
Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY w SKOŁYSZYNIE            Nr 2(7)/2008        
 

- 1 - 

W numerze m.in.: 
 aktualności 

 wręczenie promesy 

 konkurs na dyrektorów 

szkół 

 Strategia Rozwoju  

 podsumowanie roku 

w OSP 

 ZSP w Skołyszynie- 

cz.II – szkoła 

podstawowa 

 ankieta osobowa 

 dostępne kursy 

w CKnOnW 

 sport 

 ogłoszenia 

 fakty, plotki, anegdotki 

 krzyżówka, horoskop  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 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę, aby blask prawdy 

o zmartwychwstaniu rozświetlał wszelkie mroki 

codzienności, a wiara w nowe życie napełniała serca 

wszystkich radością i pokojem! 

Niech ten wyjątkowy czas spędzony w gronie najbliższych 

przyniesie wiele ciepła, optymizmu i wiary w lepsze jutro. 

 

Wójt Gminy Skołyszyn 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

                 Redakcja 
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BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW 
 

W dniu 31.01.2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 12 par z Gminy Skołyszyn.  

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Wójta Gminy Skołyszyn przyznał 

medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla Państwa: Michaliny i Jana Bielów ze 

Sławęcina, Zofii i Jana Bieniasów ze Święcan, Genowefy i Stanisława Gizarów z Pustej 

Woli, Józefy i Kazimierza Gorczyców z Przysiek, Kazimiery i Stanisława Gorczyców 

z Harklowej, Stanisławy i Czesława Jagielskich z Kunowej, Alfredy i Władysława 

Kiełtyków z Przysiek, Ryszardy i Zbigniewa Koników z Harklowej, Genowefy i Józefa 

Kurasiów ze Święcan, Danuty i Stanisława Pawlusiów z Przysiek, Aleksandry i Jana 

Rewisiów z Harklowej, Marii i Józefa Ziębów ze Skołyszyna.  

Aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Zenon 

Szura - Wójt Gminy Skołyszyn przy udziale Krzysztofa Zięby – Zastępcy Wójta Gminy 

i Bogusławy Czechowicz – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skołyszynie. Program 

artystyczny przedstawiła młodzież Szkoły Podstawowej w Lisowie pod opieką Agnieszki 

Starzec. 
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Strategia Rozwoju Gminy Skołyszyn na lata 2007-2015 
 

 20 lutego 2008 r. Rada Gminy w Skołyszynie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Skołyszyn na lata 2007-2015. Strategia stanowi podstawowy dokument strategicznego zarządzania gminą, jest 

podstawą do przygotowania i podejmowania zasadniczych decyzji prorozwojowych w gminie. Strategia to 

długookresowy (perspektywiczny) plan działania, określający strategiczne cele rozwoju oraz przyjmujący takie 

kierunki  i priorytety działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań. Głównym zadaniem 

strategii jest realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 

możliwości wykorzystania obecności Polski w UE, pozyskiwania funduszy unijnych a także wykorzystaniem  

wszystkich atutów i zasobów na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia. 

 Strategia Rozwoju Gminy powstała w oparciu o dostępną dokumentację, analizę zasobów gminy oraz           

w oparciu metodę konsultacji społecznych z przedstawicielami najważniejszych środowisk społecznych                      

i gospodarczych gminy. Strategia jest dokumentem niezbędnym przy aplikowaniu o środki unijne, gdyż tylko zadania 

ujęte w tym dokumencie mogą być przedmiotem wniosków składanych o dofinansowanie z UE. 

Głównymi elementami Strategii są: diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, bilans strategiczny, misja i cele 

strategiczne oraz plan wykonawczy.  

Misja naszej Gminy: 

Jesteśmy gminą bezpieczną, rozwijającą się, sprzyjającą przedsiębiorcom, stwarzającą korzystne warunki dla 

inwestorów. Czyste środowisko i malownicze krajobrazy tworzą idealne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. 

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową: www.bip.skolyszyn.pl. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWIĄZANIE KONKURSU „GMINA SKOŁYSZYN ZIMĄ” 
 

 

 

 

 
Autor: T. Czechowicz  

 

 
Autor: T. Czechowicz 

 

 
Autor: T. Czechowicz  
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Konkurs „Gmina Skołyszyn zimą” został rozstrzygnięty. 

Najciekawsze zdjęcia nadesłali Panowie: Tomasz Czechowicz 

i Piotr Kosiba, i do nich też trafią nagrody. Przesłane przez nich 

fotografie znajdują się obok. 

Zdjęcia pozostałych autorów nie spełniały wymogu konkursu, tzn. 

nie przedstawiały charakterystycznego miejsca dla naszej gminy. 

 

KONKURS NA ZDJĘCIE „GMINA SKOŁYSZYN WIOSNĄ” 
 

Konkurs ten jest kontynuacją konkursu „Gmina Skołyszyn zimą”. Tematem konkursu 

jest zdjęcie wykonane w wiosennej scenerii przedstawiające krajobraz, budynek, lub inny 

obiekt charakterystyczny dla naszej gminy. Zdjęcia w formie elektronicznej prosimy 

o nadesłanie na adres Urzędu Gminy, lub na adres e-mail: promocja@skolyszyn.pl do dnia 

31 maja 2008r. wraz z oświadczeniem autora o możliwości publikacji zdjęcia przez Urząd 

Gminy. 

Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone, oraz umieszczone wraz z nazwiskiem autora 

na stronie internetowej UG Skołyszyn: www.bip.skolyszyn.pl oraz w gazetce gminnej 

„Wieści Skołyszyńskie”. 

http://www.bip.skolyszyn.pl/
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27 lutego 2008 roku w Rzeszowie z rąk 

Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty 

Wójt Gminy Skołyszyn – Zenon Szura otrzymał 

promesę na usuwanie skutków powodzi. Promesy 

przyznano 95 samorządom na łączną kwotę 35 mln 

złotych. Jak powiedział podczas uroczystości 

Wojewoda, na Podkarpaciu zagrożonych powodziami 

jest ok. 280 tys. hektarów. W latach 2001-2007 

niekorzystne warunki meteorologiczne, tj. powodzie 

czy osuwiska, spowodowały w naszym 

województwie straty, które oszacowano na ponad 

735 mln zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z budżetu państwa podkarpackie samorządy 

dostały na usuwanie skutków tych zjawisk 360 mln 

zł. Nie wszystkie jednak straty można był naprawić 

za tę kwotę. Wojewoda Podkarpacki wystąpił 

w styczniu tego roku do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji o dodatkową pomoc 

w kwocie 46 mln zł. Minister uwzględnił prośbę 

wojewody przyznając kwotę 35 mln zł – wymienioną 

już wcześniej – z której 17 mln zł przeznaczonych 

jest na usuwanie skutków powodzi a 18 mln zł na 

zabezpieczenie osuwisk i likwidację ich skutków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODBIÓR PROMESY  
 

KONKURS NA DYREKTORÓW SZKÓŁ 

Wójt Gminy w Skołyszynie o g ł a s z a konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, 

Szkoły Podstawowej w Przysiekach 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać  osoba zajmująca 

stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U .Nr 89, 

poz. 826 z późn. zm.). 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły ; 

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy 

pedagogicznej – w przypadku nauczyciela  lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela 

akademickiego;  

c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 

wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem; 

d) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, 

wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 

e) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie 

o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 

f) ocenę pracy, o której mowa w § 1, pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 

2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 

stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;   

g) aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy - o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

h) oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz nie toczy się 

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 

postępowanie karne; 

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) 

k) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); w celach 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

3. Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy”- „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Przysiekach”, na adres Urząd Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12, lub składać osobiście w sekretariacie 

Urzędu Gminy w godzinach urzędowania w terminie do 21 marca 2008 r. 

 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w Skołyszynie. O terminie i miejscu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
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Początki szkoły w Skołyszynie sięgają 1878 r. 

Wtedy to, w wyniku starań podjętych przez 

ówczesnego właściciela wsi Karola Klobassę, 

otwarto szkołę ludową. Mieściła się ona 

w drewnianym budynku, który zachował się do dnia 

dzisiejszego, jednak  obecnie funkcjonuje jako  

apteka.  

Od momentu powstania skołyszyńska szkoła 

realizowała swe zadania oświatowe, a przerwy w jej 

działalności wiążą się jedynie z okresem I i II wojny 

światowej. W latach pięćdziesiątych ubiegłego 

stulecia zrodził się pomysł budowy nowej szkoły. 

W 1961 r. ruszyły prace, a budynek oddano do 

użytku  dwa lata później. 

Obecnie Szkoła Podstawowa w Skołyszynie 

wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych, który 

łączy trzy odrębne jeszcze do września 2007 roku 

placówki edukacyjne: szkołę podstawową, 

gimnazjum i przedszkole. Całością zarządza dyrektor 

mgr Stanisław Pawluś, zaś funkcję wicedyrektora 

pełni mgr Barbara Hasiak. 

Skołyszynianie zapewne z dumą spoglądają na 

okazały obiekt usytuowany w centrum wsi, przy 

głównej drodze krajowej. Gimnazjum to nowy 

budynek, świetnie wyposażony, zadbany, ale 

i podstawówka nie pozostaje w tyle i prawie wcale 

nie przypomina obecnie Szkoły – Pomnika 

Tysiąclecia oddanej do użytku w 1963 roku, 

bliźniaczo wówczas podobnej do prawie tysiąca 

innych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki operatywności pana dyrektora, a także dobrej 

woli i wydatnej pomocy  finansowej  gminy  w ciągu  

 

 

 

 

 

 

 

ostatnich lat przeprowadzono w niej szereg prac 

remontowych. Na budynku naszej szkoły pojawiła się 

konstrukcja nowego dachu oraz nowa elewacja. 

W dolnym korytarzu położona została kolorowa 

wykładzina obiektowa, wyremontowano łazienki, 

które lśnią czystością i bielą, wymieniono drzwi do 

sal lekcyjnych, a w wielu z nich pojawiła się 

nowoczesna podłoga. Trudno też poznać świetlicę 

szkolną, w której przeprowadzony został gruntowny 

remont. Miło w niej i przytulnie, a w dodatku można  

zjeść smaczny obiad. Przy świetlicy działa bowiem 

stołówka, która wydaje posiłki dla 200 osób. 

Nic więc dziwnego, że maluchy tak chętnie spędzają 

tu czas.  

Atrakcją dla uczniów i ułatwieniem pracy dla 

nauczycieli wychowania fizycznego był remont 

boiska sportowego przed szkołą oraz 

zagospodarowanie placu. Wstawione zostały 

estetyczne ławeczki dla kibiców, ułożono kostkę 

brukową, posadzono krzewy ozdobne. 

Obecnie do placówki uczęszcza ponad 180 

uczniów z terenu Skołyszyna i najbliższych 

miejscowości. Uczą się oni w dziewięciu oddziałach 

w systemie jednozmianowym. Kadrę pedagogiczną 

tworzy 23 nauczycieli  posiadających wyższe 

wykształcenie, a w większości dodatkowe 

kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. 

Prawie wszyscy  uzyskali już stopień nauczyciela 

dyplomowanego. Do poszerzenia zakresu działań 

szkoły przyczyniło się niewątpliwie zdobycie przez 

kilku nauczycieli dodatkowych kwalifikacji z zakresu 

oligofrenopedagogiki. Dzięki temu szkoła mogła 

zrobić duży krok w stronę integracji, stała się 

placówką mogącą zapewnić intensywne kontakty 

społeczne pomiędzy uczniami zdrowymi 

a niepełnosprawnymi, którzy chętnie przebywają 

w społeczności szkolnej, uczestniczą w imprezach, 

co jest przecież niezbędnym warunkiem ich 

prawidłowego rozwoju. 

Odpowiednie przygotowanie kadry 

pedagogicznej niewątpliwie wpłynęło na to, iż nasza 

szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych 

dla swoich wychowanków. Tu każdy znajdzie coś  

dla siebie. Młodzi entuzjaści dziennikarstwa mogą 

poruszać interesujące ich tematy na łamach 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKOŁYSZYNIE –  

SZKOŁA PODSTAWOWA (cz. II) 

„Dlaczego szkoła przyjemna i potrzebna?...  

       ...szkoła myśli tylko o uczniu: każda sala, każda ławka, każdy kącik jest właśnie dla ucznia.”                                                                                                                                                         
J. Korczak 
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szkolnego pisemka, które jest efektem 

systematycznej pracy koła redakcyjnego, 

działającego nieprzerwanie od maja 2001 roku. 

Zajęcia umożliwiają doskonalenie sprawności 

językowej uczniów oraz umiejętności posługiwania 

się oprogramowaniem komputerowym. Jednym 

z ważnych celów pracy koła jest zainteresowanie 

młodzieży własnym regionem. Wnikliwi 

dziennikarze chętnie przeprowadzają wywiady 

z ciekawymi ludźmi, opracowują legendy, opisują 

zabytki i piękne zakątki regionu, prezentują obrzędy 

związane ze świętami. Samodzielne redagowanie 

„Szkolnego Expressu” daje im wiele satysfakcji, 

a o celowości prowadzenia tego koła świadczy fakt, 

że od momentu powołania gazetki ukazuje się ona 

systematycznie, uczniowie aktywnie uczestniczą 

w zajęciach i nie brak nigdy tematów do opracowania 

kolejnego numeru. 

W naszej szkole działa również Koło 

Miłośników Skołyszyna i Okolic. Jego członkowie co 

roku przeprowadzają różnego rodzaju akcje 

charytatywne m.in. sprzedaż palm wielkanocnych 

wykonanych przez uczniów, zbiórkę żywności dla 

osób potrzebujących. W okresie świąt uczestnicy 

koła przygotowują program artystyczny kultywujący 

naszą tradycję regionalną i wędrują z kolędą oraz 

życzeniami do zakładów pracy i instytucji. Fundusze 

ofiarowane przez ludzi dobrej woli przeznaczają 

najczęściej na zakup upominków dla dzieci 

niepełnosprawnych lub inne ważne cele. Jednym 

z większych przedsięwzięć koła było zorganizowanie 

wystawy staroci. Ekspozycja jest ciągle wzbogacana 

i przyciąga uwagę oglądających. Praca w kółku 

kształci w uczniach poczucie współodpo-

wiedzialności za „małą ojczyznę” i być może 

wykreuje w przyszłości szczerych miłośników 

regionu, zaangażowanych w działania  na rzecz 

swojego środowiska.  

Istnieje u nas również kółko teatralne, 

a naturalną konsekwencją udziału uczniów 

w zajęciach są przedstawienia przygotowywane 

głównie według ich inwencji. Praca nad 

przygotowaniem spektaklu pochłania wiele czasu, ale 

nikt nie narzeka, bo liczy się przecież efekt końcowy 

– premiera.  

Gwoździem programu uczniowskich 

przedstawień jest zawsze taniec w wykonaniu 

uczennic naszej szkoły, ćwiczących w ramach kółka 

tanecznego. Odpowiednio dobrane układy taneczne 

i piękne stroje dodają świetności występom 

i nagradzane są gromkimi brawami publiczności.  

Uzdolnieni plastycznie pracują w kółku 

plastycznym, które dokłada wszelkich starań, aby 

szkoła wyglądała pięknie i niepowtarzalnie. Prace 

wykonane różnorodnymi technikami zdobią ściany 

i przyciągają uwagę oglądających. 

Nauczyciele nie szczędzą też sił i czasu na 

pracę z uczniem zdolnym, przygotowując młodzież 

do udziału w konkursach przedmiotowych. I tu 

rzeczywiście mamy się czym pochwalić.  

W 2005 r. uczennica Karolina Woźniak została 

laureatką Konkursu Wiedzy Humanistycznej 

organizowanego przez Kuratorium Oświaty 

w Rzeszowie. W 2006 r. Patrycja Woźniak uzyskała 

tytuł laureata Konkursu Języka Niemieckiego 

i z dumą należy dodać, że uplasowała się na 

pierwszej pozycji wśród laureatów woj. 

Podkarpackiego. Za rok sukces w tym samym 

konkursie odniosła Katarzyna Mastej, zajmując 

trzecie miejsce w województwie. Tytuł laureata 

uzyskały również: Kamila Czajka, Izabela Roś 

i Monika Radlińska. Nieźle spisały się również 

tegoroczne szóstoklasistki, które zakwalifikowały się 

do etapu wojewódzkiego wszystkich trzech 

konkursów interdyscyplinarnych. Wypada tylko 

życzyć im dalszych sukcesów. 

Warto też wspomnieć o sukcesach, jakie 

odnoszą nasi uczniowie w konkursach recytatorskich 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie. W tym miejscu 

gratulacje należą się uczennicy Kindze Gomule, która 

została dwukrotną zwyciężczynią  Gminnego 

Konkursu Recytatorskiego o Tematyce Ludowej. 

Nasze uczennice z powodzeniem 

uczestniczyły również w Gminnym Konkursie 

Ortograficznym organizowanym w Szkole 

Podstawowej w Święcanach. W potyczkach 

z ortografią w ciągu  dwóch ostatnich lat okazały się 

bezkonkurencyjne. W 2006 r. tytuł Mistrza Ortografii 

Gminy Skołyszyn uzyskała Patrycja Woźniak, a rok 

później przypadł on w udziale Katarzynie Mastej. 

Młodzież naszej szkoły bierze również udział 

w konkursach plastycznych organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie, w których odnosi sukcesy. Uznaniem 

jury cieszą się również prace młodych twórców 

wysyłane na Podkarpacki Przegląd Plastyki  Dzieci 

i Młodzieży, które corocznie kwalifikowane są do 

udziału w wystawie przygotowywanej przez Biuro 

Wystaw Artystycznych w Rzeszowie oraz 

nagradzane. W bieżącym roku szkolnym prace 

dwóch uczennic zostały wyróżnione w ramach 
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Przeglądu Twórczości Dziecięcej organizowanego 

przez Jasielski Dom Kultury.  

Dążąc do wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju wychowanków, szkoła  stara się, aby 

w parze z rozwojem intelektualnym uczniów szła 

troska o ich właściwy rozwój fizyczny, doskonalenie 

kondycji i formy. Okazji jest wiele, bo oprócz 

codziennej pracy nauczycieli nad doskonaleniem 

sprawności fizycznej młodzież licznie uczestniczy 

w turniejach i zawodach sportowych organizowanych 

na szczeblu gminnym, powiatowym i rejonowym. 

W ubiegłym roku szkolnym z inicjatywy pana 

dyrektora w Skołyszynie odbył się Gminny Turniej 

Piłki Halowej  zorganizowany w ramach 

ogólnopolskiej akcji pod hasłem „ Rusz się 

człowieku”, w którym nasze drużyny okazały się 

bezkonkurencyjne i zajęły I miejsce. Sukcesem 

zakończył się również udział chłopców w Gminnych 

Zawodach w Trójboju Lekkoatletycznym, którzy 

awansowali do zawodów powiatowych w Trzcinicy 

i zajęli III miejsce. Tegoroczne osiągnięcia to 

I miejsce w Gminnych Biegach Sztafetowych, 

zwycięstwo chłopców na szczeblu powiatowym 

i awans do zawodów rejonowych oraz  zajęcie III 

miejsca w Gminnych Zawodach Piłki Siatkowej 

Chłopców. Nasze siatkarki uplasowały się na 

II pozycji w Gminnych Zawodach Mini Piłki 

Siatkowej Dziewcząt. Ostatnim sukcesem naszych 

chłopców było zajęcie I miejsca w Gminnych 

Zawodach Piłki Koszykowej.  

Inną formą promocji szkoły w środowisku 

lokalnym jest organizacja różnego rodzaju 

uroczystości, które już na stałe weszły w kalendarz 

imprez i które trudno byłoby urządzić bez 

współpracy z rodzicami. W październiku odbywa się 

uroczyste pasowanie na ucznia. W styczniu 

drugoklasiści witają w  szkolnych progach babcie 

i dziadków, a w maju akademię z okazji Dnia Matki 

przygotowują uczniowie klas III. Imprezy 

te przebiegają zawsze w miłej i serdecznej 

atmosferze. Dzieci słowem i piosenką dziękują za 

miłość, której doświadczają od swych najbliższych, 

a dorośli niejednokrotnie nie mogą powstrzymać się 

od łez wzruszenia. 

Młodzież nasza nie zapomina także 

o starszych  mieszkańcach wsi i często wprost ze 

szkolnej sceny udaje się na spotkanie członków 

Związku Emerytów i Rencistów. Ostatnio 

przygotowała również program artystyczny z okazji 

Dnia Chorego. Robi to chętnie, gdyż zawsze spotyka 

się z niezwykle miłym i ciepłym przyjęciem 

oglądających. 

Warto też wspomnieć o imprezach 

dochodowych takich jak bale karnawałowe, piknik 

rodzinny, które pochłaniały wiele czasu i wymagały 

zaangażowania. Nigdy nie brakowało sponsorów 

i ludzi dobrej woli, a zgromadzone fundusze 

przeznaczone zostały na  udoskonalenie warunków 

nauki naszych dzieci, bo przecież to właśnie one 

znajdują się w centrum wszelkich poczynań szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA GODZ. DRUŻYNY 

SENIORZY 

30.03 12
45

 Skołyszyn - Zręcin 

06.04 16
30

 Mrukowa - Skołyszyn 

13.04 12
45

 Skołyszyn - Korczyna 

20.04 16
30

 Rogi - Skołyszyn 

27.04 12
45

 Skołyszyn - Dukla 

04.05 11
00

 Głowienka - Skołyszyn 

11.05 12
45

 Skołyszyn – Czarni Jasło 

18.05 16
30

 Kobylany - Skołyszyn 

25.05 16
30

 Lubatówka - Skołyszyn 

01.06 12
45

 Skołyszyn- Łężyny 

08.06 15
30

 Świerzowa - Skołyszyn 

15.06 12
45

 Skołyszyn - Czeluśnica 

22.06 16
30

 Sobniów - Skołyszyn 

JUNIORZY STARSI I MŁODSI 

29.03 11
00

 i 13
00

 Skołyszyn – Orzeł Przeworsk 

05.04 11
00

 i 13
00

 Sokół Sieniawa - Skołyszyn 

09.04 14
00

 Skołyszyn – MKS Kańczuga 

12.04 11
00

 i 13
00

 Polonia Przemyśl - Skołyszyn 

19.04 11
00

 i 13
00

 Skołyszyn – Nafta Jedlicze 

26.04 11
00

 i 13
00

 Sokół Nisko - Skołyszyn 

03.05 11
00

 i 13
00

 Unia N. Sarzyna - Skołyszyn 

10.05 11
00

 i 13
00

 Skołyszyn – Czuwaj Przemyśl 

17.05 11
00

 i 13
00

 MKS Dębica - Skołyszyn 

24.05 11
00

 i 13
00

 Skołyszyn – Pogoń Leżajsk 

27.05 14
00

 i 16
00

 Grodziszczanka Grodzisko - 

Skołyszyn 

31.05 11
00

 i 13
00

 Skołyszyn – Pogoń Lubaczów 

07.06 11
00

 i 13
00

 Tłoki Gorzyce - Skołyszyn 

ORLICY 

28.04 17
00

 Skołyszyn - Dukla 

05.05 17
00

 Osobnica - Skołyszyn 

12.05 17
00

 Skołyszyn – N. Żmigród 

19.05 17
00

 Jedlicze - Skołyszyn 

26.05 17
00

 Skołyszyn - Święcany 

02.06 17
00

 Czarni Jasło - Skołyszyn 

09.06 17
00

 Skołyszyn - Guzikówka 

Opracowała: M. Mastej 

 

TERMINARZ ROZGRYWEK 

LKS SKOŁYSZYN  
wiosna 2008 
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Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych 

działające na terenie Gminy Skołyszyn zgodnie ze 

statutem odbyły zebrania sprawozdawcze. W trakcie 

zebrań zarządy OSP przedstawiały sprawozdania 

z realizacji zadań statutowych i finansowych. Walne 

zebrania jako najwyższe organy podejmowały uchwały 

dotyczące udzielenia absolutorium Zarządom swoich 

jednostek oraz przyjmowały programy działania na 

najbliższy okres. W trakcie dyskusji poruszano wiele 

spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania 

jednostek, nakładów finansowych na zakup sprzętu 

i umundurowania, które jest bardzo drogie, ale 

i niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia strażaka 

podczas wykonywania swoich czynności w trakcie 

akcji ratunkowych przeprowadzanych w różnych 

warunkach atmosferycznych. Mówiono również 

o konieczności wymiany taboru samochodowego, 

w tym zakupu nowych średnich samochodów 

gaśniczych, które zastąpią wysłużone, niekiedy ponad 

30 letnie samochody karosowane i często ulegające 

awariom. Nie zapominano również o bazie lokalowej, 

która w niektórych przypadkach wymaga 

przeprowadzenia remontów i kontynuacji rozpoczętych 

inwestycji w celu odpowiedniego zabezpieczenia 

mienia gminnego i jednostek OSP. Frekwencja 

w zebraniach wyniosła średnio 75% członków 

czynnych. Optymizmem napawa fakt, że w wielu 

jednostkach nastąpiło odmłodzenie szeregów. Powstały 

nowe młodzieżowe drużyny pożarnicze, które 

aktywnie włączyły się w realizację zadań statutowych.  

Poniżej przedstawiamy kilka danych 

statystycznych dotyczących roku 2007: 

 

Interwencje jednostek OSP w 2007 roku 
 

Jednostka Pożary Miejscowe zagrożenie Razem 

Skołyszyn 20 29 49 

Harklowa 7 29 36 

Święcany 6 9 15 

Lisów 5 1 6 

Siepietnica 3 1 4 

Pusta Wola - 3 3 

Przysieki 1 1 2 

Bączal Dolny 1 - 1 

Jabłonica 1 - 1 

Jednostki: Lipnica Górna, Bączal Górny, Kunowa 

i Sławęcin nie brały udziału w interwencjach 

 

-liczba pożarów – 31 (wzrost o 9 w stosunku do roku 

2006) 

- 

 

- miejscowe zagrożenia – 89 (spadek o 58 w stosunku 

do roku 2006) 

- fałszywe alarmy – 1 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że jednostka 

OSP w Skołyszynie znajdująca się w Krajowym 

Systemie Ratownictwa Gaśniczego interweniowała 

aż 49 razy, najwięcej spośród wszystkich jednostek 

powiatu jasielskiego będących w KSRG 
 
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie 

przeciwpożarowej Ochotnicze Straże Pożarne są 

jednostkami ochrony przeciwpożarowej. 

Szczegółowe zadania oraz organizację określa statut. 

Podstawowymi zadaniami OSP wynikającymi ze 

statutu są m.in.: 

- prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym 

zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami 

samorządowymi i innymi podmiotami, 

- udział w akacjach ratowniczych przeprowadzanych 

w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz 

innych klęsk i zdarzeń, 

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 

pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony 

przed nimi, 

- działania na rzecz ochrony środowiska. 

Szeroki katalog zagrożeń oraz wymagań i oczekiwań 

społeczeństwa, a także konieczność podnoszenia 

poziomu jakości prowadzonych działań ratowniczych 

spowodowały stworzenie spójnego i przejrzystego 

systemu szkolenia strażaków ratowników OSP. 

Dlatego też Wójt Gminy w porozumieniu z Komendą 

Powiatową PSP w Jaśle zorganizował na bazie Domu 

Strażaka w Skołyszynie szkolenie podstawowe 

strażaków z jednostek OSP Gminy Skołyszyn, 

w którym wzięło udział 130 strażaków. Przez cały 

tydzień uczestnicy szkolenia uczestniczyli 

w wykładach z zakresu bhp, podstaw organizacji 

akcji, taktyki gaszenia pożarów, ewakuacji ludzi 

i zwierząt, łączności i alarmowania, działania 

podczas innych miejscowych zagrożeń i wielu innych 

tematów, które przekazywali pracownicy KP PSP 

w Jaśle oraz Komendant Gminny Związku OSP. 

Następny tydzień to zajęcia praktyczne w Komendzie 

Powiatowej w Jaśle. Obecnie kursanci przygotowują 

się do egzaminu, który zaplanowany jest na miesiąc 

marzec. 

 

PODSUMOWANIE ROKU W OSP 

Opracował: Stanisław Święch 
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Imię i nazwisko 

Małgorzata Kręcisz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kilka słów o mnie /wiek, adres, zawód, praca, 

etc/… 

Mam 35 lat, jestem mężatką, mieszkam w rodzinnych 

Święcanach. Ukończyłam Studium Medyczne 

w Jaśle, następnie studia wyższe magisterskie na 

Uniwersytecie Rzeszowskim – kierunek socjologia, 

specjalność praca socjalna oraz Podyplomowe 

Studium Organizacji Pomocy Społecznej. Od 1997 

roku jestem związana z pomocą społeczną. Najpierw 

pracowałam w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Skołyszynie jako pracownik socjalny, 

a obecnie - od marca 2006 roku pełnię obowiązki 

kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy 

w Przysiekach. 
 

-Praca jest dla mnie… 

Czymś więcej niż sposobem zarabiania na życie. 

Pomoc społeczna to dziedzina, która wymaga dużego 

zaangażowania, chęci niesienia pomocy ludziom 

w trudnej sytuacji życiowej, podejmowania 

niełatwych decyzji, które często mają wpływ na 

ludzkie losy. Myślę, że praca w szeroko rozumianej 

pomocy społecznej jest niedoceniana, nad czym 

bardzo ubolewam. Różne sytuacje, zdarzenia 

poddawane są krytyce, ale niewiele osób wie ile 

trudnych spraw, problemów udaje się pracownikom 

socjalnym rozwiązać, ilu osobom i rodzinom udziela 

się pomocy i nie mam tu na myśli tylko wsparcia 

finansowego… 

Obecnie pracuję w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Przysiekach. Jest to ośrodek 

wsparcia, dziennego pobytu, dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych. To nowa placówka, która 

funkcjonuje dopiero 2 lata. Zapewnia wsparcie 

 

 

 

 uczestnikom poprzez świadczenie usług  

przeciwdziałających ich marginalizacji, 

w szczególności w zakresie: dostępu do usług 

medycznych, rehabilitacji, tworzenia postaw 

samorządności, realizacji rozwoju kulturalnego 

i osobowościowego, aktywizacji - poprzez udział 

w różnych formach terapii zajęciowej, integracji ze 

środowiskiem lokalnym, zapewnienia stałego 

kontaktu z rodzinami i opiekunami uczestników, 

kształtowania postaw samodzielności w życiu 

codziennym, załatwianiu spraw urzędowych 

i osobistych. Nasz ośrodek cały czas się rozwija. 

Nabieramy nowych doświadczeń, doskonalimy 

metody pracy. Przybywają nowi uczestnicy zajęć, 

powstają nowe pracownie terapeutyczne. Nasi 

uczestnicy odnoszą sukcesy na różnych przeglądach 

artystycznych, zawodach sportowych itd. Myślę, że 

to wszystko jest możliwe dzięki temu, że w naszym 

Domu pracują młodzi zaangażowani, w to co robią, 

ludzie oraz dzięki temu, że mamy wspaniałych 

uczestników. Co nie znaczy, że nie borykamy się na 

co dzień z wieloma trudnościami. 
 

-Moje mocne strony… 

Trudno jest siebie oceniać, ale myślę, że można 

o mnie powiedzieć, że jestem osobą uczciwą, 

szczerą, pracowitą, wyrozumiałą … 
 

-Moje wady… 

Pewnie mam ich wiele. Ciągle uświadamiam sobie 

coś nowego i staram się nad tym pracować.  
 

-Mój największy sukces życiowy … 

Uważam, że w życiu najważniejsze są małe sukcesy, 

drobne sprawy, które udaje nam się rozwiązać 

pozytywnie, sprawiające nam radość i to one właśnie 

składają się na największy sukces życiowy – to, 

jakimi ludźmi jesteśmy. Ktoś może uważa, że sukces 

życiowy to zajmowane stanowisko, zgromadzenie 

dużego majątku, władza? Ja już wiem, że tak nie 

jest...  
 

-Moja największa porażka … 

Bardzo przeżywam nawet najmniejsze 

niepowodzenia w życiu prywatnym i zawodowym. 

Za porażkę uważam sytuację, kiedy już nic nie 

można zrobić, nic nie da się naprawić, kiedy czuję się 

bezsilna. 
 

-Gdybym znowu miała 18 lat … 

Ułożyłabym swoje życie tak samo. To nie wiek 

decyduje o naszych wyborach życiowych, ale 

doświadczenia jakie zdobywamy. 

 

 

ANKIETA OSOBOWA 
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-Często wracam wspomnieniami … 

Bardzo lubię wspominać różne zdarzenia, ludzi, 

których gdzieś, kiedyś poznałam. Często przeglądam 

wszystkie zdjęcia, jakie posiadam i naprzemian 

śmieję się i płaczę… Tak wiele osób już nie ma 

wśród nas! 
 

-Moja największa pasja … 

Obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Przysiekach, chociaż pracuję w tej placówce już 

dwa lata ciągle jest to dla mnie wielkie wyzwanie.  
 

-Wywołuje u mnie radość … 

Kiedy obserwuję postępy i sukcesy Uczestników 

ŚDS – nawet te najmniejsze… 

 

-Denerwuje mnie … 

Nieuczciwość, fałsz, obłuda, pęd za pieniądzem, 

polityka …. W tym roku denerwuje mnie zima bez 

śniegu ! Bardzo chciałam nauczyć się jeździć na 

nartach. 

 

-Moje ulubione miejsce … 

To mój dom oraz góry, które odwiedzam 

przynajmniej raz w roku. 

 

-Moje największe marzenie … 

Nie mogę go zdradzić, żeby nie zapeszyć…  

 

-Jestem fanem … 

Ludzi, którzy wyznaczają sobie cel i ciężką uczciwą 

pracą dążą do jego realizacji, jednak nie za wszelką 

cenę.  

 

-Zazdroszczę … 

Zazdrość to bardzo brzydkie uczucie. Na szczęście 

jest mi obce! 

 

-Podziwiam … 

Ludzi, którzy pomimo trudności życiowych potrafią 

zachować poczucie humoru i pogodę ducha. 

 

-Onieśmiela mnie … 

Fakt, że zostałam „poproszona” o wypełnienie tej 

ankiety. 

 

-Kocham … 

Życie, ludzi, kwiaty, słońce… mogłabym dużo 

wymieniać. 

 

 

 

 

 

 

 

-Lubię … 

Stabilizację w życiu prywatnym i zawodowym. jasne 

sytuacje, ustalone zasady. 

 

-Szanuję … 

Zostałam wychowana przez dom i szkołę w szacunku 

do rodziców, swoich przełożonych, ludzi starszych, 

chorych, niepełnosprawnych. Szanuję również zdanie 

moich współpracowników. 

 

-Ulubione danie … 

Barszcz czerwony z „uszkami”. W moim domu tylko 

ja przepadam za tym daniem – co mnie bardzo 

cieszy! 

 

-Wymarzone wakacje … 

Chciałabym spędzić w kraju o egzotycznej kulturze, 

chociaż miejsce nie jest dla mnie najważniejsze. 

Odpoczywam, kiedy się nie spieszę.  

 

-Moja muzyka … 

Zależy od nastroju. Często słucham ciszy. 

 

-Ulubiony film … 

Nie mam takiego. Lubię filmy, przy których mogę 

sobie popłakać: ze wzruszenia albo ze śmiechu. 

Takie, które wzbudzają emocje.  

 

-Najchętniej czytam … 

Powieści obyczajowe, psychologiczne. Nie znoszę 

kolorowych czasopism, w których przeważającą 

część stanowią reklamy. 

 

-Na bezludną wyspę zabrałabym … 

Wiem, czego bym nie zabrała... 

 

-Wymarzona randka z … 

Nie chodzę na randki ! 

 

-Życzenie na przyszłość … 

Życzę sobie oraz wszystkim mieszkańcom naszej 

gminy, żeby żyło nam się wspólnie spokojnie, 

dostatnio i bezpiecznie, aby nasze sprawy i problemy 

były ważne dla osób rządzących, a nasza Mała 

Ojczyzna ciągle się rozwijała. 

 
 

 

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 6(1)/2008 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło: 
„ART.-BUD” SOLIDNA FIRMA 

 

Osoby, które w określonym terminie nadesłały prawidłowe rozwiązanie otrzymują nagrody: 

1. Wędrychowicz Jan zam. Siepietnica 33 

2. Zięba Maria zam. Lisów 198 

3. Hajnosz Anna zam. Skołyszyn 120 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 
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W budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie (wejście od strony 

„Pawilonu”) od lutego prowadzi działalność Centrum 

Kształcenia na Odległość na Wsiach wykorzystujące  

e-learning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia w Skołyszynie jest jednym z 379 

działających na terenie całego kraju, usytuowanych 

wyłącznie na terenach wiejskich. Jego celem jest 

promowanie idei kształcenia przez całe życie poprzez 

zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich 

poziomach kształcenia - od edukacji 

ponadgimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób 

dorosłych.  

 

 

 

 

 

W dostępnej ofercie CKNONW znajdują się bezpłatne 

kursy: 

Język angielski, Język polski, Matematyka, Historia, 

Chemia, Geografia, Biologia, Fizyka, Zarządzanie 

kadrami, Ocena pracowników, Planowanie potrzeb, 

System motywacyjny, Rekrutacja, Ścieżki kariery, 

Podstawy technik komputerowych, Użytkowanie 

komputerów, Przetwarzanie tekstów, Arkusze 

kalkulacyjne, Bazy danych, Grafika menedżerska 

i prezentacyjna, Usługi w sieciach informatycznych, 

Opiekunka dziecięca domowa, Promocja i wsparcie 

edukacji osób niepełnosprawnych. 

 

 
W późniejszym terminie można będzie skorzystać 

jeszcze z kursów: 

Język niemiecki, Opiekun osób starszych, 

Administracja systemami komputerowymi, Agent 

ubezpieczeniowy, Asystent bankowości, Broker 

ubezpieczeniowy, Grafik komputerowy, Handlowiec, 

Księgowość, Organizator agrobiznesu, Pracownik 

administracyjny, BHP, Bezpieczeństwo systemów 

informatycznych, Ochrona danych osobowych, Prawo 

zamówień publicznych, Edukacja zdalna – szkolenia 

tworzone w systemie  e-learning, blended learning, 

Przedstawiciel handlowy, Sprzedawca, Telemarketer, 

Zarządzanie projektami, Zawody przyszłości – nowe 

formy zatrudnienia, Jak zdobyć i utrzymać pracę, 

Kariera   –   decyduję,   planuję,   działam,   Zostań 

e-pr@cownikiem, Oczekiwania pracodawców – 

autoprezentacja, Poradnictwo zawodowe – wsparcie 

dla Twojego sukcesu, A może samozatrudnienie?  

 

Więcej informacji na temat kursów mogą Państwo 

uzyskać pod numerem infolinii: 0-800-800-005, na 

stronach internetowych: www.edukacjaonline.pl, 

www.bip.skolyszyn.pl, lub korzystając z poczty 

elektronicznej: cknonw_skolyszyn@onet.eu, oraz 

bezpośrednio w Centrum w godzinach funkcjonowania 

tj.:  poniedziałek  16:00 – 20:00 

wtorek   16:00 – 20:00 

czwartek  16:00 – 20:00  

piątek   16:00 – 20:00 

sobota     9:00 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zakres tematyczny wybranych kursów został opisany 

poniżej: 

Szkolenie Język angielski zawiera materiał 

merytoryczny zgodny z programem nauczania 

na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Jest ono 

przeznaczone dla przyszłych maturzystów planujących 

zdawanie matury z języka angielskiego. Ponadto 

odbiorcami szkolenia mogą być wszystkie osoby, które 

chcą zdobyć, lub poszerzyć swoją wiedzę. Szkolenie 

Co to jest e-learning? 

Jest to technika szkolenia wykorzystująca media 

elektroniczne, takie jak Internet, elementy audio/wideo, 

oraz CD-ROMy. E-learning jest najczęściej kojarzony 

z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę 

i egzaminującą jest komputer, dlatego przyjęło nazywać 

się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na 

odległość), w którym brak fizycznego kontaktu 

z nauczycielem. Nauka z wykorzystaniem e-learningu 

przewyższa inne metody nauczania ze względu na 

przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela 

- na uczącą się osobę. Ponadto e-learning umożliwia 

samodzielne wybranie preferowanego czasu korzystania 

z kursów, oraz tempa przekazywania wiedzy. 

W ostatnich latach wiele firm, instytucji oraz szkół coraz 

częściej wprowadza kształcenie oparte na technologii  

e-learningu. Nie jest to przypadek, ale świadomość 

większych możliwości, jakie daje kształcenie online.  

 

 

 

CENTRA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH 
 

http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000085
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000104
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000097
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000094
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000089
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000092
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000088
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000091
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000114
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000114
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000114
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000099
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000102
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000102
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000102
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000102
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000108
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000108
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000103
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000113
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000113
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000107
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000086
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000086
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000086
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000087
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000093
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000093
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000093
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000112
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000098
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000115
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000115
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000095
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000096
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000090
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000090
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000101
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000101
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000105
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000105
http://www.centra.elearning.pl/centra/servlet/MainServlet?method=wbts.GetResource&mode=cms.resource&downloadMode=attachment&id=100000000109
http://www.edukacjaonline/
http://www.bip.skolyszyn.pl/
mailto:cknonw_skolyszyn@onet.eu
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składa się z 12 modułów, z których każdy zawiera 

ćwiczenia: leksykalne, gramatyczne i fonetyczne. 

Pakiet edukacyjny do języka angielskiego ma za 

zadanie pomóc uczestnikowi kursu w przyswojeniu 

wiedzy: leksykalnej, gramatycznej, a także kulturowej 

języka angielskiego. Pakiet edukacyjny wprowadza 

słownictwo oraz gramatykę w dialogach i scenkach, co 

przybliża słuchacza do rzeczywistego kontekstu użycia 

języka angielskiego. 

Szkolenie Język polski zawiera zagadnienia 

z zakresu wiedzy ogólnej z języka polskiego, które 

dotyczą kształcenia literackiego w szkole 

ponadgimnazjalnej. Szkolenie adresowane jest do 

wszystkich, którzy w przyszłości planują podejść do 

egzaminu maturalnego. Celem szkolenia jest pomoc 

w przyswojeniu i usystematyzowaniu wiedzy z języka 

polskiego. Struktura szkolenia jest podzielona na 

poszczególne epoki literackie, co wprowadza ład 

i porządek w procesie nauczania. Najistotniejszymi 

celami w nauczaniu języka polskiego są: zapoznanie 

z arcydziełami kultury narodowej i światowej, 

kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk 

historycznoliterackich i kulturowych na przestrzeni 

dziejów oraz ich wpływu na kulturę współczesną. Kurs 

jest dobrą pomocą w przygotowaniu do egzaminu 

maturalnego z języka polskiego. 

Szkolenie Matematyka obejmuje wiedzę ogólną 

z matematyki i jest kierowane do osób pragnących 

uzupełnić i poszerzyć wiedzę oraz udoskonalić 

umiejętności z matematyki. W szkoleniu zawarte są 

wszystkie wymagania określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla liceów 

ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników 

w zakresie podstawowym. Szkolenie przeznaczone jest 

dla przyszłych maturzystów i jego celem jest pomoc 

w przyswojeniu wiedzy oraz usystematyzowaniu 

istotnych zagadnień matematycznych. Program jest 

skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić 

słuchaczowi kształtowanie nowych pojęć 

i umiejętności, jak również utrwalić i pogłębić wiedzę 

zdobytą we wcześniejszych etapach kształcenia. 

Szkolenie Historia przeznaczone jest dla 

przyszłych maturzystów. Wiedza i umiejętności 

zdobyte podczas nauki historii pozwolą zrozumieć 

podstawy współczesnej cywilizacji, rolę kraju i narodu 

we wspólnocie światowej i europejskiej. Pakiet 

z zakresu wiedzy historycznej zawiera zbiór: dat, 

ważnych wydarzeń i postaci istotnych dla kraju 

i świata. Szkolenie jest wzbogacone w liczne grafiki 

obrazujące ważne wydarzenia oraz informacje 

dodatkowe przedstawiane w formie ciekawostek. 

Celem szkolenia jest pomoc w przyswojeniu 

i usystematyzowaniu wiedzy z historii. 

Szkolenie Chemia to zbiór zagadnień 

chemicznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 

Szkolenie jest podzielone tematycznie na rozdziały, 

w których wiedza jest przekazana w sposób 

interesujący dla odbiorcy. Liczne wzory, twierdzenia 

i definicje są przedstawione w sposób zachęcający do 

nauki, a ciekawe przykłady w znaczny sposób 

urozmaicają przyswajanie wiedzy z chemii. Szkolenie 

przeznaczone jest dla wszystkich osób, które 

przygotowują się do egzaminu maturalnego. Ma ono 

być pomocą w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy oraz 

w jej usystematyzowaniu. 

Szkolenie Geografia jest zgodne z programem 

nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Głównym celem kursu jest zdobycie wiedzy 

niezbędnej do zrozumienia wybranych zjawisk oraz 

procesów geograficznych. Kurs został opracowany dla 

osób mających wiedzę z geografii na poziomie 

gimnazjum. Należy go traktować jako przewodnik po 

materiale nauczania z geografii w liceum 

ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. 

Po opanowaniu całości materiału zawartego 

w komponencie i zaliczeniu wszystkich sprawdzianów 

postępów podanych w pakiecie, słuchacz może 

przystąpić do egzaminu maturalnego z geografii. 

Kurs Biologia jest zgodny z programem 

nauczania tego przedmiotu. Szkolenie pozwala 

uczniom liceów ogólnokształcących, liceów 

profilowanych i techników zdobyć, zweryfikować lub 

usystematyzować wiedzę z biologii w zakresie 

podstawowym. Może być zastosowane jako poradnik 

i przewodnik po materiale z zakresu biologii. 

Szkolenie Fizyka ma na celu zapoznanie 

każdego z uczestników z wiedzą z tego przedmiotu na 

poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Prezentowane 

opracowanie to autorska próba prezentacji treści 

fizycznych dla absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych. Treści zawarte w kursie w pełni 

mogą przyczynić się do zaznajomienia uczestników 

z prawami i zasadami fizyki oraz ich przydatnością do 

opisu otaczającej nas rzeczywistości. 

Szkolenie Podstawy technik komputerowych 

wchodzi w skład pakietu ECDL (Europejski Certyfikat 

Umiejętności Komputerowych). Kurs przeznaczony 

jest dla początkujących użytkowników komputera. 

Osoba biorąca udział w szkoleniu będzie miała okazję 

dowiedzieć się, na co należy zwracać uwagę przy 

kupnie komputera (jaki typ komputera wybrać oraz 

jakie podzespoły i urządzenia peryferyjne są  
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niezbędne, a jakie mogą stanowić użyteczny dodatek), 

poznać możliwości (programy komputerowe przydatne 

w pracy i w domu) oraz potencjalne zagrożenia 

związane z korzystaniem z komputera i Internetu. Nie 

bez znaczenia dla przyszłych internautów jest fakt, że 

w szkoleniu, obok zagadnień czysto informatycznych, 

zostały umieszczone te związane z prawami autorskimi 

i piractwem komputerowym. Wiadomości zdobyte w 

czasie kursu będą pomocne na przykład przy zakupie 

sprzętu i oprogramowania. Dzięki szkoleniu internauci 

będą zdawali sobie sprawę z wielu poważnych 

niebezpieczeństw czyhających na nich w sieci i być 

może dzięki temu, będą bardziej ostrożni. 

Pakiet edukacyjny Użytkowanie komputerów 

jest drugim z 7 modułów edukacyjnych ECDL. 

Główne cele szkolenia to podwyższenie poziomu 

użytkowania komputera oraz pogłębienie znajomości 

podstawowych funkcji porządkujących środowisko 

pracy każdego użytkownika komputera, w celu 

zwiększenia efektywności jego wykorzystania. Dobór 

treści szkolenia wynika z ustalonych celów, a więc 

nawiązuje bezpośrednio do wymagań stanowisk pracy 

i kompetencji zawodowych. W szkoleniu zawarte są 

informacje podstawowe na temat: pulpitu, sterowania 

menu Windows, menu start, uruchamiania programów, 

zamykania programów, prawidłowego włączenia 

i wyłączenia komputera, restartu komputera, budowy 

okna, zmiany rozmiarów okna, korzystania z funkcji 

pomocy. Ponadto szkolenie obejmuje zagadnienia: 

tworzenie własnych ustawień, instalowanie 

i odinstalowanie programów, pliki i operacje 

na plikach, przechowywanie danych, drukowanie. 

Szkolenie Przetwarzanie tekstów dotyczy zasad 

działania i obsługi oprogramowania do edycji tekstów. 

Osoba biorąca udział w szkoleniu zapozna się 

z podstawowymi funkcjami edytora tekstu, który został 

oparty na pakiecie Microsoft Office. Należy 

podkreślić, że pakiet został przygotowany w taki 

sposób, by poznanie elementów edytora tekstów 

przedstawianego na kursie pozwoliło na pracę 

z pakietami typu OpenSource. Kursant będzie umiał 

wybrać między rozwiązaniami komercyjnymi, a typu 

OpenSource. Przygotowanie kursu poszerzono 

o słownik wyrazów, które mogą być niezrozumiałe dla 

przeciętnego użytkownika komputera. Nie bez 

znaczenia jest fakt, że została pokazana praca 

w społeczności biurowej, a problemy rozwiązywane 

w ćwiczeniach odzwierciedlają „rzeczywistość” 

biurową. 

 

 

Szkolenie Arkusze kalkulacyjne stanowi 

czwarty moduł kompleksowego szkolenia 

stanowiącego przygotowanie do egzaminu na ECDL. 

Pakiet edukacyjny dotyczy zasad działania i obsługi 

oprogramowania do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych. 

W szkoleniu pokazano obsługę podstawowych funkcji 

arkuszy kalkulacyjnych wraz z licznymi przykładami. 

Szkolenie Bazy danych również wchodzi 

w skład pakietu ECDL. Uczy ono obsługi baz danych, 

począwszy od znajomości podstawowych pojęć, przez 

funkcje, aż do obsługi samego programu. Uczestnik 

szkolenia nie musi mieć aplikacji do baz danych, aby 

nauczyć się podstaw jej obsługi. Szkolenie jest tak 

przygotowane, że zawiera symulacje z rzeczywistej 

aplikacji, co znacznie ułatwia naukę, jednocześnie jest 

ciekawą formą przyswajania wiedzy. 

Szkolenie Grafika menedżerska i prezentacyjna 

uczy podstaw obsługi najważniejszych 

i najpowszechniej używanych programów graficznych. 

Nauka odbywa się nie tylko poprzez czytanie tekstów 

umieszczonych na stronach, lecz także przez 

interaktywny udział w licznych symulacjach. 

Symulacje obrazują rzeczywiste działanie aplikacji, 

stąd nie jest konieczne, aby uczestnik szkolenia miał 

daną aplikację na swoim komputerze. Szkolenie jest 

przeznaczone dla osób, które planują przeprowadzać 

i tworzyć prezentacje. Odbiorcami mogą być: 

uczniowie, studenci, a także przedsiębiorcy, którym 

prezentacje przydadzą się do zobrazowania 

uzyskanych wyników firmy lub efektów nauki. 

Usługi w sieciach informatycznych to szkolenie 

na temat poruszania się po Internecie i obsługi 

aplikacji z nim związanych (poczta elektroniczna, 

przeglądanie stron WWW itp.). Głównym celem 

szkolenia jest zdobycie przez jego użytkowników 

umiejętności korzystania z autostrady informatycznej, 

łączącej miliony komputerów i wykorzystywanej przez 

wielomilionową rzeszę użytkowników. Szkolenie jest 

przeznaczone dla każdego, kto rozpoczyna przygodę 

z Internetem, oraz dla tych wszystkich, którzy chcą 

poszerzyć i odświeżyć posiadaną wiedzę. 

Szkolenie Opiekunka dziecięca domowa 

porusza zagadnienia dotyczące rozwoju fizycznego 

i psychicznego dziecka od noworodka do 

przedszkolaka. Wyjaśnia ważne problemy rozwoju 

społecznego dziecka tj. emocje, procesy poznawcze, 

kontakty i zachowania społeczne. Kursant może 

dowiedzieć się także o pielęgnacji dziecka: higienie, 

żywieniu, oraz o wychowaniu i edukacji dziecka. 
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WOŚP W SKOŁYSZYNIE 
 

W tym roku 13 stycznia echa XVI 

finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy zabrzmiały 

w Skołyszynie. W zorganizowanie 

i przeprowadzenie akcji na naszym 

terenie zaangażowali się uczniowie 

Gimnazjum w Skołyszynie pod opieką mgr Anny 

Zawilińskiej. W przeprowadzenie akcji włączył się 

również Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Skołyszynie pan Stanisław Święch, za co 

wolontariusze składają serdeczne podziękowania. 

Zbiórka pieniędzy na WOŚP spotkała się 

z pozytywnym nastawieniem mieszkańców 

Skołyszyna. Wielu z nich nie kryło zdziwienia, 

ponieważ nie spodziewali się, że akcja dotrze swym 

zasięgiem również do naszej miejscowości, mimo 

tego nie szczędzili swego wsparcia. 7 wolontariuszy 

kwestujących na ulicach Skołyszyna zebrało kwotę 

813,17 groszy. To niewiele w obliczu łącznej kwoty, 

która wpłynęła na konto Orkiestry, ale liczy się gest 

ludzi dobrej woli i chęć niesienia pomocy innym. 

Miejmy nadzieję, że w przyszłości 

organizowanie akcji na rzecz WOŚP wpisze się na 

stałe w kalendarz wydarzeń gminy. 

 

„OZDOBA CHOINKOWA” 
 

W styczniu br. Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa zorganizował konkurs „Ozdoba 

choinkowa”. Wyniki konkursu zamieszczono 

poniżej: 

klasy od 0-III:  m-ce I - Karina Bonar - kl. II 

ZSP Skołyszyn, m-ce II - Marzena Sendecka - kl. I 

ZSP Kunowa, m-ce III - Kasia Kurowska - kl. II ZSP 

Bączal Dolny, wyróżnienia: Katarzyna Janusz - kl. 0 

ZSP Bączal Dolny, Aleksandra Owczarska - kl. III 

SP Kunowa, Weronika Pawluś - kl. II SP Przysieki 

klasy od IV – VI: m-ce I - Izabela Piękoś - kl. VI 

ZSP Skołyszyn m-ce II - Magdalena Zabrzeska kl. 

IV i Adrian Gorczyca kl. V SP Harklowa, m-ce III - 

Klaudia Alibożek - kl. VI ZSP Skołyszyn, Joanna 

Mlecz - kl. VI ZSP Skołyszyn, wyróżnienia: 

Dagmara Zięba - kl. V SP Harklowa, Alan Marszałek 

- kl. VI SP Przysieki, Damian Kopera - kl. IV SP 

Jabłonica 

gimnazja: m-ce I - Paulina Berkowicz - ZSP Bączal 

Dolny kl. I, m-ce II - Paulina Gątarska - ZSP 

Skołyszyn kl. III, m-ce III - Lucjan Fuk - kl. III ZSP 

Bączal Dolny, wyróżnienia: Judyta Haduch - ZSP 

Skołyszyn kl. III  

 

 

VI POWIATOWY KONKURS 
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

 

W miesiącu lutym GOKiCz zorganizował VI 

Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej, na 

konkurs wpłynęło 93 prace ze szkół podstawowych 

i gimnazjów z powiatu jasielskiego. Poniżej 

prezentujemy wyniki konkursu: 

Klasy od IV-VI: m-ce I Magdalena Tomkiewicz  

„Magiczne drzewo” SP nr 1 Jasło, m-ce II Wiktor 

Skała „Drzewo” SP nr 2 Jasło kl. VI, m-ce III Patryk 

Kołodziej „Zachód słońca” ZSP Skołyszyn kl. V, 

wyróżnienia: Marida Szerląg „Wschód” - SP nr 2 

Jasło, kl. VI, Kamil Bonar „Kotek” - ZS 

w Umieszczu, kl. VI, Adrian Zając „Mars” - SP nr 2 

Jasło, kl. VI, Aneta Kramarz - Lipnica Dolna kl. VI 

Gimnazja: m-ce I Paulina Barzyk –„Nastolatka” 

Gimnazjum nr 2 Jasło l. 15, m-ce II Paulina Okarma 

„Uczony krasnal” ZSP Bączal Dolny l. 16, m-ce III 

Kamil Madej „Krajobraz górski”  ZSP Bączal Dolny 

l. 15, wyróżnienia: Mateusz Zając „Moje marzenie” 

ZSP Bączal Dolny l. 15, Tomasz Bienias ”Zabytek” 

ZSP Bączal Dolny l. 15, Sylwia Binkowicz „World 

on hend” Gimnazjum nr 4 Jasło, Daria Boratyn 

„(Po)Fowistyczny nuklearyzm” Gimnazjum Łubno 

Szlacheckie, Małgorzata Kuś „Ocean” ZSP Bączal 

Dolny l. 14. 

Wystawa prac do 20 marca w GOKiCz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie czynna jest wystawa 

kwiatów z bibuły i krepiny Małgorzaty i Marceliny 

Buś ze Święcan.  

 

Jak co roku GOKiCz w Skołyszynie 

organizuje konkurs „Pisanka i stroik wielkanocny”, 

w którym mogą wziąć udział dzieci ze szkół 

podstawowych, młodzież gimnazjum i starsi. 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie, 

prace można składać do dnia 19 marca 2008 r. 
OZDOBOA CHOINKOWA 

 

 

I m-ce klas IV-VI 

Magdalena 

Tomkiewicz – SP nr 1 

Jasło 

I m-ce gimnazjum 

Paulina Barzyk – 

Gimnazjum nr 2 Jasło 
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 III HALOWY TURNIEJ WSI 

W PIŁCE NOŻNEJ  
 

W dniu 16.02.2008 r. po raz trzeci, w sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie odbył się 

Halowy Turniej Wsi w Piłce Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Skołyszyn. Organizatorami zawodów byli 

przewodniczący Rady Gminy w Skołyszynie Wiesław 

Hasiak i dyrektor miejscowego Zespołu Szkół Stanisław 

Pawluś.  

W turnieju udział wzięło dziewięć zespołów 

z terenu gminy, sędziował jasielski arbiter Daniel 

Aleksander. Drużyny rozlosowano do dwóch grup. 

W grupie A spotkały się zespoły: Siepietnicy, 

Harklowej, Przysiek, Jabłonicy i Kunowej, natomiast 

w grupie B zagrały drużyny: Lisowa, Skołyszyna, 

Bączalu i Święcan.  

Po rozegraniu 21 zaciętych i stojących na 

wysokim poziomie spotkań okazało się, że zwyciężyli 

triumfatorzy ubiegłorocznego turnieju, drużyna 

z Lisowa. II miejsce przypadło Skołyszynowi, III 

Siepietnicy, a IV Kunowej. Kolejne miejsca zajęły 

zespoły ze Święcan, Jabłonicy, Przysiek, Bączalu 

i Harklowej.  

Najlepszym bramkarzem Turnieju został 

Mateusz Furmanek (Skołyszyn), królem strzelców 

Bogdan Rąpała (Siepietnica), który zdobył 13 bramek, 

a tytuł najlepszego zawodnika zdobył Tobiasz Walczyk 

(Lisów). Zwycięzcy otrzymali z rąk Zastępcy Wójta 

Gminy Krzysztofa Zięby puchary i dyplomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składy drużyn:  

Lisów: B.Byczek, T.Walczyk, A.Walczyk, D.Walczyk, 

Z.Syzdek, G.Pyrek, P.Zając, P.Pyrek, T.Kamiński.  

Skołyszyn: K.Hasiak, M.Furmanek, Ł.Bienias, 

Ł.Furmanek, K.Juruś, P.Gutkowski, R.Ryndak, Ł.Bara.  

Siepietnica: D.Turek, M.Czochara, G.Kędzior, 

M.Czochara, B.Krzysztofik, B.Rąpała, M.Czochara.  

Kunowa: T.Stygar, Ł.Juruś, M.Wojnarowicz, 

K.Augustyn, A.Kania, G.Gawlak, R.Gazda, J.Budziak.  

Święcany: P.Zając, M.Król, P.Król, P.Zięba, 

M.Gancarz, P.Klisiewicz, A.Klisiewicz, K.Wójcik, 

A.Janusz.  

Jabłonica: Ł.Berkowicz, K.Bylinowski, D.Kupczyk, 

P.Wierzgacz, W.Węgrzyn, W.Janusz, T.Bylinowski, 

M.Filipak, B.Wierzgacz, D.Wierzgacz.  

Przysieki: M.Nabożny, P.Rudyk, K.Frużyński, 

D.Frużyński, K. Czajka, M. Czajka, S. Nabożny.  

Bączal: A.Madejczyk, S.Zieliński, P.Augustyniak, 

Ł.Zając, D. Smagacki, D.Świędrych.  

Harklowa: M.Ciekielski, M.Klęba, K.Jarek, 

P.Gomółka, K.Wojnarowicz, T.Budziak, M .Skuba. 

 

III TURNIEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ  

 

23 lutego 2008 r. w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Publicznych w Skołyszynie odbył się Turniej 

Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Zastępca Wójta 

Gminy – Krzysztof Zięba. 

Organizacji rozgrywek podjął się dyrektor Zespołu 

Szkół Publicznych w Skołyszynie - Stanisław Pawluś 

Po losowaniu w grupie A znalazły się drużyny: 

1. Skołyszyn I 

2. Gmina Jasło 

3. Skołyszyn II 

Natomiast w grupie B: 

1.Gamrat Jasło 

2.Zespół Szkół Budowlanych Jasło 

3.Przysieki 

W meczach grupowych uzyskano następujące wyniki: 

1. Skołyszyn I – Gmina Jasło  2:0 

2. Gamrat Jasło – Zespół Szkół Budowlanych 1:2 

3. Skołyszyn I – Skołyszyn II 2:0 

4. Gamrat Jasło – Przysieki 2:0 

5. Gmina Jasło – Skołyszyn II 0:2 

6. Zespół Szkół Budowlanych – Przysieki 1:2 

W meczu o III miejsce Gamrat Jasło pokonał drugą 

drużynę Skołyszyna 2:0 

Natomiast w finale drużyna Skołyszyn I uległa 0:2 

drużynie Zespołu Szkół Budowlanych z Jasła 

Końcowa klasyfikacja: 

 I miejsce – Zespół Szkół Budowlanych Jasło 

 II miejsce – Skołyszyn I 

 III miejsce – Gamrat Jasło 

 IV miejsce – Skołyszyn II 

 V miejsce - Przysieki 

 V miejsce – Gmina Jasło 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepszy bramkarz, zawodnik Turnieju i król strzelców wraz 

z Zastępcą Wójta Gminy. 

 

 

Zespół Skołyszyna 
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FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
 

 

 Przeładowane są listy lektur z j. polskiego, więc 

uczniowie zamiast całych „Nocy i dni” przeczytają 

tylko „dni”. A w „nocy” posurfują za ściągami 

w internecie. 
 

 Do jednej ze szkół zakupiono kasę pancerną, bo 

gremialnie ma się tam grać w totka. I rzeczona kasa 

ma chować w sobie wygrane. Póki co leżakują w niej 

czyste kupony. 
 

 Ostrzegamy różnych decydentów przed 

niebezpiecznym osobnikiem płci żeńskiej. Gryzie, 

drapie, toczy jad i pianę! Szczepione toto?! 
 

 Ponoć ma powstać hymn ciastkarni. My znamy już 

tytuł! Powiemy Wam. „Pieśń o roladzie”. 
 

 Potencjalna kandydatka na dyrektora szkoły 

stwierdziła, że konkurs dla niej jest bardziej stresujący 

niż wizyta u ginekologa! Gdzież ci jurorzy będą 

zaglądać?! 
 

 Baaardzo długo u fryzjera był pan Z. Nie przechodził 

żadnych wyrafinowanych zabiegów. Szukano tylko 

włosów! 
 

 Wójt serdecznie dziękuje panu M.za umożliwienie 

złożenia wizyty w ambasadzie polskiej w Pradze. 

I prosi o coś takiego w Waszyngtonie. 
 

 Jest nowy malarz-amator w gminie. Specjalizacja-

ogrodzenia. Przypominamy, że taki jeden kiedyś 

zastrzelił Prezydenta RP, a drugi rozpętał wojnę 

światową. Aż strach się bać co może teraz nam grozić! 
 

 Znów dopuszczono się rękoczynów na drobach! 

Egzekutor ten sam, zmienił się tylko piewca tradycji 

lokalnej. Błagamy o przebieranie się za coś innego. 

 

 

HOROSKOP WIOSENNY 
 

. 

Wiosna zapowiada się burzliwie w wielu 

sferach Twojego życia. W pracy będzie to 

bardzo intensywny okres, obowiązków moc 

spadnie na Ciebie. Z wielkim trudem godzić 

będziesz interesy różnych grup i osób. 
 

 

Staraj się wszystko upraszczać i iść przez 

życie prostą drogą bez komplikowania i tak 

zagmatwanych spraw. Nie musisz się 

dodatkowo zadręczać. Pamiętaj o badaniach 

okresowych. 

 

 
 

 

 

Nie uciekniesz przed sobą i swoimi 

kłopotami. Musisz stanąć przed nimi 

z otwartą przyłbicą i walczyć. Finał może 

być tylko jeden, albo zwycięstwo, albo 

totalna klęska! Żadnych połowicznych 

rozwiązań los Ci nie wróży. 

 

 
 

 

Twój egoizm jest powszechnie znany 

i opowieści o rzekomych krzywdach 

wzbudzają uśmieszki politowania. Nie 

wciągaj w swoje obłudne gierki 

nieświadomych członków rodziny. Oni to 

przepłacą zdrowiem. 

 

Wiosna w sercu! A w żyłach szumi krew, jak 

górski potok! Och szalała, szalała! I dobrze, 

że tak się dzieje. Przecież Tobie też należy 

się od życia trochę przyjemności. Nie samym 

chlebem człowiek żyje. 
 

 

Coś stękasz za bardzo ostatnio. A powodów 

szczególnych nie masz do narzekania. To 

raczej wydumane problemy. Chyba chcesz 

by się zaczęli najbliżsi użalać nad Tobą. Po 

co ich dręczyć? Weź się w garść i do roboty! 

 

 

Twój zodiakalny patron to przecież wzór 

porządku , systematyczności, skrupulatności. 

Ty się chyba wyrodziłeś! Totalny chaos 

wokół Ciebie i coraz głośniejsze pomruki 

niezadowolenia. A przecież potrafisz! Tylko 

zechciej chcieć. 

 

 

Weź się do życia tak jak natura wokół Ciebie 

to czyni. Taki marazm codzienny nic 

dobrego nie wróży na dłuższą metę. A masz 

co robić! Zapłata za rzetelnie wykonaną 

pracę będzie nader satysfakcjonująca. 

 

I znów pracowity czas nadchodzi dla Ciebie. 

Znajdziesz się w swoim żywiole, w centrum 

wydarzeń. Decydowanie, odpowiedzialność 

to Twój sposób na życie. Ciepłe kapcie nie 

pasują Ci do twarzy. 

 

 

 

Masz swoją upragnioną wiosnę. Wystawiaj 

twarz do słońca i łap ciepełko, za którym 

tęskniłeś. Nabierzesz wigoru, pozbędziesz się 

zimowych katarów i zaczniesz żyć pełną 

piersią. Miłe niespodzianki przed Tobą. Jak 

to słoneczko. 

 

 

Niepotrzebnie uwikłałeś się w spór, który 

Ciebie nie dotyczył. Z arbitra stałeś się 

stroną, a jest szansa, że będziesz ofiarą tej 

wojny. Ale możesz jeszcze z honorem się 

wycofać. Warto. 

 
 

 

Głowa do góry! Problemy są niewielkie 

i szybciutko z nimi poradzisz sobie. Jesteś 

skazana w najbliższym czasie na poważny 

sukces zawodowy. Szykuje się jakiś awans 

z podwyżką! A satysfakcja! 
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POZIOMO: 

 

1A-jednostka wody 

1L-to samo cukru 

2F-oszukana skóra 

2S-pomoże bolącym plecom 

3A-programu TV 

3L-partyjny na stropie 

4F-też rzeż 

4S-ma teczki na wszystkich 

5A-świata na twoim brzuchu 

5L-księżycowe pieczywo 

6G-gminna Wisła 

6T-haracz kierowców 

7A-ulubiona w szkole 

7N-pewność siebie 

8G-bramkarz Realu, ze Skołyszyna? 

8S-Awdiejew 

9B-łapówka dla Charona 

9L-to był wybielacz! 

10G-żurawim nie otworzysz 

10S-nie każdy pachnie 

11A-siostrzyczka czereśni 

11M-z familii gęsi 

12G-zrobisz w salonie p. Stankiewicz 

12T-pasowała do płaszcza 

13A-dwór w Lisówku 

13M-odwrotność 13A w W-wie 

14G-kozacki argument 

14T-znać jej tajemnice! 

15A-wyleczy ją dr Gąsior 

15M-atrybut Cyganki 

16G-b.ekologiczne taxi 

16T-wraz z Agatą rządzi w Keksie 
 

PIONOWO: 

 

A5-pomachała dachom 

A10-przed przerwą w koszykówce 

B1-miejsce na broń 

C5-zranią zaspy 

D1-rezygnacja w spodniach 

E5-och!/co za imię!/ 

F1-to jest imię w zimie! 

G6-Tusk i Żeromski go mają 

G12-u nas wygrał, ale przegrał 

H1-było stolicą woj. 

I6-ten to ma samochodów! 

J1-u nas zaniedbany 

K10-mogą być niecne 

L1-wesoła Elita 

M8-nr 1 w kunowskiej oświacie 

N1-podziemny majster 

O11-zdobycz Bogusia Rąpały 

P1-najdroższa gminna inwestycja 

R11-w rowerze, w piłce 

S2-też dzieło salonu fryzjerskiego 

S7-klucz potęgi? 

T12-łatwość mówienia 

U1-sołtys Siepietnicy 

W12-szereg upolowanych zwierząt 

X1-trzeżwy,a chodzi chwiejnie 

Y12-głośny bo pusty? 

Z1-warzywo z wyższych sfer 

Z9-wpłacana w BS 

 
 

KUPON KONKURSOWY 
 

R o z w i ą z a n i e  k r z y ż ó w k i  z  n u m e r u  2 ( 7 ) / 2 0 0 8  Wie ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 
HASŁO :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … . . . . . . .  
 
N a z w i s k o  … … … … … … . … … … … … …  I m i ę  … … … … . . … … … … … … … … .  
A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  

 
 
 
 
 

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

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

 

Rozwiąż hasło wg schematu: 

14G, 13I, 5P, 5D, 1J, 9S, 12I, 8X 15W, 1O, 1F, 16J, 15Y, 14A, 1U, 13S, 3E, 1N, 2S, 5P, 8J, 12G 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać do końca kwietnia 2008 r. Wszystkie kupony z prawidłową odpowiedzią 

przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu. Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną nagrody 
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