu 

w ramach uczestnictwa w Projekcie pn. „Instalacja 

systemów energii odnawialnej na budynkach uży-

teczności publicznej oraz domach prywatnych na 

 

 

 

W dniu 28 lutego 2013 roku w Podkarpackim Urzę-

dzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, podczas 

którego Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura otrzy-

mał z rąk Sekretarza Stanu Ministerstwa Administra-

cji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego oraz 

Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Cho-

micz-Śmigielskiej promesę w wysokości 90 000 zł na 

odbudowę infrastruktury zniszczonej wskutek powo-

dzi. Środki te zostaną przeznaczone na odbudowę 

drogi do cmentarza w Bączalu Dolnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oszukać. Zwracajmy szczególną uwagę na domo-

krążców oferujących dekodery lub anteny satelitarne, 

którzy chcą sprzedać sprzęt po promocyjnej cenie. 

Zdarzają się także przypadki, kiedy sprawcy nama-

wiają do zakupu nieodpowiednich odbiorników sate-

litarnych lub  proponują podpisywanie fikcyjnych 

umów abonamentowych.  

Policjanci przestrzegają przed nierozważnym podpi-

sywaniem jakichkolwiek dokumentów. Najbardziej 

narażoną grupą osób są ludzie starsi i samotnie 

mieszkający. Przestrzegajmy swoich bliskich przed 

tego typu oszustwami. 

 

 

 

 

terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki” współfinansowanym ze środków Szwajcar-

sko - Polskiego Programu Współpracy.  

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod 

numerem telefonu 13 449 17 55. 

Więcej o projekcie na stronie internetowej 

www.solary.wisloka.pl 

 

 

 

Pragniemy również poinformować, że Starostwo 

Powiatowe w Jaśle otrzymało promesę w wysokości 

1,7 mln zł na likwidację osuwisk, m.in. przy drodze 

powiatowej w Bączalu Górnym.  

Łączna kwota środków pochodzących z rezerwy 

celowej budżetu państwa przeznaczonej dla Podkar-

pacia opiewa na kwotę 77 mln zł. Otrzymało je 140 

samorządy, 59,1 mln zł to środki przeznaczone na 

odbudowę infrastruktury komunalnej, natomiast 17,9 

mln zł to środki na likwidację osuwisk. 

CYFRYZACJA - POLICJA OSTRZEGA 

 

NOWY TERMIN PODPISYWANIA UMÓW 

 

PROMESA DLA GMINY SKOŁYSZYN 
 

 

http://www.solary.wisloka.pl/
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Minister Obrony Narodowej odznaczył mieszkańców 

powiatu jasielskiego medalami „Za zasługi dla 

obronności kraju”. Otrzymali je rodzice, których 

trzech lub więcej synów wzorowo odbyło zasadniczą 

służbę wojskową. Wręczenie odzna-

czeń miało miejsce podczas uroczy-

stego spotkania w jasielskim staro-

stwie. Uhonorowani zostali mieszkań-

cy gmin: Kołaczyce, Dębowiec, No-

wy Żmigród, Tarnowiec, Skołyszyn 

i miasta Jasła. W imieniu Ministra 

Obrony Narodowej Tomasza Siemo-

niaka medale wręczał Wojskowy 

Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk 

Andrzej Nykiel, w towarzystwie Sta-

rosty Jasielskiego Adama Kmiecika 

oraz przedstawicieli jednostek samo-

rządu terytorialnego, z których wy-

wodzą się odznaczeni rodzice (Sekre-

tarza Miasta i Gminy Kołaczyce Emi-

lii Myśko-Wiejowskiej, Wójta Gminy 

Dębowiec Zbigniewa Staniszewskie-

go, Zastępcy Wójta Gminy Nowy 

Żmigród Radosława Kujawskiego, 

Wójta Gminy Tarnowiec Bogusława Wójcika, Wójta 

Gminy Skołyszyn Zenona Szury oraz drugiego 

 

 

 

 

24 lutego 2013r., Ks. Bp. Kazimierz Górny, Ordyna-

riusz Rzeszowski dokonał poświęcenia kościoła  

filialnego p.w. Bł. Jana Pawła II w Przysiekach. 

„Chcemy, aby nasz kościółek był wotum, dziękczy-

nieniem złożonym Bogu za wspaniały pontyfikat, za 

życie i osobę Ojca Świętego Jana Pawła II”- informu-

je ksiądz Marek Cesarz, proboszcz parafii p.w. Św. 

Katarzyny w Sławęcinie.  

 

 

 

 

 

W dniu 9 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-

telnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie mające 

na celu powołanie Zespołu Gminnego Jasielskiej 

Agory – Gmina Skołyszyn.  

 

Jasielska Agora to organizacja zrzeszająca grupy 

robocze z każdej gminy powiatu jasielskiego, które 

będą wyznaczać kierunki rozwoju w kolejnym okre-

sie programowania tj. w latach 2014-2020, kiedy to 

preferowane będą projekty składane w partnerstwie 

w oparciu o posiadane ekspertyzy i diagnozy. 

 

W spotkaniu udział wzięło 16 przedstawicieli so-

łectw, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych 

z terenu Gminy Skołyszyn. Zespół będzie brał 

 

 

 

Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła Leszka Znamirow-

skiego). 

 
 

 

Medale otrzymali m.in Halina i Eugeniusz Szpak 

ze Skołyszyna. 
 

 

 

 

Budowę kościoła rozpoczęto w 2005 roku. Cztery 

lata później Ks. Bp. Ordynariusz wmurował Kamień 

Węgielny poświęcony przez Jana Pawła II na Kra-

kowskich Błoniach. „Pragniemy, aby w naszej parafii 

rozwijał się kult bł. Jana Pawła II, dlatego poprosili-

śmy Księdza Kardynała, Stanisława Dziwisza o reli-

kwie Błogosławionego Papieża - Polaka” - dodaje 

ksiądz Marek Cesarz. 

 

 

 

 

 

udział w pracach grupy reprezentującej Gminę Sko-

łyszyn zarówno lokalnie jak i na forum powiatu.  

W jego skład weszli: Józef Kielar – Przewodniczący; 

Edyta Hasiak – Zastępca Przewodniczącego; Jan 

Dyląg; Emilia Dziedzic; Danuta Gorczyca; Sławomir 

Lechowski; Ryszard Maczuga; Jan Rak i Wiesława 

Wilk. 

Członkostwo ma charakter społeczny i nie wiąże się 

z otrzymywaniem żadnego wynagrodzenia. 

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie 

internetowej: http://www.strefajaslo.pl/ 

 

 

ODZNACZENI MEDALAMI „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU" 

 

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W PRZYSIEKACH 

 

 SPOTKANIE JASIELSKIEJ AGORY – GMINA SKOŁYSZYN 
 

http://www.strefajaslo.pl/
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Zespół wokalny „Chromatica” pod kierunkiem Ewy 

Maciejczyk wyśpiewał drugie miejsce w Międzyna-

rodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazi-

mierza Szwarlika w Będzinie w kategorii chóry mło-

dzieżowe. W skład grupy wokalnej, działającej przy 

Zespole Szkół Publicznych w Święcanach, wchodzą 

uczennice szkoły podstawowej, gimnazjum oraz 

absolwentki. Międzynarodowy Festiwal Kolęd  

i Pastorałek w Stolicy Polskiej Kolędy - Będzinie jest 

największym i najbardziej prestiżowym konkursem 

w swojej kategorii. Odbywa się w dwóch etapach - 

eliminacje rejonowe oraz trzydniowy finał. Do elimi-

nacji rejonowych tegorocznej edycji zgłosiło się bli-

sko 1800 wykonawców. Zespół „Chromatica” o wej-

ście do finału walczył podczas eliminacji w Tucho-

wie. Jury w składzie: ks. prof. Andrzej Zając, Alicja 

Miśta i dr Jan Gładysz spośród 58 wykonawców 

zakwalifikowało do przesłuchań w Będzinie zaledwie 

dwa zespoły i czterech solistów. W finale zmierzyło 

się 143 wykonawców. Uczestników oceniało jury 

w składzie: prof. Marta Kierska -Witczak – Akade-

mia Muzyczna we Wrocławiu (przewodnicząca), ks. 

dr Zenon Kołodziejczak – Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytut Teo-

logiczny w Łodzi, dr Michał Sławecki – Uniwersytet 

Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Zespół 

ze Święcan zaprezentował trzy kolędy tradycyjne: 

„Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg się rodzi” i „Mizerna 

cicha” w układzie trzygłosowym. Jury doceniło wy-

stęp zespołu „Chromatica” przyznając im drugie  

 
 

 

Już po raz 18. Jasielski Dom Kultury był organizato-

rem Konkursu kolęd i pastorałek „Na nutę kanty-

czek”. Do przeglądu zgłosiło się ponad 100 wokali-

stów (solistów i zespołów) z całego województwa 

podkarpackiego i małopolskiego (m.in. z Rzeszowa, 

Stalowej Woli, Krosna, Jasła, Biecza). Pierwsze 

przesłuchanie odbyło się 8 XII 2012r., a konkurs 

właściwy – 14 XII 2012 r. Szkołę reprezentowali 

soliści i dwa zespoły wokalno – instrumentalne.  

W kategorii „solista” wystąpili i zaśpiewali: Patryk 

Cetnar (kl. IV, SP) – „Kaczka pstra”, „Bosy pastu-

szek” Izabela Cetnar (kl. III, Gimnazjum) – „Lulajże 

Jezuniu”, „Kiedy nam do siebie bliżej”. Z kolei ze-

spół wokalno – instrumentalny „FERMATKI” (SP) 

wykonał „Gore gwiazda” i „Gdy Pan Jezus się naro-

dził”. Uczennice zagrały także na fletach prostych 

i instrumentach perkusyjnych. Skład zespołu „Fer-

matki”: Patryk Cetnar (IV) Klaudia Godniak (V) 

Edyta Kozioł (V) Ilona Jagielska (V) Izabela Mastej 

(V) Wioleta Papciak (V) Marta Solecka (V) Patrycja 

Witkoś (VIa) Natalia Szot (VIa) Gabriela Kozioł 

(VIa) Aleksandra Łach (VIa) Aleksandra Potok (VIa) 

Klaudia Łacek (VIa) Emilia Średniawska (VIa) Ze-

spół „SKOLISZCLUB” (gimnazjum) zaśpiewał 

„Mroźna cisza” i „Mizerna cicha”. Jego występ 

wzbogacony  był  o  grę  na  nietypowych  etnicznych 

 

 

miejsce w kategorii chóry młodzieżowe. Oprócz 

wysokiej lokaty ważnym wyróżnieniem dla grupy 

wokalnej ze Święcan było zaproszenie do udziału 

w Koncercie Galowym, który odbył się 20.01.2013 r. 

w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzi-

nie. Koncert wieńczy każdą edycję Festiwalu. Nie 

jest to typowy koncert laureatów, a raczej przegląd 

najciekawszych i najbardziej barwnych występów 

danej edycji. Ten niezwykły spektakl muzyczny, 

realizowany z dużym scenicznym rozmachem, gro-

madzi kilkuset widzów i jest niezapomnianym prze-

życiem zarówno dla publiczności, jak i wykonaw-

ców.  

Skład zespołu wokalnego „Chromatica”- Głos 

I: Klęba Anna, Klisiewicz Anna, Paszyńska Aleksan-

dra, Stoj Anna, Węgrzyn Zuzanna, Zając Gabriela, 

Głos II: Bara Katarzyna, Kędzior Aleksandra, Kuraś 

Aleksandra, Niziołek Justyna, Ryznar Aleksandra, 

Sychta Marzena, Głos III: Gawłowicz Klaudia,  

Guzior Magdalena, Kędzior Katarzyna, Wójcik Ma-

riola, Zając 

Nikoleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instrumentach przywiezionych z różnych kontynen-

tów (m.in. z Afryki i Australii). Były: djembe, czu-

ringa, zaklinacz deszczu i polska stara tarka. Zespół 

wystąpił w strojach uszytych specjalnie na takie 

przeglądy. Skład zespołu „SkoliszClub”: Paulina 

Bugajska (IIIa) Izabela Cetnar (IIIa) Weronika Duda 

(IIIa) Wioleta Hajnosz (IIIa) Edyta Smaś (IIIa) Syl-

wia Pawluś (IIIa) Monika Furmanek (IIIa) Sylwia 

Kołodziej (IIb) Joanna Mika (IIb) Kinga Wojdyła 

(IIb) Bartosz Ciołkosz (IIb) Norbert Furmankiewicz 

(IIb) Maciej Panek (IIb).  

Jury składające się z muzyków i redaktorów muzycz-

nych z Radia Rzeszów po przesłuchaniu 32 solistów 

i 15 zespołów przyznało nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii zespołów szkół podstawowych II miej-

sce – zespół „FERMATKI” W kategorii solistów 

z gimnazjów Wyróżnienie – Izabela Cetnar  

W kategorii 

zespół 

z gimnazjów I 

miejsce – ze-

spół „Skolisz 

Club”. 

SUKCES ZESPOŁU WOKALNEGO „CHROMATICA”  

 

WIELKI SUKCES WOKALISTÓW Z ZSP W SKOŁYSZYNIE 
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Długie zimowe popołudnia wcale nie muszą być 

nudne. W każdą środę w styczniu, w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie od-

bywały się warsztaty filcowania. Spotkania cieszyły 

się dużym zainteresowaniem pań, które lubią otaczać 

się pięknymi przedmiotami wykonanymi własno-

ręcznie. Uczestniczki przekonały się, że nie trzeba 

być osobą uzdolnioną plastycznie, aby spełniać się 

twórczo i w przyjaznej atmosferze odnaleźć swoją 

nową pasję. W czasie warsztatów uczestnicy poznali 

technikę filcowania wełny na mokro wykonując ku-

leczki, kwiaty i inne ozdoby w przeróżnych kolorach 

i formach. Technika podbiła serca 35 miłośniczek 

rękodzielnictwa oraz biżuterii artystycznej.  

Współcześnie ręczne filcowanie wełny w Europie jest 
bardzo popularną metodą edukacji artystycznej. 
Z zajęć filcowania korzystać mogą dzieci, młodzież 
i dorośli. Kolorowa wełna pod wpływem ugniatania, 
tarcia przy pomocy wody i mydła zbija się w jednolitą  
 

 

 

Muzyka świąteczna towarzyszy nam nie tylko pod-

czas wigilijnej kolacji, ale przewija się przez cały 

świąteczny okres, tworząc niepowtarzalną atmosferę. 

Tradycją okresu Świąt Bożego Narodzenia jest 

wspólne kolędowanie. Ten piękny zwyczaj podtrzy-

mali Mieszkańcy Gminy Skołyszyn, kolędując  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie znalazł się na liście stu bibliotek, które otrzy-

mały egzemplarz „Czarnej książki kolorów”. Kon-

kurs zorganizowało wydawnictwo Widnokrąg (wy-

dawca książki) i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju 

Bibliotek. „Czarna książka kolorów” jest niezwykła, 

cała czarna, jedyny kolor to srebrna grafika na okład-

ce i srebrna czcionka. Jest tu tekst wydrukowany 

brajlem oraz tekst przeznaczony dla widzących, 

a rysunki są lekko wypukłe, można więc poczuć je 

pod palcami. Jej autorki, Menena Cottin i Rosana 

Faria wyobraziły sobie przyjaźń dwóch chłopców, 

z których jeden, Tomek, jest niewidomy. Jego widzą-

cy przyjaciel opowiada, jak Tomek potrafi poczuć, 

dotknąć, usłyszeć czy spróbować kolorów.   

 

 

tkaninę. Im dłużej filc jest spilśniany, tym jest lepszy. 

Filc nie ma wątku, ani osnowy, spadów, nie strzępi 
się, może być cięty i formowany do każdego kształtu. 

Z ręcznie zrobionego filcu mogą powstawać: dywany, 
kapcie, torebki, ozdoby, czapki, kapelusze, kamizelki, 

poduszki, szale, biżuteria i wiele innych przedmiotów 

użytkowych i artystycznych. Praca z wełną owczą 
i samodzielne zamienianie jej w trójwymiarową for-

mę daje nieograniczone możliwości, wspomaga roz-
wój wyobraźni i zdolności manualne. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

wspólnie 27 stycznia 2013 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. W magiczny 

nastrój kolędowania wprowadziła wszystkich grupa 

teatralna „Talenty”, która wystawiła jasełka. Oprawę 

muzyczną jasełek zapewnił zespół wokalny „Tin-

gled” oraz uczennica gry na keyboardzie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieciom uczestniczącym w piątkowych warsztatach 

w bibliotece niezwykłych doznań dostarczyło po-

znawanie kolorów razem z Tomkiem. Najpierw opo-

wiadali o swoich ulubionych kolorach a następnie 

z zamkniętymi oczami wyobrazili sobie jak pachnie 

skoszona trawa i smakują lody miętowe. To właśnie 

zielony. Natomiast kolor brązowy szeleści pod sto-

pami, kiedy przychodzi jesień. Do tego pachnie pięk-

nie czekoladą, a kiedy indziej bardzo brzydko. 

Uczestnicy mogli  przekonać się własnoręcznie, jak 

niewidomi "widzą" deszcz, pióra, liście... bo wszyst-

kie obrazki w książce można poczuć. Na koniec 

dziewczyny wykonały własne ilustracje a także napi-

sały imiona swoje oraz swoich bliskich używając 

poznanego na zajęciach alfabetu Braille’a.  

Zapraszamy do zapoznania się z niezwykłą książką. 

STYCZNIOWE FILCOWANIE W GOKICZ 

 

 

KOLĘDOWANIE W GOKICZ 

 

 
 

„CZARNA KSIĄŻKA KOLORÓW” 
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Kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania oraz 

zachowanie od zapomnienia polskich kolęd i pastora-

łek to główne cele organizowanego przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie Prze-

glądu Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek. 

Tegoroczna – jedenasta edycja odbyła się 30 stycznia 

2013 roku w sali widowiskowej GOKiCz. Podczas 

przeglądu na scenie zaprezentowało się 178 uczniów 

ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Skoły-

szyn. 

Jury w składzie: ks. Marek Cesarz – proboszcz para-

fii Sławęcin; Stanisław Mazurek – nauczyciel muzy-

ki, instruktor gry na instrumentach Społecznego 

Ogniska Muzycznego w Jaśle; Jadwiga Szarek – 

instruktor muzyki w GOKiCz w Skołyszynie oraz 

Marta Gąsiorowska – kierownik GOKiCz oceniało 

umiejętności wokalne wykonawców, interpretację, 

stopień trudności wykonywanych utworów oraz 

ogólny wyraz artystyczny. 

Jury oceniało wykonawców w trzech grupach wie-

kowych i nagrodziło: 

KL. I-III, SOLIŚCI 

I MIEJSCE: Karolina Głowacka - kl. III, SP Przy-

sieki /  Nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Le-

śniak  

II MIEJSCE:  Oskar Reczek – kl. II, SP Przysieki /  

Nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Leśniak 

III MIEJSCE:  Alicja Mastej – kl. III, ZSP w Sko-

łyszynie / Nauczyciel przygotowujący: Urszula Za-

bielska 

WYRÓŻNIENIE: Martyna Furman Kuraś – kl. I, 

ZSP w Skołyszynie / Nauczyciel przygotowujący: 

Jolanta Berkowicz 

WYRÓŻNIENIE: Julia Sendra – kl. I, ZSP w Sko-

łyszynie / Nauczyciel przygotowujący: Jolanta Ber-

kowicz 

ZESPOŁY 

WYRÓŻNIENIE: Zespół wokalno - instrumental-

ny ZSP w Kunowej / Nauczyciel przygotowujący: 

Ewa Gubernat 

KL. IV-VI, SOLIŚCI 

I MIEJSCE: Weronika Wojdyła – kl. IV, SP Bączal 

Dolny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II MIEJSCE: Marzena Sendecka – kl. VI, ZSP 

w Kunowej / Nauczyciel przygotowujący: Ewa Gu-

bernat 

III MIEJSCE: Patryk Cetnar – kl. IV, ZSP w Sko-

łyszynie 

WYRÓŻNIENIE: Magdalena Korzeniowska – kl. 

VI, SP w Harklowej / Nauczyciel przygotowujący: 

Barbara Łacek 

WYRÓŻNIENIE: Wiktoria Halko – kl. V, ZSP 

w Bączalu Dolnym 

WYRÓŻNIENIE: Karolina Idzik – kl. VI, SP 

w Lisowie / Nauczyciel przygotowujący: Agnieszka 

Starzec 

ZESPOŁY 

I MIEJSCE:”Fermatki” – ZSP Skołyszyn / Na-

uczyciel przygotowujący: Urszula Czerwińska 

II MIEJSCE: "Lisolla” - SP Lisów / Nauczyciel 

przygotowujący: Agnieszka Starzec 

III MIEJSCE: Zespół wokalny – kl. VI; ZSP Ku-

nowa / Nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat 

WYRÓŻNIENIE: Zespół wokalny – SP w Jabłoni-

cy / Nauczyciel przygotowujący: Henryk Juszczyk 

GIMNAZJA,  SOLIŚCI: 

I MIEJSCE: Izabela Cetnar – kl. III, ZSP w Skoły-

szynie / Nauczyciel przygotowujący: Urszula Czer-

wińska 

II MIEJSCE: Oliwia Potykanowicz – kl. I, ZSP 

w Skołyszynie / Nauczyciel przygotowujący: Urszula 

Czerwińska 

III MIEJSCE ex aequo: Monika Furmanek – Gim-

nazjum w Skołyszynie/ Nauczyciel przygotowujący: 

Urszula Czerwińska 

III MIEJSCE ex aequo: Paulina Bugajska – Gimna-

zjum w Skołyszynie/ Nauczyciel przygotowujący: 

Urszula Czerwińska 

ZESPOŁY: 

I MIEJSCE: Chór ZSP w Święcanach / Nauczyciel 

przygotowujący: Ewa Maciejczyk 

II MIEJSCE: Zespół „Skoliszclub” – ZSP w Skoły-

szynie/ Nauczyciel przygotowujący: Urszula Czer-

wińska 

III MIEJSCE: Zespół wokalny – ZSP w Kunowej / 

Nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat 
 

XI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ, KOLĘD I PASTORAŁEK 
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21 lutego 2013 roku sala widowiskowa Gminnego 

Ośrodka Kultury i Czytelnictwa zapełniła się po 

brzegi młodymi czytelnikami i ich rodzicami. 

Wszystko za sprawą wyjątkowego gościa – Grzego-

rza Kasdepke, autora wielu książek dla dzieci i mło-

dzieży. Podczas spotkania pisarz ze swadą i humo-

rem opowiadał o nieprawdopodobnych nieraz dzie-

jach powstania swoich książek, dzieląc się własnymi 

wspomnieniami z różnych lat. Opisywał jak wygląda 

codzienne życie pisarza i skąd czerpie pomysły na 

kolejne publikacje. Spotkaniu towarzyszyły salwy 

śmiechu oraz oklaski zachwyconych młodych czytel-

ników i ich opiekunów. Autor w sposób niezwykle 

lekki i dowcipny starał się przybliżyć dzieciom swoją 

twórczość. Nawiązując do książki „Gdybym był 

dziewczynką. Gdybym była chłopcem”, którą napisał 

wspólnie z Anną Onichimowską pisarz rozmawiał 

z czytelnikami o stereotypach płci. Zebrani zastana-

wiali się nad podziałem zawodów na męskie i kobie-

ce oraz próbowali sobie wyobrazić „co by się stało 

gdyby chłopcy stali się dziewczynami, a dziewczyny 

chłopcami”. Pisarz prezentował także "Słodki rok 

Kuby i Buby", namawiając młodych czytelników do 

sprawdzenia przepisów kulinarnych, znajdujących się 

na końcu każdego rozdziału. Zachęcał także do prze-

czytania swoich romansów, kryminałów i horrorów.  

 

 

 

Miedzy 11 a 22 lutego GOKiCz w Skołyszynie orga-

nizował codziennie zajęcia dla przedszkolaków, 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci 

uczęszczające na zajęcia feryjne sprawiły, że w GO-

KiCz w Skołyszynie oraz w filiach w Harklowej 

i Święcanach było gwarno i wesoło. Uczestnicy mieli 

czas na rozwijanie zdolności plastycznych, gry ru-

chowe oraz zabawy integracyjne. Były zabawy 

z chustą animacyjną, warsztaty filcowania, warsztaty 

kulinarne, kalambury i konkursy. Dzieci wzięły 

udział w turnieju bilardowym, turnieju piłkarzyków, 

grały w gry planszowe i logiczne. Odbyły się warsz-

taty wokalne na dużej scenie oraz kurs tańca nowo-

czesnego. Jedną z głównych atrakcji tegorocznych 

ferii w GOKiCz w Skołyszynie był Bal u królewny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrani na sali mieli okazję wysłuchać również kilku 

fragmentów jego książek. Wielką aktywnością wyka-

zali się młodzi czytelnicy, gdy autor w połowie spo-

tkania ogłosił konferencję prasową. Dzieci zasypy-

wały pisarza przeróżnymi, nawet najbardziej osobi-

stymi pytaniami, na które w humorystyczny sposób 

odpowiadał, wzbudzając salwy śmiechu. Spotkanie 

autorskie zorganizowane zostało w ramach Dysku-

syjnego Klubu Książki realizowanego we współpracy 

z Instytutem Książki. Organizatorzy dziękują rów-

nież Dyrekcji SP w Lisowie, ZSP w Święcanach 

i Bączalu Dolnym za zorganizowanie przyjazdu 

uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śmieszki, zorganizowany 12 lutego 2013 r. Na przy-

byłe na imprezę dzieci wraz rodzicami i dziadkami 

czekało wiele niespodzianek. Były gry i konkursy 

oraz zabawy z chustą animacyjną Wiele radości 

sprawiła dzieciom nauka tańca „Yesh, Yesh, Yesh”. 

Ciekawą ofertą okazały się również projekcje fil-

mów, które odbyły się w ramach projektu "Ferie 

z filmem w bibliotece". GOKiCz przystąpił do pro-

jektu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzy-

szenie Nowe Horyzonty, dzięki czemu mógł wypo-

życzyć filmy pochodzące ze zbiorów edukacyjnych 

programu "Jeden Świat – kluby filmowe" oraz pro-

gramu dystrybucji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. 

W ramach darmowego projektu, w czasie ferii 

w GOKiCz odbyły się trzy spotkania z filmem. 

 

FERIE 2013 W GOKICZ 

 

KASDEPKE ODWIEDZIŁ SKOŁYSZYN! 
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W dniach 04.02-15.03.2013 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie czynna była 

wystawa malarstwa i rzeźby Magdaleny Nabożny. 

 

Magdalena Nabożny - absolwentka Liceum Pla-

stycznego w Tarnowie. W ubiegłym roku uzyskała 

tytuł licencjat, studia na Uniwersytecie Pedagogicz-

nym w Krakowie, gdzie obecnie jest studentką  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóstego lutego w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-

telnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie Klubu 

Twórców Sztuki Gminy Skołyszyn. W spotkaniu 

uczestniczyli twórcy i miłośnicy sztuki. Podczas 

spotkania miała miejsce promocja książki Marii Bie-

lamowicz – poetki ludowej z Siepietnicy pt. „Życie to 

skarb”. Książka jest zbiorem wierszy poetki które 

powstały w latach 2003-2012. Są to wiersze religijne, 

o miłości, przemijaniu i inne. 

 

 

 

Poznaliśmy nazwiska laureatów eliminacji powiato-

wych do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod 

hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Uroczyste podsu-

mowanie oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych 

odbyło się we wtorek 5 marca w siedzibie Starostwa 

Powiatowego. Organizatorem lokalnego etapu był 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP w Jaśle. Do eliminacji 

powiatowych zgłoszono 135 prac plastycznych 

z sześciu gmin: Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarno-

wiec, Kołaczyce, Brzyska oraz Nowy Żmigród. 

Z naszej gminy nagrody otrzymali: Szkoły podsta-

wowe (klasy I-III): II miejsce – Karolina Lignar 

(Szkoła Podstawowa w Przysiekach, wyróżnienie – 

Karolina Głowacka (Szkoła Podstawowa w Przysie-

kach, klasa III), Szkoły podstawowe (klasy IV-VI): 

II miejsce – Gabriela Dachowska (Szkoła Podstawo-

wa w Lisowie, klasa V), Nagrody wręczali: Komen-

dant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle 

st. bryg. Wiesław Latoszek, Prezes Zarządu Oddzia-

łu Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch 

oraz gospodarze gmin, z których wywodzą się laure-

aci konkursu: Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz 

Pykosz, Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn  

 

 

 

pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

Prezentowane na wystawie prace to część artystycz-

nego dorobku autorki. Stanowią próbę wyrażenia 

własnej ekspresji, która również określona jest 

w różnorodnych formach, począwszy od przedsta-

wień realistycznych, wręcz hiperrealistycznych po 

abstrakcyjne przetworzenie natury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Zięba oraz Zastępca Wójta Gminy Tar-

nowiec Piotr Sikora.  

Jak poinformował druh Stanisław Święch, na począt-

ku lutego br. przeprowadzono eliminacje wojewódz-

kie konkursu, w których wzięło udział jedenaście 

podkarpackich powiatów. W kategorii szkół podsta-

wowych (klasa IV-VI): wyróżnienie otrzymała m.in. 

Gabriela Dachowska ze Szkoły Podstawowej w Li-

sowie, Gmina Skołyszyn za pracę „Na nich można 

zawsze liczyć”. 

 
Informacja i zdjęcie ze strony internetowej teraz.jaslo.pl. 

WYSTAWA MALARSTWA I RZEŹBY 

 

   

SPOTKANIE KLUBU TWÓRCÓW SZTUKI 
 

 

KONKURS PLASTYCZNY „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 
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W sobotę 2 lutego 2013 roku w hali sportowej Zespo-

łu Szkół Publicznych odbył się już po raz siódmy 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Wsi o Puchar Wójta 

Gminy Skołyszyn. Uroczystego otwarcia turnieju 

dokonali Zastępca Wójta Gminy Pan Krzysztof Zięba 

i Dyrektor ZSP w Skołyszynie Pan Stanisław Pawluś. 

W turnieju udział wzięły zespoły z 7 sołectw, tj. Bą-

czal, Lisów, Kunowa, Skołyszyn, Przysieki, Sławęcin 

i Jabłonica. Rozgrywki przeprowadzono w dwóch 

grupach. Poniżej wyniki poszczególnych spotkań. 

1. Jabłonica - Sławęcin  - 0:1, 2. Przysieki - Bączal – 

4:4, 3. Lisów – Skołyszyn – 1:7, 4. Przysieki – Ku-

nowa – 4:3, 5. Jabłonica – Lisów – 2:1, 6. Sławęcin – 

Skołyszyn – 3:5, 7. Bączal – Kunowa – 3:2, 8. Jabło-

nica – Skołyszyn – 1:1, 9. Sławęcin – Lisów – 4:3, 10 

Mecz o V miejsce: Jabłonica – Kunowa – 6:3, 11. 

Mecz o III miejsce: Sławęcin – Bączal – 2:3, 12. 

Mecz o I miejsce: Skołyszyn – Przysieki – 4:2, Koń-

cowa klasyfikacja turnieju: I miejsce – Skołyszyn 

II miejsce – Przysieki, III miejsce – Bączal, IV miej-

sce – Sławęcin, V miejsce – Jabłonica, VI miejsce – 

Kunowa, VII miejsce – Lisów, Drużyna zwycięska 

 

 

 

Magia Wembley i legendarnych pojedynków Anglii 

z Polską czeka na zwycięzców piłkarskiego Turnieju 

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, które-

go organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, 

a sponsorem firma Tymbark. Wystartowały zapisy do 

XIII edycji rozgrywek. Najważniejszym i najbardziej 

emocjonującym piłkarskim spektaklem dla polskich 

i angielskich kibiców w 2013 roku, będzie mecz 

Anglia – Polska na słynnym stadionie Wembley. Na 

kolejne legendarne spotkanie tych drużyn, które dla 

biało-czerwonych fanów futbolu jest czymś więcej 

niż „tylko” meczem, wyjadą zwycięzcy tegorocznej, 

XIII edycji „Z podwórka na stadion o Puchar Tym-

barku”, największych piłkarskich rozgrywek dla 

dziesięciolatków w Europie. Najlepsze drużyny Tur-

nieju, w 40-tą rocznicę „zwycięskiego remisu” repre-

zentacji Polski z Anglią, swoim dopingiem będą 

próbowały pomóc drużynie selekcjonera Waldemara 

Fornalika „odczarować” Wembley. Zapisy do Tur-

nieju potrwają do 31 marca.  

Drużyny w kategoriach chłopców i dziewcząt do lat 

10, mogą zgłaszać trenerzy, nauczyciele i opiekuno-

wie zespołów ze szkół podstawowych oraz Uczniow-

skich Klubów Sportowych na stronie 

www.zpodworkanastadion.pl. Główną ideą Turnieju, 

w którym tylko w 2012 roku uczestniczyło ponad 

140 000 dzieci z całej Polski, jest wyłanianie naj-

większych piłkarskich talentów oraz promowanie 

aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zapisy do 

Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbar-

ku” już trwają. Trenerzy, nauczyciele i opiekunowie 

mogą zgłaszać do rozgrywek dowolną liczbę drużyn 

w kategoriach chłopców i dziewcząt. Za udział w 

rozgrywkach każdej z nich, trenerzy otrzymają 

 

grała w składzie: Kamil Mazur, Andrzej Wszołek, 

Damian Wszołek, Łukasz Furmanek, Ronald Ryn-

dak, Bartosz Kiełtyka, Kamil Juruś, Mateusz Furma-

nek, Grzegorz Labut i Mateusz Kozłecki. Królem 

strzelców turnieju został Grzegorz Labut. Zwycięskie 

drużyny oraz król strzelców otrzymali z rąk Prze-

wodniczącego Rady Gminy Skołyszyn Pana Wiesła-

wa Hasiaka oraz Dyrektora ZSP w Skołyszynie  

pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nagrodę w postaci koszulki piłkarskiej firmy Jako. 

Każdy zespół może liczyć od 6 do maksymalnie 12 

zawodników. Formularz zgłoszeniowy, regulamin 

oraz szczegółowe informacje na temat Turnieju, do-

stępne są na stronie: www.zpodworkanastadion.pl  
Najlepsza drużyna w kategorii chłopców oraz najlep-

szy zespół dziewcząt, wzniosą w górę Puchar Tym-

barku i wyjadą do Londynu na mecz Anglia – Polska 

na stadionie Wembley. Zanim najlepsze drużyny 

zobaczą w akcji reprezentację Polski w starciu z An-

glikami, najpierw będą musiały przejść przez trudne 

eliminacje, rozpoczynające się od rozgrywek gmin-

nych i powiatowych. Kolejnym etapem będą finały 

wojewódzkie, gdzie na każdym z 16 finałów, 

o awans do Wielkiego Finału powalczy kilkaset mło-

dych piłkarzy i piłkarek. Po raz pierwszy w historii 

Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbar-

ku” w rozgrywkach finałowych wezmą udział repre-

zentacje wszystkich 16 województw. Najlepsi z naj-

lepszych, drużyna chłopców i drużyna dziewcząt, 

powalczą o Puchar Tymbarku, tytuł Mistrzów U-10 

oraz wspomniany wyjazd na mecz Anglia – Polska 

na stadionie Wembley.  

Organizatorem i pomysłodawcą Turnieju jest Polski 

Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym, od 

siedmiu lat, firma Tymbark.  

Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA 

Grassroots, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szczegółowe 

informacje o Turnieju znajdują się na stronach: 

www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl 

VII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ WSI  

O PUCHAR WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN 
 

 

TURNIEJ O PUCHAR TYMBARKU 2013 
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HOROSKOP  

 

 
 

- Pan Z. pomny, że jego własny piesek wlazł do od-

kurzacza i zeżarł filtr wymienił rzeczonego na zdecy-

dowanie konkretniejszy okaz, by uniknąć kosztów, 

tymczasem ten nowy dał radę całemu odkurzaczowi. 

Nie tylko po szkodzie Polak mądry zatem. 
 
- Pan. G. z Panem Ś. bardzo lubią spać na wyjazdach 

w jednym pokoju, bo panuje atmosfera pełna życzli-

wości i zrozumienia. Jest to możliwe, panowie widzą 

się tylko przy zameldowaniu i wymeldowaniu. 
 
- Ponoć było tak: lis ugryzł kota, kot panią 

W. i zdechł… nie wiadomo czy przyczyną zgonu 

było dokonanie czynu, czy ulegnięcie mu. Nie za-

zdrościmy panu W. 
 
- Apel do mieszkańców, by przed wyborami pomy-

śleli dobrze jak głosować, aby nie było później tak, 

jak z tym mostem w Jaśle, o czym dowiedzieliśmy 

się z TV. 
 
- A propos TV, też mamy w niej swoją gwiazdę. 

Głupio nam, że nie poznaliśmy się na rozlicznych 

talentach, ale najtrudniej być prorokiem we własnym 

kraju… 
 
- „Ona nigdy nie krzyczy”..” – rzekła Pani P. n.t. 

pewnej osoby funkcyjnej odwiedzającej, w godzi-

nach pracy, gabinet szefa. Oczywiście podczas jego 

obecności. 
 
- Nie wiemy czy to prawda, ale czynnik społeczny 

jest jak teściowa. Do niczego się nie dołoży, ale do 

wszystkiego wtrąci… 
 
- Pani Inspektor poinformowała, że na terenie gminy 

jest bezdomna sarna! Może jest jakiś jeleń… nieko-

niecznie bezdomny… 
 
- Pani P. z błogim uśmiechem zakomunikowała, że 

już jest dwa lata babcią i nadal to lubi… Hmm… 
 
- Radny S. twierdzi, że posiada kalendarzyk sąsiedz-

ki. Nie chce jednak uchylić rąbka, jakiej sfery on 

dotyczy, ale my się domyślamy… 
 

 

 

Myśl pozytywnie, a uporasz się z niejedną 

trudną sprawą. Rozkwitnie Twoje życie 

towarzyskie. Pomyśl o rozsądnych inwe-

stycjach finansowych. 

 

Bardzo obiecująco zapowiada się nowa 

znajomość, nie stroń więc od spotkań towa-

rzyskich. Twoja pozycja w pracy jest moc-

na, uwierz w swoje atuty. 

 

Skończą się nieporozumienia rodzinne, ale 

pod warunkiem, że stać Cię na kompromis. 

Nie unikniesz stresu w pracy, rozmowy 

z szefami zapowiadają się nerwowo. 

 

Wenus ułatwi Ci komunikację z ludźmi, 

z którymi było Ci nie po drodze. Wyzwo-

lisz się od wielu uprzedzeń, a kreatywność 

będzie podstawą wielu sukcesów. 

 

Przypływ sił. Podaj rękę potrzebującym, 

a i tak zrealizujesz swoje ambitne plany, 

załatwisz przy tym ciężką zaległą sprawę, 

która spędzała Ci sen z powiek. 

 

Będziesz teraz okazem zdrowia, nie za-

braknie Ci powodów do radości. Możesz 

poznać nowych ludzi, którzy podzielą Two-

je zainteresowania. Rozwijaj się! 

 

Nadchodzący czas zapowiada się bardzo 

interesująco. Los przyniesie Ci okazje, 

z których musisz skorzystać, bo podane Ci 

zostanie wszystko na tacy. 

 

Uporządkuj zaległe sprawy, bo ten balast 

nie służy Ci do niczego, zaś w perspekty-

wie widać worek z dukatami uśmiechają-

cymi się do Ciebie. Przygarnij je… 

 

Sporo różnych zajęć przed Tobą, tylko 

musisz wykrzesać z siebie siły do działania 

i ambicje, bo przecież możesz jeszcze po-

dołać różnorodnym wyzwaniom. 

 

Doskonałe samopoczucie, sporo przyjem-

ności przed Tobą. Dobra passa w sprawach 

służbowych, podołasz oczekiwaniom prze-

łożonych bez problemów. 

 

Optymizm Cię nie opuści, a to podstawa 

sukcesów. Będziesz wzbudzać duże zainte-

resowanie płci przeciwnej, ale nie przesa-

dzaj z filtrami.. 

 

Ma być namiętnie i rozkosznie w sferze 

uczuciowej. W zawodowej dużo spokoju 

i satysfakcji. Zachowaj zaś umiar w korzy-

staniu z karty kredytowej. 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 
 

A1 – stawia wyraz nad wyraz 

B1 – nie gada a podpowiada 

C8 – kogel-mogel ze śledziem 

D1 – na blacie w chacie 

E6 – ona na pagonach 

E12 - osi krzepę podnosi 

F1 – nie bity już 

G5 – trudno go znaleźć 

H13 – czeka na kwiat mnóstwo lat 

I1 – hale z ale 

I8 – zabroniony w obie strony 

J12 – para z fujarą 

 

 

 

 

 

 

K1 – prosi o rękę 

L10 – w jego planie szusowanie 

Ł2 – opanował i piłę, i młot 
 
PIONOWO: 
 
1F – na wieży wiele od niego zależy 

2A – tam się chowa zwierzyna płowa 

3F – jeden z wielu w PSL-u 

4A – pod korkami 

5F – na ubrania do rapowania? 

6A – z krasa w parku 

7E – za a nawet przeciw 

7J – taniec z Iwanem 

 

 

 

 

 

 

8A – pojemny w barach 

9E – sposób prosty na prosty 

10I – stuknięcie na okręcie 

11A – literacki byk 

11F – groźniejsza niż mafia? 

12I – gnębi z uniformu 

13A – wytwórca schodów okręto-

wych? 

14H – działa w podziemiu 

15A – główna i ważna 

16H – niańczy wilczęta 

17B – otoczenie rekina 

 

 
 

 

 

 

KUPON KONKURSOWY  
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 4(31)2012  
 

Informujemy, że Redakcja nie otrzymała prawidłowych rozwiązań krzyżówki z poprzedniego numeru. 

 

Rozwiązaną krzyżówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca maja 

2013 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyżówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. Dla 

trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 


