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Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 2 lutego 2015 r. w wieku 54 lat zmarł Krzysztof Zię-
ba – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn. Swój urząd sprawował trzecią kadencję, wcześniej peł-
nił funkcję Kierownika Referatu. Z wykształcenia nauczyciel, pełnił funkcje dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Lisowie w latach 1981 – 2004. W dniu 4.02.2015 r. podczas mowy pożegnalnej 
Wójt Gminy Skołyszyn powiedział: (…) „Pustka, która  pozostanie po Tobie jest jednak wypeł-
niona Twoimi czynami, efektami dokonanymi w czasie Twojego życia. Swoją pracą w Szkole 
Podstawowej w Lisowie jako nauczyciela, a później Dyrektora tej  placówki przyczyniłeś się do 
jej rozwoju. Byłeś wychowawcą wielu roczników młodzieży szkolnej, to jest największy kapitał, 
bo ludzki. Gdy w styczniu 2005 roku objąłeś stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji 
w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, było nam dane blisko współpracować, gdyż pełniłem wów-
czas funkcję  Sekretarza Gminy. Ta współpraca była bardzo dobra i merytoryczna. Kiedy jesie-
nią  2006 roku z woli wyborców przypadło mi być Wójtem Gminy zaraz na początku 2007 roku 
powołałem Cię na Zastępcę Wójta wiedząc , że jesteś człowiekiem dobrze przygotowanym 
i odpowiedzialnym. W czasie tych dwóch kadencji współuczestniczyłeś w realizacji większości 
zadań stojących przed gminną administracją samorządową. Działałeś  i wspierałeś Ochotnicze 
Straże Pożarne na terenie gminy, pełniłeś również funkcję Naczelnika OSP w Lisowie. Bliska 
Twojej osobie była działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zespołu Ludowego w Lisowie. 
Rozwiązywałeś wiele trudnych i złożonych problemów gminy, zawsze byłeś gotowy do dialogu 
i rozmów. Jednym słowem zawsze łączyłeś , unikając podziałów. Miałeś zapewne jeszcze wiele 
planów na przyszłość, dzisiaj w obliczu Twojej śmierci są one niczym. Z ostatnich rozmów 
z Tobą wynikało, że Byłeś bardzo zatroskany sprawami swojej rodziny, wręcz martwiłeś się. 
Twoje Krzysztofie przedwczesne odejście napełniło nas bólem i żałobą. W tym uczuciu chcemy 
utożsamić się z rodziną , najbliższymi i wszystkimi, którzy współpracowali z Tobą. Żegnamy 
więc dzisiaj Ciebie jako dobrego nauczyciela, samorządowca, przyjaciela i kolegę. Czynię to 
w imieniu własnym, Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych Rady Gminy , pracowników 
Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy. Spoczywaj w pokoju." 
 

 

Napisz e-mail do: 
 
Wójta –  
wojt@skolyszyn.pl 
Z-cy Wójta 
spawlus@skolyszyn.pl  
Skarbnika 
skarbnik@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   

  

ODSZEDŁ KRZYSZTOF ZI ĘBA ZASTĘPCA WÓJTA GMINY  
 

                 

 

       Świętując czas Wielkiej Nocy i radując się ze Zmartwychwstania Chrystusa życzymy 
niech zmartwychwstały Chrystus napełni Was radością, spokojem i wiarą w dobro świata.  
Życzenia spokojnych, rodzinnych i spędzonych w miłej atmosferze Świąt Wielkanocnych. 
 

               
                          Wójt Gminy                                              Przewodniczący Rady Gminy 
                             Zenon Szura                                                      Wiesław Hasiak 
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Prawie 70 mln zł otrzymają podkarpackie samorządy 
na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku 
powodzi w ostatnich latach. 23 lutego wojewoda 
podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wrę-
czyła promesy przedstawicielom gmin i powiatów. 
Dodatkowe wsparcie otrzyma 121 samorządów. „Są 
to środki z rezerwy celowej budżetu państwa na od-
budowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez 
powodzie w latach 2011-2014 oraz zabezpieczenie 
osuwisk” – powiedziała wojewoda. Małgorzata 
Chomycz-Śmigielska zapowiedziała, że jeśli samo-
rządy będą potrzebować jeszcze dodatkowego wspar-
cia na realizację zadań wystąpi do ministra admini-
stracji i cyfryzacji o kolejne środki. 45 mln zł trafi do 
gmin i powiatów na remonty i odbudowę dróg, mo-
stów, sieci kanalizacyjnej, budynków użyteczności 
publicznej, przebudowę infrastruktury ujęcia wody. 
17 samorządów otrzymało promesy na zadania zwią-
zane z usuwaniem skutków osuwisk, na łączną kwotę 
24 184 200 zł. Wsparcie na usuwanie skutków powo-
dzi  trafi  m.in. do:- powiatów: lubaczowskiego (1,9  
 
 
 
Planowany do sfinansowania ze środków Banku 
Światowego Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej 
Odra-Wisła to temat debaty, która odbyła się 10 mar-
ca w urzędzie marszałkowskim. Dyskusję otworzył 
członek zarządu Lucjan Kuźniar, który przedstawił 
ogólne ramy przygotowywanego projektu. W spotka-
niu uczestniczyli m.in. samorządowcy i przedstawi-
ciele województw z lubelskiego, świętokrzyskiego 
oraz podkarpackiego. Zgodnie z procedurami Banku 
Światowego, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Rzeszowie od dnia 23 lutego br. 
upublicznił dwa podstawowe dokumenty: - „Projekt 
Ramowego Planu Zarządzania Środowiskiem”, - 
„Projekt Ramowy Planu Pozyskiwania Nieruchomo-
ści i Przesiedleń”. Przedstawiciele firmy URS Polska, 
reprezentującej Bank Światowy, odnieśli się szczegó-
łowo do wszystkich uwag i spostrzeżeń, wniesionych 
w trakcie trwania konsultacji. Następnie rozpoczęła 
się dyskusja z zaproszonymi gośćmi na temat treści 
konsultowanych dokumentów oraz zaproponowanego 
zakresu terytorialnego projektu. Propozycje przed-
stawicieli   samorządów,  wyrażone  podczas  debaty,  
 
 
 
Gminne Centrum Zrządzania Kryzysowego w Skoły-
szynie informuje, że zgodnie z zapisami Dyrektywy 
Powodziowej i ustawy Prawo wodne, Prezes Krajo-
wego Zarządu Gospodarki Wodnej i Dyrektorzy 
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej opra-
cowali projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Po-
wodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regio-
nów wodnych. Celem przygotowania PZRP jest 
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków 
powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dzie- 

 
 
mln zł), dębickiego (1,8 mln zł), jasielskiego (1,4 
mln zł), sanockiego (1,4 mln zł), leskiego (1,3 mln 
zł), łańcuckiego (1,1 mln zł), - gmin: Fredropol (1,2 
mln zł), Dębica (1,08 mln zł), Kołaczyce w powiecie 
jasielskim (870 tys. zł), Brzyska w powiecie jasiel-
skim (680 tys. zł), Harasiuki w powiecie niżańskim 
(650 tys. zł), Iwierzyce w powiecie ropczycko-
sędziszowskim (450 tys. zł). Na realizację zadań 
w zakresie likwidacji osuwisk wsparcie otrzymają 
min.: - powiaty: strzyżowski (6 mln zł), rzeszowski 
(117 tys. zł)dębicki (888 tys. zł), Jasielski (660 tys. 
zł), - gminy: Haczów w powiecie brzozowskim (2,2 
mln zł), Skołyszyn w powiecie jasielskim (ponad 1,2 
mln zł), Krosno (ponad 1,1 mln zł), - samorząd wo-
jewództwa podkarpackiego (6,6 mln zł).  latach 
2010-2015 podkarpackie samorządy otrzymały 
z budżetu państwa odbudowę zniszczeń powstałych 
w wyniku klęsk żywiołowych i na zabezpieczenie 
osuwisk ponad 700 mln zł. Ponadto w latach 2011-
2012 z Funduszu Solidarności UE przekazano środki 
finansowe w wysokości ponad 46 mln zł. 
 
 
 
dotyczyły głównie objęcia działaniami inwestycyj-
nymi również rzeki Wisłoki wraz z budową kom-
pleksu suchych zbiorników w zlewni Wielopolki. Jak 
wynika z przedstawionych informacji, Wisłoka wraz 
z jej dopływami, od szeregu lat stwarza największe 
ryzyko i generuje najpoważniejsze straty powodzio-
we. Dodatkowo zaakcentowano konieczność jak 
najpilniejszego przystąpienia do rozpoczęcia zadania 
„Wisła etap I…”, polegającego na rozbudowie pra-
wostronnego wału Wisły od Tarnobrzega do granicy 
z województwem świętokrzyskim. Stanowisko samo-
rządowców poparli również przedstawiciele Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewo-
dy Podkarpackiego. Podkarpacki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, który będzie 
inwestorem a zarazem beneficjentem środków Banku 
Światowego, również potwierdził konieczność reali-
zacji tych zadań, jako priorytetowych, zaznaczając, 
że w chwili obecnej charakteryzują się one najwyż-
szym stopniem przygotowania do realizacji. 

źródło:  
Samorząd Województwa Podkarpackiego 

 
 
 
dzictwa kulturowego oraz działalności. gospodarczej. 
Projekty planów zostały opublikowane na stronie 
www.powodz.gov.pl .Zapraszamy do zapoznania się 
z dokumentami i zgłaszania uwag przy pomocy for-
mularza /ankiety/ udostępnionego na w/w stronie 
Terminy konsultacji dla dorzecza Górnej Wisły: 
21.04.2015 Rzeszów, 22.04.2015 Kraków, 
23.04.2015 Kraków. Ponadto na tej stronie znajdzie-
my wiele materiałów edukacyjnych dotyczących 
zagrożenia powodziowego. 

PROMESA NA USUNIĘCIE OSUWISKA  

DEBATA PUBLICZNA NT. OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ  

KONSULTACJE SPOŁECZNE - ZAGRO ŻENIE POWODZIOWE 
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Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przed-
wiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba 
pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy 
i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie 
chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu 
ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy 
spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym 
samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to 
jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość 
wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwra-
calnych, niekorzystnych zmian w środowisku natu-
ralnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślin-
nych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfe-
ry przedostaje się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwie-
rząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu 
pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety 
także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego 
rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób. 
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która 
ze względu na występujące w tym czasie okresy we-
getacji stanowi doskonałe podłoże palne, co 
w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkie-
go w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem 
pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania 
odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem Trzeba 
pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się 
bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga 
także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się 
na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontro-
lują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. 
Niestety mylą sie i czasami kończy się to tragedią. 
W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, 
pożary bardzo często wymykają się spod kontroli 
i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejed-
nokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek 
całego życia. Występuje również bezpośrednie za-
grożenie dla zdrowia i życia ludzi. CO ROKU W 
POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM 
TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, 
PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!  
Ogień bowiem to żywioł. Zdarza się, że w starciu z 
nim giną także osoby wyszkolone w walce z płomie-
niami. NIE WARTO RYZYKOWAĆ - NA SKUTEK 
JEDNEJ, NIEODPOWIEDZIALNEJ DECYZJI 
BARDZO ŁATWO STRACIĆ DOROBEK 
SWOJEGO ŻYCIA, ALE I... SAMO ŻYCIE. Wypa-
lanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. 
Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych woje-
wództw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość czę-
sto ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. 
Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na 
obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne 
drzewostany, które po pożarze odradzają się przez 
wiele dziesiątek lat. Podczas pożaru powstaje także 
duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla 
osób przebywających w  bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia,  z  uwagi  na możliwość zaczadze- 

 
 
nia  Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na 
drogach, co może prowadzić do powstania groźnych 
w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Od palą-
cego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna 
warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkuna-
stu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet 
do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. 
Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze 
regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu po-
trzebują na to kilku tysięcy lat. Wypalanie traw jest 
naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone! Ci, 
którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą rów-
nież liczyć się z konsekwencjami O tym, że postępo-
wanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), 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 szuwa-
ry… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 
ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach 
oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległo-
ści do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i 
czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a 
w szczególności: 1. rozniecenia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub 
nadleśniczego, 2. korzystania z otwartego płomienia, 
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostało-
ści roślinnych”. Za wykroczenia tego typu grożą 
surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. 
Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 
275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, 
której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 
20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 
553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo 
mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10”. W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania 
traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia 
polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnie-
nia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z na-
rzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych 
przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpo-
średnich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje 
użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z 
normami tzn. w dobrej kulturze rolnej W ślad za AR i 
MR należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie 
dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo 
zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar 
nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także 
kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci 
zmniejszenia od 5 do 25%, a nawet odebrania należ-
nej wysokości dopłat za dany rok.  

Więcej www.skolyszyn.pl. 

WYPALANIE TRAW ZABIJA 
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W Lipnicy Górnej podczas zebrania wiejskiego wy-
brano nowego Sołtysa, którym została Pani Danuta 
Posełkiewicz. Wybrano również członków Rady 
Sołeckiej: Piotra Chentosza, Aleksandra Mosonia, 
Jadwigę Piątek, Adama Pisza, Bogdana Wypaska 
i Andrzeja Zborowskiego. W Siedliskach Sławęciń-
skich Sołtysem został Pan Stanisław Goleń wybrany 
w dniu 26 lutego 2015 r., Rada Sołecka w składzie: 1. 
Halina Klocek, 2. Jerzy Pięta, 3. Wiesława Szafarz, 
4. Danuta Wąsowicz, 5. Katarzyna  Zając. Dnia 19 
marca 2015 r. w Bączalu Dolnym sołtysem został 
Pan Krzysztof Sarnecki. Wybrano również nową 
Radę   Sołecką   w   składzie:  1. Dzięglewicz  Jacek  
 
 
 
W dniach 21 – 22 luty 2015 roku w remizie OSP 
Skołyszyn odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej 
pomocy – recertyfikacja. Celem kursu było przygo-
towanie ratowników współpracujących z Państwo-
wym Ratownictwem Medycznym do realizacji zadań 
z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, 
w tym w szczególności osobom w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, do czasu przekazania ich personelowi za-
kładów opieki zdrowotnej. W kursie wzięło udział 42 
ratowników z gmin: Brzyska, Brzostek, Dębowiec, 
Kołaczyce, Ryglice, Tarnowiec, Jasło gmina i Jasło  
miasto  oraz  Skołyszyn  jednostki OSP dysponujące- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niezwykle dzielną postawą wykazały się dwie 
gimnazjalistki z Bączala Górnego k. Jasła. Małgo-
sia i Weronika, będąc świadkami pożaru, nie 
przestraszyły się płomieni i ruszyły na pomoc po-
parzonemu mężczyźnie. Małgosia Kupczyk i Wero-
nika Wojdyła udowodniły, że mimo młodego wieku 
nie brakuje im odwagi i umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach zagrożenia, Po odbyciu nauk w ramach 
szkolnych rekolekcji wielkopostnych czternastolatki 
spotkały się, by wspólnie pojeździć na rolkach. Oko-
ło godziny 14.30, znajdując się na drodze prowadzą-
cej w kierunku Jabłonicy, w oddali zauważyły uno-
szący się dym. Bez chwili wahania ruszyły w jego 
kierunku. Jak się okazało, na brzegu lasu, położonego 
w bliskim sąsiedztwie cmentarza z okresu I wojny 
światowej, z  dala  od domostw, wybuchł pożar. Mał- 

 
 
2.Dzięglewicz Tadeusz 3. Grzywacz Marta 4. Ko-
nieczny Jan 5. Labut Renata 6. Sarnecki Damian 7. 
Świędrych Teresa. W Bączalu Górnym  Sołtysem 
został Pan Marek Gądek wybrany dnia 18 marca 
2015 r., Rada Sołecka w składzie: 1. Kmiotek Euge-
niusz, 2. Łyszczarz Janusz, 3. Łyszczarz Małgorzata, 
4. Marek Ewa, 5. Orlef Jan, 6. Szymański Franciszek, 
7. Wadas Maria. 20 marca 2015 r. w Harklowej Soł-
tysem wybrano Pana Kazimierza Golenia, do Rady 
Sołeckiej weszli: 1. Gajda Piotr, 2. Gumienny Ro-
man, 3. Jarek Wacław, 4. Kosiba Agnieszka, 5. Kosi-
ba Jan, 6. Kula Jan, 7. Puznar Michał, 8. Świątek 
Wiesław, 9. Zając Marta, 10. Żywiec Magdalena. 
 
 
 
zestawami PSP R-1/. Koszty kursu pokryły delegują-
ce samorządu gminne. 
Organizatorem kursu był Ośrodek Szkoleniowy Me-
dycyny Ratunkowej „LINMED” z Krakowa przy 
współpracy z ZOP ZOSP RP w Jaśle. Kurs zakończył 
się egzaminem państwowym z zakresu wiedzy 
i umiejętności objętych programem. Każdy ze zdają-
cych otrzymał zaświadczenie o nadaniu tytułu Ra-
townika, które ważne jest na okres 3 lat. Przewodni-
czącym komisji był lek. med. mł. bryg. Jacek Nitecki 
– Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycz-
nego PSP z Krakowa. 

Stanisław Święch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

gosia zadzwoniła po służby ratunkowe, a następnie 
zaczęła instruować ich kierowców, jak mają jechać. 
Jej koleżanka czuwała w tym czasie nad poszkodo-
wanym 74-latkiem – później okazało się, że to Kazi-
mierz S., mieszkaniec Bączala Górnego. Mężczyzna 
leżał w odległości około dwóch metrów od ognia, 
który dopiero się rozprzestrzeniał Zanim poparzony 
mężczyzna mógł zostać objęty specjalistyczną opie-
ką, a pożar ugaszony przez strażaków, musiało minąć 
trochę czasu. W drodze na miejsce zdarzenia służby 
ratunkowe pobłądziły – cały czas były jednak w kon-
takcie z gimnazjalistkami, które informowały je, w 
którą stronę mają się kierować. W międzyczasie po-
żar się rozprzestrzenił, przyciągnął więcej ludzi. Gdy 
ranny mężczyzna trafił już w ręce ratowników, 
dziewczęta wróciły do domów. „Nie zrobiły śmy nic 

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 

14-LATKI URA TOWAŁY POSZKODOWANEGO W PO ŻARZE  

WYBORY SOŁTYSÓW 
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wielkiego”. Małgosia i Weronika nie czują się boha-
terkami. Podkreślają, że działania, jakie podjęły, były 
stosowne do okoliczności. - Jako, że zostałyśmy 
z tym panem same, czułyśmy się za niego odpowie-
dzialne. Zrobiłyśmy swoje i oddaliłyśmy się stamtąd. 
Nie było naszym celem, żeby to wszystko się roze-
szło. - twierdzą skromnie, dziwiąc się wywołanym 
wokół nich szumem. Obrażenia, jakich doznał w 
pożarze 74-latek, są bardzo rozległe. Mężczyzna 
przebywa obecnie na Oddziale Intensywnej Terapii 
Wschodniego Centrum Oparzeń i Chirurgii Rekon-
strukcyjnej w Łęcznej. Wszystko wskazuje na to, że 
do nieszczęścia doszło na skutek wypalania traw – 
mieszkańcy Bączala Górnego i okolic podkreślają, że 
ogień na łąkach przy których doszło  do  pożaru  był  
podkładany  od  soboty.  Nie wiadomo, czy za działa- 
 
 
 
Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wy-
pełnienia wniosek i możliwość złożenia go w do-
wolnym urzędzie gminy w całej Polsce – to zmia-
ny, jakie czekają nas od 1 marca. Łatwiej będzie 
również o ślub w plenerze oraz nadanie dziecku 
imienia o obcym brzmieniu. Od 1 marca urzędy 
gmin będą miały dostęp do Systemu Rejestrów Pań-
stwowych. Jest to jedna, centralna baza danych za-
wierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych 
i aktów stanu cywilnego. Wniosek o dowód lub akt 
urodzenia w dowolnym urzędzie. Dzięki zintegro-
wanemu Systemowi Rejestrów Państwowych adres 
zameldowania nie będzie już decydował o miejscu 
prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy 
związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu 
cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie na tere-
nie całego kraju. Przykład:  Jesteś zameldowany 
w Gdańsku, ale mieszkasz w Poznaniu. Dotychczas, 
by złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobi-
stego lub uzyskanie odpisu aktu małżeństwa, musiałeś 
poświęcić czas na podróż do „swojego” urzędu. Czę-
sto wiązało się to z urlopem w pracy. Od 1 marca te 
sprawy załatwisz w dowolnym urzędzie gminy (mo-
żesz wybrać ten, który jest najbliżej twojego miejsca 
zamieszkania). Nowy wzór dowodu osobistego. 
Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie 
dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości 
oparty na nowym wzorze. Co się zmieni? Na doku-
mencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. 
M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, 
tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie 
trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą 
się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól 
będą również w języku angielskim. Nie będzie także 
informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu pod-
pisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowa-
nia. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi 
o tożsamości osoby, więc ich umieszczenie w dowo-
dzie osobistym nie jest konieczne aktualne. Uprosz-
czony wniosek o dowód osobisty. Wniosek o wyda-
nie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej 
przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprze- 

niem tym stał sam poszkodowany, czy próbował on 
jedynie gasić płomienie. Fr. Artykułu i zdjęcie ze str. 
internetowej - jaslo.4u.pl. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele 
w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błę-
dów. Przykład: W nowym wniosku znajdzie się m.in. 
instrukcja napisana prostym językiem i przedstawio-
na graficzne. Na dotychczasowych wnioskach znaj-
dowała się ona na dole, więc nikt jej nie czytał. W 
nowym formularzu zostaną wprowadzone także więk-
sze marginesy, które pozwolą uniknąć problemów 
przy drukowaniu. Ujednolicony zostanie również 
format wniosku (do formatu A4) oraz wprowadzany 
będzie wyraźniejszy podział na sekcje tematyczne. 
Ślub poza urzędem. Od 1 marca przyszli małżon-
kowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu 
cywilnego. Para będzie musiała złożyć wniosek do 
kierownika urzędu. Pamiętajmy, że dzięki zintegro-
wanemu Systemowi Rejestrów Państwowych może-
my złożyć go w dowolnym urzędzie na terenie całego 
kraju. Możemy również wybrać, inne niż urząd, 
miejsce ceremonii. Musimy jednak wziąć pod uwagę, 
że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie 
powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie 
należała do kierownika USC. W myśl nowych prze-
pisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli 
małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł. Przy-
kład: Do tej pory małżeństwo można zawrzeć w in-
nym miejscu niż urząd jedynie w szczególnych przy-
padkach, np. gdy jedno z przyszłych małżonków prze-
bywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Teraz przy-
szli małżonkowie będą mogli zorganizować ceremo-
nię na przykład na zamku lub innym wybranym miej-
scu.  Nadawanie obcego imienia. Już wkrótce moż-
liwe będzie również nadawanie dzieciom imion ob-
cego pochodzenia. Nadal będzie obowiązywał prze-
pis mówiący, że dziecku można nadać maksymalnie 
dwa imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą 
musieli pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe,  
uwłaczające,  ani  ośmieszające. Decyzja o tym, czy 
zaproponowane przez rodziców imię spełnia wyma-
gania przewidziane przez przepisy, należy do kie-
rownika USC. Na podstawie informacji ze strony 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

NOWE DOWODY OSOBISTE 
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Złożyłeś wniosek o nowy dowód osobisty? Chcesz 
sprawdzić, czy jest już gotowy do odbioru? Nie 
musisz już iść do urzędu, by się tego dowiedzieć. 
Sprawdzisz to na stronie www.obywatel.gov.pl. 
Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 
dni od dnia złożenia wniosku, jednak zazwyczaj do-
wód jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych 
przypadkach termin może zostać wydłużony. Jak 
sprawdzić, czy możemy już odebrać nasz dokument 
tożsamości? Nie musimy wychodzić z domu, by się 
tego dowiedzieć. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
uruchomiło e-usługę, która pozwoli to sprawdzić on-
line. Wystarczy wejść na stronę 
www.obywatel.gov.pl. To portal, który będzie zawie-
rać w jednym miejscu wszystkie e-usługi MSW, w 
tym również te  dotyczące dowodu osobistego. W za- 
 
 
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (doku-
mentami) będzie można złożyć od dnia 15 marca do 
dnia 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności 
wraz z załącznikami może być także złożony w ter-
minie 25 dni kalendarzowych po terminie składania 
wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2015 r., jednak za 
każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 18 
maja 2015 r., stosowane będzie zmniejszenie płatno-
ści w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Wnio-
sek i załączniki do wniosku składane przez rolnika 
uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem 
imienia i nazwiska. Zmiany do wniosku o przyznanie 
płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności 
związanych do zwierząt), płatności niezwiązanej do 
tytoniu, można składać do dnia 1 czerwca 2015 r. 
Ostateczny termin składania zmian do wniosku 
upływa w dniu 9 czerwca 2015 r., z tym, że złożenie 
zmiany do wniosku po dniu 1 czerwca 2015 r. skut-
kuje pomniejszeniem płatności do powierzchni obję-
tej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnie-
nia. Braki we wniosku oraz na załącznikach i na ma-
teriale graficznym, uzupełnione po dniu 9 czerwca 
2015r., nie będą  uwzględniane  w  prowadzonym po- 
 
 
 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bo-
guchwale informuje, że w okresie od 15 marca do 15 
maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa  w  Skołyszynie w dniach od poniedziałku do 
 
 
Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza 
gmina dostała się do drugiego etapu konkursu „Ogól-
nopolskie Upiększanie z Garnierem”. W dniu 
26.03.2015 r. na www.ogolnopolskiepiekszanie.pl 
ruszyło wielkie głosowanie, w trakcie którego wy-
branych zostanie 10 zwycięskich lokalizacji. Pamię-
tajcie, codziennie możecie oddać jeden głos na wy-
braną lokalizację. Codzienne głosowanie zwiększa 
szanse, że to właśnie  nasza gmina zostanie upiększo- 

 
kładce „Dowody osobiste” została uruchomiona e-
usługa, pozwalająca sprawdzić, czy dokument został 
już przygotowany przez urzędników. Wystarczy 
wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia 
wniosku, który wcześniej otrzymaliśmy w urzędzie. 
Odpowiedź od razu pojawi się na ekranie. Usługa jest 
bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania. 
Portal Obywatel.gov.pl. Portal to kompendium wie-
dzy o informacjach i e-usługach z zakresu m.in. ewi-
dencji ludności i aktów stanu cywilnego. To także 
serwis, zawierający e-usługi, np. te związane z Reje-
strem Dowodów Osobistych, ale również e-usługi 
„Historia Pojazdu”, „Bezpieczny Autobus” czy „CE-
PiK 2.0”. W kolejnych miesiącach serwis ten będzie 
rozwijany o kolejne informacje i e-usługi dla obywa-
teli. Źródło: https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci. 
 
 
 
stępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania 
płatności. Zamiast składania wniosku w wersji papie-
rowej, będzie można złożyć wniosek przez Internet, 
korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek, 
umieszczonej na stronie internetowej ARiMR 
(www.arimr.gov.pl). Aplikacja e-Wniosek umożliwia 
wypełnienie wniosku, wypełnienie załącznika gra-
ficznego oraz dołączenie do wniosku pozostałych 
wymaganych dokumentów. E-Wniosek to m.in. przy-
jazny interfejs użytkownika, informacja o stwierdzo-
nych brakach już podczas wypełniania wniosku oraz 
możliwość bieżącego śledzenia etapu rozpatrywania 
przez ARiMR. Aby skorzystać z tej wygodnej formy 
ubieganie się o płatności, trzeba posiadać login i kod 
dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. 
Kto je ma, nie musi o nie występować ponownie. 
W przypadku braku dostępu do systemu teleinforma-
tycznego ARiMR, trzeba złożyć specjalny wniosek 
do kierownika biura powiatowego. Zapraszamy do 
Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle ul. Słowackiego 
6 w godz. 7.30- 15.30. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej ARiMR . (Biuro 
Powiatowe ARiMR w Jaśle). 
 
 
 
piątku w godzinach 7:30 -15:00 pracownik PODR 
będzie wypełniał wnioski obszarowe.  
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 723 
977 518. 
 
 
na przez Garniera! GŁOSOWANIE TRWA OD 26 
MARCA DO 22 KWIETNIA 2015 r. Do 30 kwietnia 
2015 r. zostanie ogłoszona lista 10 zwycięskich loka-
lizacji z największą liczbą głosów, które otrzymają 
od Garniera nagrodę.  
Zachęcajcie znajomych do głosowania i przyczynie-
nia się do rewitalizacji podworskiego parku w Skoły-
szynie! Dzięki Garnierowi nasza gmina na szansę 
stać się piękniejsza!  

WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNO ŚCI 

NOWE USŁUGI MSW  

WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW OBSZAROWYCH  

UPIĘKSZANIE Z GARNIEREM  
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W ramach Programu Comenius nauczyciele 
i uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu 
Dolnym odwiedzili do tej pory już pięć krajów. Po 
niezapomnianych przeżyciach m.in. w Hiszpanii 
i Grecji nadszedł czas, by to to oni pokazali zagra-
nicznym partnerom swoją małą ojczyznę. Trzydzie-
stoosobowa grupa obcokrajowców gościła w Bączalu 
Dolnym od wtorku do czwartku. Współtworzyli ją 
nauczyciele z Hiszpanii, Czech, Irlandii Północnej, 
Anglii oraz Turcji, którym towarzyszyło dwoje 
uczniów. Mimo, że głównym celem spotkania było 
podsumowanie dotychczasowych działań w ramach 
programu, obcokrajowcy skorzystali z okazji, by  
 
 
 
Dnia 13 grudnia 2014 r. w Domu Ludowym w Liso-
wie odbył się „Wieczór Wigilijny” z udziałem władz 
Gminy Skołyszyn oraz wielu innych gości, a także 
przedstawicielek społeczności wiejskiej z okolicz-
nych miejscowości. Część artystyczną przygotowała 
Szkoła Podstawowa w Lisowie  Młodzież szkolna 
pod opieką p. Agnieszki Starzec, p. Ewy Podkulskiej, 
p. Beaty Rogowskiej zaprezentowała przedstawienie 
jasełkowe traktujące o narodzeniu Bożego Dzieciąt 
ka.. Zespół Lisolla ubarwił występ pięknymi kolęda-
mi i pastorałkami. Organizatorami spotkania byli: 
Wójt Gminy Skołyszyn, Gminna Rada Kobiet i Koło 
Gospodyń Wiejskich w Lisowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 9.12.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
"Zapobiegajmy pożarom". Organizatorem konkursu 
jest Zarząd Główny Związku OSP RP. Na eliminacje 
gminne wpłynęło 46 prac. Komisja wytypowała  na 
eliminacje powiatowe prace następujących uczniów: 
I Grupa – Przedszkola: 1. Fabian Kuś - kl. O Lisów, 
 2. Joanna Jagielska - kl. O Przysieki, 3. Jakub Mar-
tyka - kl. O Lisów, wyróżnienia - Kinga Kędzior - 5 
lat Przysieki, Nikola Hans - 6 lat Lisów, Fabian  Go-
leń - 6 lat  Lisów, II Grupa – Szkoły  Podstawowe 
klasy I – III: 1. Luiza Kiełtyka - kl. III Lisów, 2. Ma-
ciej Dziedzic - kl.  II  Lisów,  3. Maksymilian Hans -  

 
 
poznać uroki ziemi jasielskiej i okolic. W ramach 
wycieczek  odwiedzili  m. in.  Karpacką Troję i Hutę 
Szkła w Krośnie. W związku z ich pobytem w mu-
rach szkoły odbyło się wiele różnorakich wydarzeń – 
m.in. pokaz polskich tańców narodowych. Trwająca 
edycja Programu Comenius jest pierwszą, w której 
bierze udział ZSP w Bączalu Dolnym. Barbara Łysz-
czarz oraz Joanna Bosak.  
Z możliwości odwiedzenia obcych krajów w ramach 
programu skorzystało już ponad dwudziestu uczniów 
szkoły. W maju uczestnicy programu spotkają się w 
Pradze.  

Fragment artykułu ze str. Jaslo4u.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kl. III Lisów, wyróżnienia - Laura Wojdyła - kl. I 
Lisów, Bartosz Walczyk - kl. II Lisów, Adrian Fereś 
- kl. III Lisów, III Grupa - Szkoły Podstawowe - 
klasy IV – VI, 1. Klaudia Nowak - kl. IV Jabłonica, 
2. Zuzanna Warchoł - kl. VI Lisów, 3. Jakub Furma-
nek - kl. IV Lisów, wyróżnienia - Roksana Hans - kl. 
VI Lisów i Kaja Wszołek - kl. VI Lisów, IV Grupa –
Gimnazja, 1. Monika Wałęga - kl. III Kunowa, 2. 
Justyna Jasiewicz - kl. III Kunowa, 3. Ilona Szafrań-
ska - kl. III Kunowa, wyróżnienia - Magdalena Mlecz 
- kl. III Kunowa, Aleksandra Stygar - kl. III Kunowa, 
Anna Sepioł - kl. III Kunowa,  
Gratulacje dla uczniów oraz ich opiekunów. 

ELIMINACJE GMINNE KONKURSU PLASTYCZNEGO  

PRZY WIGILIJNYM STOLE  

PROGRAM COMENIUS  
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9 grudnia w GOKiCz w Skołyszynie odbyły się eli-
minacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Nagrodzone 
i wyróżnione prace w eliminacjach powiatowych 
zostały przesłane na szczebel wojewódzki. Więcej na 
stronie www.gokicz.skolyszyn.pl. W dniu 
28.02.2015r. w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu woj. 
przeworskie odbyły się XII eliminacje wojewódzkie 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 
„Zapobiegajmy pożarom”. Organizowany corocznie 
konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzie-
ży i twórców nieprofesjonalnych ochrona przeciwpo-
żarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz 
rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu 
obejmuje udział jednostek Straży Pożarnych w ak-
cjach ratowniczo - gaśniczych, zwalczaniu klęsk 
żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, za-
wodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej 
i historię pożarnictwa. Organizatorem konkursu jest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 17 marca 2015 roku w remizie OSP Skoły-
szyn odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przystąpiło 30 
uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum 
z terenu Gminy Skołyszyn. Organizatorem eliminacji 
był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Skołyszynie pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Skołyszyn, który ufundował upominki dla 
wszystkich uczestników. Prace pisemne i odpowiedzi 
ustne oceniała komisja w składzie: bryg. Ireneusz 
Zagórski – Naczelnik Wydziału Prewencji, bryg. 
Wacław Pasterczyk – Naczelnik Wydziału Operacyj-
nego KP PSP w Jaśle, Stanisław Święch Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Jaśle i  Władysław Depczyński Prezes Zarządu Od 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zarząd Główny Związku OSP RP i Oddziały Woje-
wódzki Związku. Na konkurs wpłynęło 393 prace 
z 93 szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, in-
stytucji kultury z 13 powiatów woj. podkarpackiego, 
tj.: jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, 
leskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, 
przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, rze-
szowskiego grodzkiego, stalowowolskiego i tarno-
brzeskiego. Nagrody i wyróżnienia przyznano 
uczestnikom w VI kategoriach wiekowych zgodnie 
z obowiązującym regulaminem. Z terenu Gminy 
Skołyszyn wyróżnienia otrzymali: Fabian Kuś  5 lat, 
Szkoła Podstawowa im. M. Rataja, Lisów 76, Tytuł: 
„Straż pożarna przyjeżdża na ratunek”, op. Kuś To-
masz, Luiza Kiełtyka kl. III, 8 lat, Szkoła Podsta-
wowa w Lisowie. Tytuł: „ Strażacy przy pracy”, op. 
Beata Rogowska, Monika Wał ęga kl. III, 15 lat, 
Gimnazjum w Kunowej. Tytuł: „Zapobiegajmy poża-
rom”, op. Marta Paszyńska. Gratulujemy wyróżnio-
nym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
działu Gminnego ZOSP RP w Skołyszynie. Wyniki 
w grupie szkół podstawowych  
1. Anna Węgrzyna - SP Jabłonica, 2. Piotr Janusz - 
SP Jabłonica, 3. Weronika Tokarz - ZSP Bączal Dol-
ny, 4. Mateusz Potyrała - ZSP Święcany, 5. Piotr 
Kuchta - SP Harklowa. Wyniki w grupie gimnazjum: 
1. Przemysław Rewiś - ZSP Kunowa, 2. Bartosz 
Czapla - ZSP Bączal Dolny, 3. Arkadiusz Jagoda - 
ZSP Bączal Dolny.  
Zwycięzcy z poszczególnych grup będą reprezento-
wać Gminę Skołyszyn w eliminacjach powiatowych, 
które odbędą się w dniu 27.03.2015r. W trakcie eli-
minacji młodzież wysłuchała prelekcji o zasadach 
bezpieczeństwa pożarowego, zapoznała się z wypo-
sażeniem Jednostki Operacyjno Technicznej ze Sko-
łyszyna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIMINACJE POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE KONKURSU PLASTYCZNNEGO 
 

 
 

 

ELIMINACJE GMINNE OTWP 
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11.01.2015 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała w Skołyszynie podczas 23 Finału. W tym 
roku po raz pierwszy sztab mieścił się w Zespole 
Szkół Publicznych w Skołyszynie. Od rana 30 wo-
lontariuszy – uczniów gimnazjum i nauczycieli ZSP 
w Skołyszynie kwestowało na terenie Skołyszyna, 
Lisowa, Sławęcina, Przysiek, Święcan, Bączalu, 
Jabłonicy i Harklowej. Wolontariusze spotkali się 
z życzliwością i serdecznością ze strony mieszkań-
ców naszej gminy. Podczas kilkugodzinnej kwesty 
zebrano kwotę 4 881,96 zł, która została przekazana 
na konto Fundacji WOŚP. Nad bezpieczeństwem 
podczas Finału WOŚP w Skołyszynie czuwali funk-
cjonariusze Posterunku Policji ze Skołyszyna, a dzię-
ki życzliwości właścicieli sklepu „Delikatesy SZOT”: 
p. Genowefie Szot oraz Dariuszowi Szot wolontariu-
sze mogli skorzystać z ciepłego posiłku.  Wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie 
23 Finału WOŚP, a szczególnie Dyrektorowi ZSP 
w Skołyszynie, p. Stanisławowi Pawlusiowi składam 
serdeczne podziękowania. Szef Sztabu Agnieszka 
Hajduk Dużym wyróżnieniem dla wolontariuszy 
WOŚP w Skołyszynie była wizyta dziennikarzy z TV 
 
 
 
W sobotę 7 lutego br. w Zespole Szkół Nr 1 w Jo-
dłowej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„LIWOCZ zorganizowało kolejny konkurs kulinarny 
pt. ”Liwockie Zapusty”. Konkurs miał na celu pod-
trzymanie tradycji karnawałowych panujących na 
terenach dawnej Galicji. W konkursie uczestniczyło 
11 organizacji działających na rzecz kultury i kulty-
wowania kulinarnych tradycji i z obszaru LGD: - 
Stowarzyszenie „Nasz los w naszych rękach” 
z Brzostku- Gmina Brzostek, KGW Brzyska – Gmina 
Brzyska, Stowarzyszenie Nasz Dęborzyn – Gmina 
Jodłowa, Stowarzyszenie KGW w Dzwonowej – 
Gmina Jodłowa, Stowarzyszenie KGW w Jodłowej 
Górnej – Gmina Jodłowa, Stowarzyszenie Kamienica 
- Gmina Brzostek, KGW Kłodawa – Gmina Brzyska, 
KGW Łęki Dolne – Gmina Pilzno, KGW Łęki Górne 
– Gmina Pilzno, KGW Ujazd – Gmina Brzyska, - 
Stowarzyszenie   Zawisłocze  Pilźnieńskie  –  Gmina 
 
 
 
Szkoła Podstawowa w Lisowie, popierając ogólno-
polską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, zapo-
czątkowała serię spotkań z rodzicami „Rodzice czy-
tają dzieciom”. Do akcji zaproszono chętnych rodzi-
ców dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci 
z klas I - III. Czytanie stymuluje rozwój intelektual-
ny, przyspiesza rozwój mowy, rozwija umiejętności 
komunikacyjne, rozbudowuje pamięć dziecka i po-
budza do kreatywności. Rodzice dzieci z oddziału 
przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Lisowie 
chętnie włączyli się do akcji i już kilkakrotnie zapre-
zentowali  dzieciom  przykłady  literatury  dziecięcej.  

 
 
Rzeszów, którzy odwiedzili sztab 8.01.2015r., aby 
przyjrzeć się przygotowaniom do niedzielnego Fina-
łu. Młodzież miała okazję zaobserwować jak wyglą-
da praca dziennikarza i w jaki sposób zbiera się mate-
riały do programu informacyjnego. Było to dla nich 
bardzo ciekawe doświadczenie. Relację z przygoto-
wań sztabu do finału WOŚP można było obejrzeć 
9.01.2015r. w „Aktualnościach” TV Rzeszów oraz 
"http://rzeszow.tvp.pl/18374042/przygotowania-w-
41-podkarpackich-sztabach-wosp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilzno. Wyłoniona z członków LGD „LIWOCZ” 
pięcioosobowa komisja dokonała oceny lokalnych 
potraw przygotowanych w czterech kategoriach: 
sałatka, przystawka, danie ciepłe i ciasto. Za najlep-
szy smak, estetykę i powiązanie z tradycją przygoto-
wanych potraw zwycięzcami zostały: 1. miejsce - 
Stowarzyszenie „Nasz los w naszych rękach”, 2. 
miejsce - Stowarzyszenie Kamienica, 3. miejsce - 
Stowarzyszenie KGW w Jodłowej Górnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wśród przeczytanych książek znalazły się: ,,Franklin 
mówi przepraszam”, ,,Franklin idzie do szpitala”, 
„Franklin gubi się w lesie” oraz ,,Franklin i walen-
tynki”. Po wysłuchaniu tekstów dzieci wykonywały 
ilustracje do wysłuchanych utworów. Również 
w klasach I - III rodzice wzięli udział w akcji i prze-
czytali swoim pociechom następujące utwory: 
,,Szewczyk Dratewka", ,,Franklin mówi przepra-
szam", ,,Pani Twardowska" oraz ,,Plastuś Filipa". 
Czekamy z niecierpliwością na dalszych ochotników 
a dzieciom gratulujemy wspaniałych Rodziców! 

Iwona Gałuszka 

23 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 

LIWOCKIE ZAPUSTY  

 

RODZICE CZYTAJ Ą DZIECIOM  
 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 1(40)2015 
 

- 10 - 

 
 
Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośro-
dek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie został 
laureatem konkursu grantowego "Tablety w two-
jej bibliotece", organizowanego przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Staramy 
się systematycznie wprowadzić w naszej bibliotece 
nowe, atrakcyjne usługi. Pragniemy, by była ona 
postrzegana jako instytucja nowoczesna, idąca 
z duchem czasu, reagująca na światowe trendy i po-
trzeby. W ostatnich latach tablety stały się na świecie 
bardzo popularne. Także Polacy coraz bardziej prze-
konują się do tych urządzeń. Na tabletach można 
przeglądać  strony  internetowe, oglądać  filmy, grać  
 
 
 
W niedzielne popołudnie osiemnastego stycznia br. 
do Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie przybyli całymi rodzinami mieszkań-
cy Gminy Skołyszyn na Jasełka, wystawione przez 
grupę teatralną „Talenty”. Młodzi  aktorzy oraz wo-
kaliści uczęszczający na warsztaty w GOKiCz 
w Skołyszynie, stworzyli niepowtarzalny klimat hi-
storii narodzenia Jezusa. Gra aktorów, piękne stroje 
oraz scenografia wywarły szczególne wrażenie na 
najmłodszych widzach, którzy licznie gromadzili się 
pod sceną i gromkimi brawami nagradzali występy 
aktorów -Nastrój podkreślili wokali ści z GOKiCz 
śpiewając najpiękniejsze pastorałki i kolędy. Na za-
kończenie wszyscy uczestnicy Jasełek zaprosili pu-
bliczność do wspólnego kolędowania. 
 
 
 
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. Tego-
roczna – trzynasta edycja odbyła się 28 stycznia 
2015 roku w sali widowiskowej GOKiCz. Podczas 
przeglądu na scenie zaprezentowało się 280 uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Skoły-
szyn (47 solistów i 18 zespołów). Jury w składzie: 
Monika Gorczyca-Byczek - słuchaczka Studium 
Muzyki  Liturgicznej w Rzeszowie; Stanisław Mazu-
rek – nauczyciel muzyki, instruktor gry na instrumen-
tach Społecznego Ogniska Muzycznego w Jaśle; 
Marta Gąsiorowska – kierownik GOKiCz oraz Ja-
dwiga Szarek - instruktor muzyki GOKiCz w Skoły-
szynie oceniało umiejętności wokalne wykonawców, 
interpretację, stopień trudności wykonywanych utwo-
rów oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury oceniało 
wykonawców w trzech grupach wiekowych i nagro-
dziło: Klasy 0-III, SOLI ŚCI I MIEJSCE/ ex aequo 
/: Aleksandra Marszałek – kl. III, ZSP Skołyszyn, 
nauczyciel przygotowujący: Jolanta Berkowicz,  
Bartosz Klęba – kl. I, SP Harklowa, nauczyciel 
przygotowujący:  Marzanna   Mikrut,  II  MIEJSCE:  

 
 
w gry, edytować zdjęcia, robić zakupy online. Table-
ty są łatwe w użyciu, dają natychmiastowy dostęp do 
wszystkich swoich funkcji i zainstalowanych pro-
gramów, pozwalają na wygodne czytanie obszernych 
treści, a nawet całych książek. Zawierają także roz-
maite aplikacje edukacyjne, na przykład do nauki 
języków obcych, rysowania czy projektowania. Wła-
śnie za pomocą tabletów, udostępnianych na miejscu 
w bibliotece lub wykorzystywanych podczas organi-
zowanych tu zajęć, bibliotekarki będą mogły sku-
tecznie zachęcać mieszkańców do uczenia się, two-
rzenia treści multimedialnych i dzielenia się nimi 
z innymi ludźmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliwia Bylinowska – kl. III, SP Jabłonica, nauczy-
ciel przygotowujący: Grażyna Piś, III MIEJSCE/ ex 
aequo /: Natalia Zabawa – kl. II, ZSP Skołyszyn, 
nauczyciel przygotowujący: Jadwiga Stygar, Alek-
sandra Haduch – kl. I, ZSP Skołyszyn, nauczyciel 
przygotowujący: Urszula Zabielska, 
WYRÓŻNIENIA: Antosia Mazur  – Skołyszyn, kl. 
0, nauczyciel przygotowujący: Urszula Czerwińska, 
Emilia Starzec – Skołyszyn, kl. 0, nauczyciel przy-
gotowujący: Beata Sepioł, Joanna Jagielska – Przy-
sieki, kl. 0, nauczyciel przygotowujący: Jadwiga 
Kasprzyk, Laura Wojdyła  – Lisów, kl. I, nauczyciel 
przygotowujący: Agnieszka Starzec, ZESPOŁY:  
I MIEJSCE: Zespół „Lisowiacy”  - nauczyciel 
przygotowujący: Beata Rogowska, II MIEJSCE: 
Zespół „Wiolinki”  – kl. III, ZSP Skołyszyn, nauczy-
ciel przygotowujący: Jolanta Berkowicz, III 
MIEJSCE/ ex aequo /: Zespół „Puchatki”  – kl. 0, 
ZSP Skołyszyn, nauczyciel przygotowujący: Urszula 
Czerwińska, „Roztańczone nutki” – kl. 0-I, SP Har-
klowa, nauczyciel przygotowujący: Grażyna Klęba 
WYRÓŻNIENIA: Zespół wokalny z kl. III  – Ku-
nowa, nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat, 
Zespół uczniów kl. I - SP Przysieki, nauczyciel 
przygotowujący: Małgorzata Leśniak. 

JASEŁKA I WSPÓLNE KOL ĘDOWANIE 

 

SUKCES GOKICZ W SKOŁYSZYNIE  

PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ  
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Zespół fletowy – kl. II, ZSP Skołyszyn, nauczyciel 
przygotowujący: Lucyna Król, Klasy IV-VI  
SOLIŚCI I MIEJSCE : Alicja Mastej  – kl. V, ZSP 
Skołyszyn, nauczyciel przygotowujący: Urszula 
Czerwińska II MIEJSCE:  Weronika Furmanek – 
kl. IV ZSP Bączal Dolny, nauczyciel przygotowują-
cy: Dorota Kosiba, III MIEJSCE: Oskar Reczek  – 
kl. IV SP Przysieki, nauczyciel przygotowujący: 
Elżbieta Pawluś, ZESPOŁY: I MIEJSCE: Zespół 
„Fermatki”  – ZSP Skołyszyn, nauczyciel przygoto-
wujący: Urszula Czerwińska, II MIEJSCE: Zespół 
wokalny – SP Jabłonica, nauczyciel przygotowujący: 
Henryk Juszczyk, III MIEJSCE: Chór - ZSP Ku-
nowa, nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat 
Gimnazjum SOLIŚCI: I MIEJSCE: Oliwia Poty- 
kanowicz – kl. III, ZSP Skołyszyn, nauczyciel przy-
gotowujący: Urszula Czerwińska II MIEJSCE / ex 
aequo /: Marzena Sendecka – kl. II ZSP Kunowa, 
nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat, Izabela 
Rewiś –– kl. II  ZSP  Kunowa,  nauczyciel przygoto- 
 
 
 

wujący : Ewa Gubernat, III MIEJSCE:  Magdalena 
Korzeniowska – kl. II ZSP Kunowa, nauczyciel 
przygotowujący: Ewa Gubernat, ZESPOŁY: I 
MIEJSCE: Chór „Chromatica”,  ZSP w Święca-
nach, nauczyciel przygotowujący: Ewa Maciejczyk, 
II MIEJSCE: Zespół „Skoliszclub” –  ZSP Skoły-
szyn, nauczyciel przygotowujący: Urszula Czerwiń-
ska, III MIEJSCE: Chór ZSP w Kunowej , na-
uczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 i 23 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się sean-
se filmu „ANTO Ś. 70 lat po zburzeniu Jasła”, 
którego reżyserem jest młody jasielski twórca mu-
zyczny i filmowy - Marcin Rąpała. Dokument 
o tragedii, odrodzeniu i przemianie miasta Jasła 
obejrzała młodzież ze Skołyszyna, Święcan, Bącza-
la Dolnego i Kunowej. Po projekcji, Marcin Rąpała 
dyskutował z młodzieżą na temat filmu oraz możli-
wości twórczych młodych ludzi. Reżyser motywował 
i zachęcał do działania w swojej małej ojczyźnie. 
 
 
 
16 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się rozstrzy-
gnięcie XIII Powiatowego Konkursu Grafiki Kompu-
terowej – Skołyszyn 2015. Zadaniem tegorocznej 
edycji konkursu było zaprojektowanie dyplomu Po-
wiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej. Na 
konkurs wpłynęło 68 prac ze szkół podstawowych 
i gimnazjów powiatu jasielskiego. Komisja Konkur-
sowa w składzie: Justyna Furmankiewicz – inspektor 
Urzędu Gminy w Skołyszynie, Artur Sowiński - in-
formatyk Urzędu Gminy w Skołyszynie, Marta Gą-
siorowska – kierownik GOKiCz w Skołyszynie, 
Władysława Kołodziej - instruktor plastyki GOKiCz 
w Skołyszynie, nagrodziła i wyróżniła prace wyko-
nane przez następujących uczniów: Nagroda spe-
cjalna i I miejsce: Ida Zalewska – kl. V, SP w Bą-
czalu Dolnym. Nauczyciel: Katarzyna Czerkowicz, 
Szkoła podstawowa - kl. IV-VI, II miejsce exaequo: 
Malwina Karamon  – kl. VI, SP Nr 12 w Jaśle. Na-
uczyciel: Iwona Zamorska, Weronika Biały  – l. 11, 
SP nr 6 w Jaśle. Nauczyciel: Bożena Tarnawska, III 
miejsce: Mateusz Mosoń – kl. V, SP w Bączalu 
Dolnym.  Nauczyciel:  Katarzyna   Czerkowicz.  Wy- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
różnienia: Aleksandra Czerkowicz – kl. VI, SP Nr 
12 w Jaśle. Nauczyciel: Dariusz Koś, Emilia Ga-
łuszka – kl. V, SP Bączalu Dolnym. Nauczyciel: 
Katarzyna Czerkowicz, Gimnazjum II miejsce ex 
aequo: Patrycja Zwolińska – kl. III, Gimnazjum Nr 
2 w Jaśle. Nauczyciel: Piotr Korczyński, Natalia 
Dąbrowska – kl. III, Gimnazjum w Skołyszynie. 
Nauczyciel: Monika Socha, III miejsce: Ewelina 
Berkowicz – kl. II, Gimnazjum w Święcanach. Na-
uczyciel: Krzysztof  Radliński, Wyróżnienie: Pauli-
na Wilisowska – kl. III, Gimnazjum Nr 2 w Jaśle. 
Nauczyciel: Piotr Korczyński. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„ANTO Ś”  

POWIATOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  
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Towarzystwo Sportowe „PRO FAMILIA” zapra-
sza wszystkich chętnych, dzieci, młodzież z szkół 
podstawowych, gimnazjalnych wraz z rodzicami z 
Gminy Skołyszyn, Jasła, powiatu Jasielskiego na: 
XVI Mi ędzynarodowy Rodzinny Turniej w Teni-
sie Stołowym PRO FAMILIA – CUP 2014. 1. 
Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny Ośrodek Szkol-
no Wychowawczy Wybickiego 25 (za gimnazjum 
publicznym nr.1). Turniej odbędzie się w dniu - 
31.05.2015. 2. Zasady uczestnictwa: - w turnieju 
mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - (rodziny) 
w konfiguracjach  rodzic + dziecko - tzn: ojciec + 
dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek, - 
w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziec-
ko + dziecko, rodzic + rodzic. Kategorie wiekowe: 1. 
Kategoria amatorska rodzic + dziecko do 16 lat. 2. 
Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 
lat. Kategorie dla zawodników (dziecko, rodzic ) 
występujących w III, IV, V lidze.  3. Kategoria 
OTWARTA – OPEN. Kategorie dla zawodników ( 
dziecko, rodzic ) grających na codzień zawodowo- 
oprócz  ekstraklasy.  Do  udziału w kategorii  dopusz- 
 
 
 
Złoty i br ązowy medal zawodniczek Jasielskiego 
Klubu Kyokushin Karate w XI Pucharze Polski 
Juniorów i Młodzików w Białej Podlaskiej. Puchar 
Polski odbył się w pięknej hali Państwowej Szkoły 
Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
i zgromadził rekordową liczbę 247 juniorów i mło-
dzików z 87 klubów. W zawodach które stały na 
bardzo wysokim poziomie uczestniczyło 12 zawod-
ników Jasielskiego Klubu Kyokushin. Najlepiej spi-
sała się Aleksandra Socha zajmując I miejsce 
w kategorii  młodziczek  powyżej  65  kg. Zuzanna  
 
 
 
W Jedliczu odbyły się „ Mistrzostwa Makroregionu 
Południowego Karate Kyokushin”. Ponad 220 za-
wodników z 31 klubów rywalizowało w kategoriach 
seniorów, juniorów i młodzików. Zawodnicy Jasiel-
skiego  Klubu  Kyokushin  Karate zdobyli 18 medali, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
czani są wszyscy chętni, zarówno zawodowcy jak 
i amatorzy. 4. Kategoria amatorska - rodzic + dziec-
ko do 13 lat. 5. Kategoria amatorska - rodzic + 
dziecko powyżej 13 lat , bez ograniczeń. Nowe kate-
gorie dla wszystkich chętnych nie grających w ligach 
– WYJĄTEK STANOWIĄ zawodnicy grający w ligach 
amatorskich. Kategoria 4- 5 skierowana do szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ich rodziców. Na-
grody sportowe – 4 najlepsze rodziny w poszczegól-
nych kategoriach otrzymują - deski, okładziny (profe-
sjonalny sprzęt do tenisa stołowego ), grawerowane 
puchary szklane, dyplomy. Wartość nagród I miejsca 
- 500 zł, II miejsca – 350.00 zł, III miejsca – 250.00 
zł, IV miejsca – 150.00 zł. Dla wszystkich rodzin 
którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupowych 
nagrody pocieszenia od sponsorów, władz samorzą-
dowych, organizatorów.  
Szczegółowe informacje o Turnieju- cele imprezy, 
harmonogram, nagrody: www.pro-familia.net. Zapisy 
przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 
kom. 511496054 
Prezes Towarzystwa: Jerzy Kaleta 
 
 
 
Węgrzyn w kategorii do 50 kg była trzecia. Do 
pierwszej ósemki zakwalifikowali się też Kamil Pio-
trowski i Dariusz Bochnia. Klub Karate Kyokushin 
w Jaśle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym 4 złote i zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. Wyniki : I miejsce Weronika Czajka – 
kumite junior do 55 kg Aleksandra Socha – kumite 
junior do 60 kg. Fragment artykułu ze str. interneto-
wej www.jaslo4u.pl 
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 4(39)2014 
 

Informujemy, że nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki otrzymuje Anna Podgórska-Kasprzyk z Siepietnicy 
Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH  

ZŁOTO W PUCHARZE POLSKI  

 

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO  


