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W dniu 08.04.2009 r. Pani Bronisława Bigos zamieszkała w Harklowej obchodziła 

jubileusz 100 rocznicy urodzin. Z tej okazji odprawiona została Msza Święta w Kościele 

Parafialnym w Harklowej w intencji Jubilatki. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie 

w Domu Ludowym w Harklowej w gronie najbliższej rodziny z udziałem Wójta Gminy 

Skołyszyn Zenona Szury, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bogusławy Czechowicz, 

Ks. Marka Barć oraz przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle.  

Jubilatka pochodzi z wielodzietnej rodziny, miała siedmioro rodzeństwa, urodziła 

dwie córki i dwóch synów, ma sześcioro wnuków, dziesięcioro prawnuków i jedną 

praprawnuczkę. Pani Bronisława pracowała we własnym gospodarstwie rolnym, 

naturalnie się odżywiała, czemu zawdzięcza swoją długowieczność.  

Jubilatce gratulujemy oraz życzymy kolejnych stu lat życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEŻYŁA 100 LAT 

 

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca pragnę 

zaapelować o udział i oddanie głosu. Ponad 70 % prawa tworzonego w Brukseli 

i Strasburgu reguluje zagadnienia mające bezpośredni wpływ na standard życia Polaków, 

a przygotowywany do wdrożenia Traktat Lizboński znacznie zwiększa kompetencje 

Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów UE w tym zakresie. 

                                                           

Wójt Gminy 

Zenon Szura 

 

Niech każdy zatem w dniu 7 czerwca 2009 roku zarezerwuje i poświęci parę minut na wybory do Parlamentu 

Europejskiego, a tym samym dla Europy, dla Polski i dla siebie. 

Zapraszam również wszystkich do wzięcia udziału w „Dniach Gminy Skołyszyn”. W obecnym roku 

odbędą się one 27 i 28 czerwca w Jabłonicy i będą połączone z obchodami 80-lecia Szkoły Podstawowej im. 

Marii Konopnickiej. Dla uczestników przewidziane zostały liczne atrakcje. 

 

 

Urząd Gminy Skołyszyn 

38-242 Skołyszyn 12 

tel./fax (013) 44 910 62 

e-mail: gmina@skolyszyn.pl 

www.bip.skolyszyn.pl 

godziny otwarcia: 

pn- pt 7:30 – 15:30 

mailto:gmina@skolyszyn.pl
http://www.bip.skolyszyn.pl/
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 7 CZERWCA 
 

        Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 

roku zostaną przeprowadzone w 27 państwach 

członkowskich Unii Europejskiej w okresie od 4 do 7 

czerwca. Wybieranych będzie 736 posłów. Z tej 

liczby Polsce przypadnie 50 mandatów, co 

odzwierciedla zapisy Traktatu Nicejskiego odnośnie 

27 państw członkowskich.  

Powszechnym problemem w wielu krajach UE 

jest niska frekwencja i niewielkie zainteresowanie 

społeczne wyborami do PE. Stąd też pojawia się 

wiele głosów z różnych środowisk apelujących 

o udział w wyborach. List otwarty w tej sprawie do 

przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych 

wystosowali: Hans - Gert Pottering - Przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego i Luc van Der Brande - 

Przewodniczący Komitetu Regionów. 

Warto więc przed tym głosowaniem uświadomić 

sobie kilka faktów.  

Głosując w wyborach do PE wybieramy 

osoby, które wpłyną na przyszłość i codzienne życie 

blisko 500 milionów Europejczyków. Wybrani posło-

wie nakreślają przyszłość Europy w najbliższych 

5 latach. Parlament Europejski, wybierany co 5 lat, 

jest ważnym i posiadającym szerokie uprawnienia 

uczestnikiem procesu podejmowania decyzji w UE. 

Głosuje on nad ostatecznym kształtem unijnych 

aktów prawnych, które mają wpływ na codzienne 

życie. Prawo do głosowania w wyborach do PE jest 

naszym podstawowym prawem jako obywatela euro-

pejskiego i oznacza, że nasze zdanie ma wpływ na 

sposób, w jaki działa Unia. Głosując, przyczyniamy 

się do wskazania tych, którzy będą reprezentowali 

konkretnych obywateli europejskich. Jako obywatele 

UE możemy głosować w dowolnym państwie UE, 

które zamieszkujemy, nawet jeśli nie jesteśmy 

obywatelem tego państwa.  

Dzięki Unii Europejskiej możemy swobodnie 

podróżować, studiować i pracować za granicą. PE 

działa m.in. na rzecz czystszego środowiska, bezpie-

czniejszych substancji chemicznych, lepszych usług 

i miejsc pracy. Jest też obrońcą praw konsumenta, 

równości szans i praw człowieka zarówno w UE, jak 

i poza jej granicami. 

W czerwcu 2009 r. będzie wyjątkowa okazja, 

by pójść do urn wraz z 375 milionami europejskich 

wyborców by wybrać jedyny na świecie wyłaniany 

w wyborach bezpośrednich międzynarodowy i wielo-

języczny parlament i jedyną wybieraną bezpo-

średnio instytucję UE. Wybierany przez obywateli 

od 1979 r. Parlament Europejski jest dziś repreze-

ntantem blisko pół miliarda obywateli. W większości 

przypadków przy podejmowaniu decyzji w UE 

posłowie mają taką samą wagę jak państwa 

członkowskie. Większość aktów prawnych doty-

czących naszego codziennego życia, powstaje 

w wyniku wspólnych prac posłów i ministrów na 

szczeblu UE. Wiele aktów prawnych obowiązujących 

w naszym kraju stanowi transpozycję prawodawstwa 

europejskiego, nad którym głosowali posłowie do 

Parlamentu Europejskiego – nasi przedstawiciele. 

I co istotne, nie są to tylko akty prawa, ale także 

m.in. pieniądze na nowe drogi, czystsze plaże, 

badania naukowe, edukacja i pomoc rozwojowa.  

Posłowie decydują też o przeznaczeniu 

unijnych pieniędzy. Jeżeli nowy traktat lizboński 

wejdzie w życie, zwiększą się uprawnienia posłów 

w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw 

UE. Traktat ten nada Parlamentowi niemal we 

wszystkich obszarach polityki unijnej takie same 

uprawnienia prawodawcze jakie posiadają mini-

strowie państw członkowskich. Parlament będzie 

również wybierał przewodniczącego Komisji Euro-

pejskiej, co wzmocni jego uprawnienia kontrolne 

w stosunku do władzy wykonawczej UE. Ponadto 

każdy z nas jako obywatel UE będzie miał prawo 

inicjowania europejskich aktów prawnych. Posłowie 

pochodzący z 27 państw reprezentują szereg 

krajowych partii politycznych, okręgów wyborczych 

i punktów widzenia. Następnie w gronie Parlamentu 

większość posłów organizuje się w grupy polityczne 

zgodnie z politycznymi przekonaniami. Parlament, 

podobnie jak Europa, opowiada się za różno-

rodnością, honorując i godząc w sobie różne 

wartości. Dowodem na to jest fakt, że w PE 

obowiązuje 23 języki. 

Niezależnie od tego czy kocha się UE czy ją 

nienawidzi, czy pragnie się by rządziła w niej 

prawica czy może lewica, czy jakaś kwestia prze-

jmuje dogłębnie czy też nie - aby mieć na to wpływ, 

trzeba zagłosować. Nie bez powodu przysłowie mówi 

nie od dziś, że nieobecni nie mają racji. 

 

 

W poprzednich wyborach do Parlamentu 

Europejskiego frekwencja w Polsce wynosiła 20,4 %. 

Poza Słowacją była najniższą spośród ówczesnych 25 

państw UE. Obecne sondaże zainteresowania 

uczestnictwem w głosowaniu do Parlamentu 

Europejskiego prognozują jeszcze gorszy wynik 

w tym zakresie! Postarajmy się swoim udziałem 

w wyborach to zmienić. 

Przedruk  z biuletynu nr 2/2009 wydawanego przez Biuro 

Regionalne Województwa Podkarpackiego w Brukseli 
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GMINNA OŚWIATA 
 Dobiega końca rok szkolny 2008/09, ale 

koniec roku szkolnego to również okres planowania 

pracy w placówkach oświatowych na przyszły rok 

szkolny. Na podsumowanie osiągnięć dydaktycznych 

szkół będzie czas po zakończeniu roku szkolnego 

i zapoznaniu się z wynikami egzaminów 

zewnętrznych. Informacje o tych wynikach oraz 

osiągnięciach naszych uczniów przedstawimy 

w kolejnym wydaniu Wieści Skołyszyńskich. 

Obecnie pragniemy przekazać kilka informacji 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem, pracami 

modernizacyjnymi i remontowymi wykonanymi 

w placówkach oświatowych oraz planami na 

przyszłość związanymi z gminną oświatą. Mimo 

trudnej sytuacji finansowej gminy związanej 

z finalizacją inwestycji kanalizacyjnej, w placówkach 

oświatowych w br. zrealizowanych zostało wiele 

prac. Wspomnieć tutaj należy chociażby wymianę 

stolarki okiennej w szkołach w: Święcanach, 

Przysiekach, Harklowej i Bączalu Dolnym. Trwają 

prace przy budowie stadionu sportowego 

w Święcanach. Powstaje piękny obiekt sportowy, 

niektórzy żartobliwie twierdzą, że na Euro 2012. 

Zakończenie inwestycji i oddanie do użytku 

planowane jest na przyszły rok. Chcielibyśmy tę 

uroczystość połączyć z obchodami Dni Gminy 

Skołyszyn. W najbliższym czasie planowane są 

również prace przy budowie kompleksu boisk 

sportowych przy Zespole Szkół Publicznych 

w Bączalu Dolnym. Planujemy, że uczniowie 

i mieszkańcy Bączala już w okresie jesiennym będą 

mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego 

o nawierzchni trawiastej. W trosce o bezpieczeństwo 

dzieci i innych użytkowników drogi w Jabłonicy 

trwają prace przy budowie chodnika i poszerzeniu 

drogi do szkoły. Zadanie to od lat było planowane 

i z różnych względów odkładane w czasie. 

Korzystając z okazji pragniemy złożyć podzię-

kowanie pani Elżbiecie Wyrostek i Panu Leszkowi 

Zabawie, którzy nieodpłatnie przekazali swoje 

działki pod realizację tego przedsięwzięcia. 

W okresie wakacyjnym planowana jest budowa 

przewiązki między budynkami szkoły podstawowej 

i gimnazjum w Skołyszynie, która w znacznym 

stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

uczniów. Wielkie zmiany zaszły także w Przedszkolu 

w Skołyszynie. Wszystkich, ale przede wszystkim 

przedszkolaki, cieszy nowy, piękny plac zabaw, który 

powstał przed budynkiem przedszkola. Zmieniła 

swoje oblicze również kuchnia i stołówka, powstała 

nowa sala dydaktyczna, istniejące sale poddane 

zostały gruntownej modernizacji. Zmiany te, jak 

również ciągłe wzbogacanie oferty edukacyjnej 

przedszkola m.in. o zajęcia finansowane ze środków 

unijnych w ramach programu „Przyjazne 

przedszkole”, zaowocowały tym, że zainteresowanie 

opieką przedszkolną nad dziećmi ciągle wzrasta. 

Obecnie prawie 80 rodziców, nie tylko ze 

Skołyszyna, ale praktycznie z terenu całej gminy, 

zapisało swoje dzieci do 3 oddziałów w przedszkolu, 

nie wliczając oddziału zerowego. Jest to rekordowa 

liczba od wielu lat. Jak widać z powyższego 

zestawienia prace modernizacyjne i remontowe 

wykonywane w naszych placówkach oświatowych 

służą ciągłej poprawie stanu gminnej bazy 

oświatowej i co z tym związane poprawie warunków 

zarówno nauki jak i pracy oraz efektów tej pracy. 

Rok szkolny 2009/2010 będzie rokiem, 

w którym zaczniemy wprowadzać nowe rozwiązania 

organizacyjne wprowadzone nowelizacjami ustaw 

oświatowych, o których pisaliśmy w poprzednim 

wydaniu „Wieści Skołyszyńskich”, jak również 

uchwałami Rady Gminy w Skołyszynie. Od 01 

września bieżącego roku zlikwidowana zostanie 

szkoła filialna w Lipnicy Górnej. Była to na pewno 

decyzja trudna i budząca wiele kontrowersji, decyzja 

odkładana z roku na rok, jednak z różnych względów 

uzasadniona. Argumentację uzasadniającą konie-

czność likwidacji tej placówki zaakceptował 

Podkarpacki Kurator Oświaty opiniując pozytywnie 

zamiar likwidacji szkoły. Jak już wcześniej 

wspominaliśmy dzieci z Lipnicy Górnej będą 

realizować obowiązek szkolny w Zespole Szkół 

Publicznych w Bączalu Dolnym. Dla dzieci 

najmłodszych zorganizowany zostanie bezpłatny 

dowóz z opiekunem do szkoły w Bączalu Dln. 

Uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej bazy 

dydaktycznej i lokalowej zespołu szkół (m.in. sala 

gimnastyczna, pracownie komputerowe i dyda-

ktyczne, świetlica i stołówka szkolna, kompleks 

boisk sportowych). Jesteśmy przekonani, że zmiana 

ta przyczyni się w znacznym stopniu do poprawienia 

jakości edukacji dzieci z Lipnicy Górnej i mimo tego, 

że decyzja o likwidacji zawsze spotyka się z oporem 

społecznym to po kilku latach mieszkańcy Lipnicy 

Górnej przekonają się, że decyzja ta była uzasa-

dniona i trafna. Na pewno mieszkańców Lipnicy 

niepokoi dalszy los budynku domu ludowego, 

w którym mieści się obecnie szkoła. Chcielibyśmy 

aby budynek ten w przyszłości przeznaczony został 

na potrzeby np. schroniska stanowiącego bazę 

wypadową dla turystów wędrujących po masywie 

Góry Liwocz. Mamy plany na budowę wokół 

budynku kompleksu rekreacyjno - sportowego, 

przygotowujemy stosowne wnioski na pozyskanie 

funduszy na ten cel. Pisząc o likwidacji szkoły i jej 

motywach nie sposób wspomnieć o bardzo 

negatywnym i nasilającym się zjawisku występu-

jącym w gminnej oświacie.  

cd. na stronie 7 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W HARKLOWEJ 
 

Trochę historii……. 

Kronika szkoły podaje, że inicjatorami 

założenia szkoły w Harklowej byli: ówczesny 

proboszcz ks. Józef Burgilewicz oraz Pan Rudolf 

Wittig, właściciel Harklowej i Pagorzyny, który 

ofiarował na potrzeby szkoły salę w starej karczmie 

i pół morga pola na ogród szkolny. Nauka rozpoczęła 

się 1 września 1881 r. Pierwszym nauczycielem był 

Zygmunt Chodacki. 
W roku 1893 na wniosek ks. Stanisława 

Hańskiego przystąpiono do budowy szkoły na 

miejscu starej karczmy. Nauka w niej rozpoczęła się 

w pierwszych dniach października 1895 r. 

Z powodu dużej liczby uczniów lekcje odbywały się 

także w wynajętej organistówce, a szkoła otrzymała 

drugiego nauczyciela. W roku 1899 uczęszczało do 

szkoły 236 uczniów. Zarówno warunki nauki jak 

i sytuacja bytowa dzieci były ciężkie, mimo tego 

pilnie uczęszczały one do szkoły i dobrze zdawały 

egzaminy, czyli tak zwane popisy szkolne. 

W 1924 roku powstała myśl wybudowania 

nowej, murowanej, piętrowej szkoły, ponieważ 

poprzednia nie nadawała się do użytku. Pan Wittig 

darował na ten cel 8 morgów gruntu. Budynek stanął 

już w 1924 roku w centrum wsi. 
1 maja 1960 r. położono kamień węgielny 

pod nową szkołę - Pomnik 1000 lecia. Uroczystość 

otwarcia odbyła się dnia 24 czerwca 1961 roku. 

Szkole nadano imię Bojowników o Wolność 

i Demokrację. 

Do szkoły w Harklowej uczęszczają dzieci 

z Harklowej, Kunowej, Grudnej Kępskiej 

i Wójtowej.  

Szkołą kierowali: Pankiewicz Wacław, 

Halecka Katarzyna, Kościelny Konrad, Belniak 

Józef, Madej Piotr, Ulanecki Jan, Ulanecka Janina, 

Ulanecki Jerzy, Rewiś Jan, od 1991 r. do chwili 

obecnej Grażyna Klęba. 

Od 1.01.1992 r. szkoła została dysponentem 

środków finansowych trzeciego stopnia i prowadziła 

obsługę księgowo-finansową szkół w Harklowej 

i Kunowej. 
Szczególne znaczenie dla szkoły ma rok 1994. 

Dnia 1.01.1994 r. Gmina Skołyszyn przejęła szkoły 

jako organ prowadzący. Od tego czasu znacznie 

poprawiła się baza szkoły. Już wcześniej Urząd 

Gminy w Skołyszynie finansował niezbędne remonty 

w szkole, między innymi pokrycie stropodachu 

bitumem i wymianę rynien na całym budynku. 

Dzięki życzliwości i zrozumieniu problemów oświaty 

kolejnych władz gminy od roku 1994 do dnia 

dzisiejszego wykonano w szkole szereg remontów 

znacznie podnoszących standard pracy i nauki. 

Najważniejsze z nich to: wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej, modernizacja kotłowni z węglowej na 

gazową, remont sanitariatów obejmujący położenie 

płytek i wymianę armatury, budowa wewnętrznej 

sieci wodociągowej zaopatrującej szkołę w wodę 

wraz ze stacją uzdatniania wody, częściowy remont 

instalacji elektrycznej, remont i adaptacja na 

bibliotekę i czytelnię budynku obok szkoły. W roku 

2008 przebudowano stropodach na dach 

dwuspadowy, w bieżącym roku wymieniono 17 sztuk 

okien i dwoje drzwi wejściowych. Planuje się 

odnowienie elewacji na szkole w przyszłym roku 

kalendarzowym. 

Dnia 12.06.1994 r. szkole nadano imię 

Tadeusza Kościuszki. Poza aspektem wychowa-

wczym związanym z patronem wydarzenie to 

przyniosło szkole także korzyści materialne w postaci 

odnowionej elewacji na budynku, uzupełnieniu 

ogrodzenia i odmalowania wszystkich pomieszczeń 

szkolnych. 

Od 1 września 1994 roku w szkole 

wprowadzono w klasach IV – VIII naukę języka 

angielskiego.  
W roku 2000 w związku z reformą oświaty 

szkołę przekształcono z ośmioklasowej 

w sześcioklasową. 

Nasza szkoła dzisiaj… 

Dzisiaj dążymy do tego, aby być „szkołą, 

która kształtuje osobowość ucznia w aspekcie 

moralnym i intelektualnym ze szczególnym 

uwzględnieniem wyrabiania postawy tolerancji 

i miłości w stosunku do innych ludzi oraz 

odpowiedzialności za własne czyny”, czyli w sposób 

świadomy, celowy i konsekwentny realizujemy wizję 

Szkoły Podstawowej w Harklowej.  

Zadanie to ułatwia nam dobra baza 

dydaktyczna. Duże i jasne sale lekcyjne oraz 

przestronne korytarze stwarzają dobre warunki do 

nauki i wypoczynku. Ponadto nasi uczniowie mają do 

dyspozycji zastępczą salę gimnastyczną, świetlicę ze 

stołówką, bibliotekę z czytelnią oraz pracownie 

komputerowe zakupione ze środków Społecznego 

Funduszu Europejskiego.  

Do dyspozycji uczniów jest też park szkolny 

z boiskami do gry w piłkę nożną i siatkówkę. 

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole 

uczy się 136 uczniów. Z zajęć świetlicowych 

korzysta 41 uczniów z klas 0 – VI. Stołówka wydaje 

70 obiadów, ponadto przygotowuje herbatę do 

drugiego śniadania. 

W szkole pracuje czternastu nauczycieli, 10 na 

pełnych etatach, czterech w niepełnym wymiarze 

godzin. Wszyscy posiadają kwalifikacje pedago-

giczne, a większość z nich uzyskała stopień 
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nauczyciela dyplomowanego oraz uprawnienia do 

nauczania kilku przedmiotów. Kompetentna 

i zaangażowana w życie szkoły kadra pedagogiczna 

to nasz duży potencjał i gwarancja realizacji celów. 

Ponadto w szkole zatrudnionych jest siedmiu 

pracowników obsługi: kucharka i konserwator na 

pełnym etacie, intendent i sprzątaczka na ¾ etatu, 

pomoc kuchenna i dwie sprzątaczki na ½ etatu. 

Dbając o wszechstronny rozwój swoich 

uczniów szkoła oferuje im bogatą ofertę edukacyjną. 

Składają się na nią, poza obowiązkowymi zajęciami 

dydaktycznymi, zajęcia w kołach zainteresowań 

i przedmiotowych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 

wyrównawcze, nauczanie indywidualne. Dzieci uczą 

się języka angielskiego od klasy „0”. Swoje 

zdolności i zainteresowania rozwijają podczas zajęć 

kółek: historycznego, informatycznego, poloni-

stycznego, plastycznego, ekologicznego. Dla klasy 

VI zorganizowano dodatkowe zajęcia z matematyki 

i języka polskiego, podczas których uczniowie mają 

możliwość lepiej przygotować się do sprawdzianu. 

Dla uczniów z trudnościami w nauce organizowane 

są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rewali-

dacyjne, a jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

nauczanie indywidualne. Nauczyciele opracowali 

i realizują podczas zajęć kółek ciekawe plany pracy. 

Ich efektem są wystawki na korytarzach szkolnych, 

np. fotogazetka „Niezwykłe życie zwykłych ludzi, 

czyli podążamy śladami naszych przodków”, która 

jest efektem pracy dzieci uczęszczających na zajęcia 

kółka historycznego, propozycje herbu Harklowej, 

czy powstanie kącika regionalnego, w którym 

wyeksponowane są przedmioty dawnego użytku oraz 

słownik gwary harklowskiej, zbiór legend 

o Harklowej i przepisów kulinarnych charakterysty-

cznych dla naszej miejscowości. Na zajęciach kółka 

informatycznego uczniowie klas IV-VI poznają 

tajniki korzystania z komputera 

i Internetu. Kółko polonistyczne 

wzbogaca wiedzę i umiejętności 

dzieci z zakresu języka polskiego, 

a także przygotowuje materiały do 

gazetki szkolnej „Uczniaki”. Na kółku 

ekologicznym dzieci poznają tajniki 

dbania o środowisko, są także 

inicjatorami akcji ekologicznych, np. 

Szkolny Tydzień Ziemi. Prace 

plastyczne eksponowane są w szko-

lnej galerii znajdującej się na piętrze 

budynku. 

W ubiegłym roku szkolnym 

101 uczniów skorzystało z możli-

wości wyjazdów na basen 

połączonych z nauką pływania. Były 

one dofinansowane częściowo przez 

Radę Rodziców.  

W bieżącym roku szkolnym uczniowie 

uzdolnieni muzycznie mają możliwość nauki gry na 

instrumencie. 

Biblioteka szkolna jest organizatorem wielu 

ciekawych konkursów i akcji mających na celu 

propagowanie czytelnictwa. Zaliczyć do nich można 

między innymi organizowany dwa razy do roku 

kiermasz taniej książki. 

W szkole działają organizacje szkolne takie 

jak: Samorząd Uczniowski, PCK, LOP, SKO. Są one 

motorem działań na rzecz szkoły i środowiska, uczą 

dzieci odpowiedzialności, asertywności. Z inicjatywy 

SKO i Samorządu Uczniowskiego powstała akcja 

„Radość pod choinkę”, w ramach której dzieci 

organizując loterię fantową gromadziły środki na 

zakup upominków dla wychowanków Domu Dziecka 

w Wolicy. 

W szkole działa także sklepik szkolny 

prowadzony przez uczniów, dochody przeznaczane 

są na zakup nagród dla uczniów biorących udział 

w konkursach. 

Dużym powodzeniem cieszą się organizowane 

przez Koło Turystyczno-Krajoznawcze wycieczki. 

W ostatnich dwóch latach szkolnych chętni 

uczniowie wyjechali na dwudniowe wycieczki do 

Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic oraz 

Zakopanego. Zorganizowano też jednodniowe 

wyjazdy do Biecza i Ciężkowic. Uczniowie klas 

młodszych obejrzeli w JDK w Jaśle przedstawienia 

teatralne pt.: „Towarzystwo Pana Brzechwy”, 

„Przygody koziołka Matołka” oraz baśń muzyczną 

pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. 

Dużym zainteresowaniem rodziców cieszą się 

lekcje otwarte. W tym roku szkolnym zostały one 

przeprowadzone w klasie III z języka angielskiego 

i w czwartej z historii. 
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Chwalimy się… 

Starania nauczycieli i uczniów przynoszą 

efekty w postaci wysokich wyników nauczania oraz 

lokat w konkursach przedmiotowych i artystycznych 

organizowanych przez gminę, ale także powiat 

i województwo. 

Do osiągnięć w zakresie dydaktyki zaliczyć 

możemy zakwalifikowanie się do etapu 

wojewódzkiego olimpiad przedmiotowych 

i osiągnięcie w nich wysokich lokat: 

- w roku szkolnym 2006/2007 w olimpiadzie 

humanistycznej uczennice klasy VI – Waśko 

Manuelę i Rewiś Beatę, nauczyciele prowadzący – 

Maria Ducal, Elżbieta Acela 

- w roku szkolnym 2007/2008 w olimpiadzie 

humanistycznej finalistami byli - Judyta Podraza 

i Rafał Warywoda, uczniowie klasy VI, nauczyciele 

prowadzący – Maria Ducal, Elżbieta Acela 

- w olimpiadzie matematyczno-przyrodniczej 

finalistką została Judyta Podraza, a Karolina Kozik 

zajęła wysoką lokatę, nauczyciel prowadzący – 

Barbara Zabrzeska  

- w roku szkolnym 2008/2009 – uczennica klasy VI 

Dagmara Wityńska zajęła wysoką lokatę 

w olimpiadzie języka angielskiego, nauczyciel 

prowadzący – Zenon Krawczyk. 

Najwięcej osiągnięć mamy w konkursach 

artystycznych. W br. szkolnym możemy się 

pochwalić : 

- I miejscem w konkursie plastycznym „Bezpieczne 

wakacje” zorganizowanym przez KPP, które zajął 

uczeń klasy V Paweł Sroka - opiekun Jolanta 

Bonar. 
- II miejscem uczennicy klasy III Sary Górskiej 

w konkursie plastycznym „Bezpieczni w ruchu 

drogowym” zorganizowanym przez WORD 

w Krośnie – opiekun Jolanta Bonar 

- III miejscem w Gminnym Konkursie 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - szkołę 

reprezentowali: Michał Gołosiński, Sebastian 

Sokołowski i Dawid Wszołek - opiekun Jolanta 

Bonar 

Konkursy gminne:  

- Konkurs na stroik wielkanocny (2008 r.) I miejsce 

Magdalena Zabrzeska – kl. IV oraz III miejsce 

Karolina Kozik – kl. VI- opiekun Jolanta Bonar 

- XVI gminny konkurs piosenki dziecięcej 

i młodzieżowej klasy od IV-VI soliści: m-ce I 

Monika Szostak – kl. VI, m-ce II Judyta Podraza – 

kl. VI i m-ce II zespół wokalny - kl. IV-VI – 

opiekun Barbara Łacek  

- Ozdoba choinkowa I miejsce Magdalena Zabrzeska, 

kl. V, wyróżnienie – Oliwia Stój, kl. IV, Tomasz 

Pikor kl. IV - opiekun Jolanta Bonar, w klasach 0-

III I miejsce Julia Podraza, kl. I – opiekun 

Marzanna Mikrut, wyróżnienia: Karol Janik, kl. III 

opiekun Małgorzata Kozioł, Julia Brągiel kl. 0 

opiekun – Marta Zając  

- III miejsce SP w Harklowej w biegach ulicznych 

podczas Dni Gminy Skołyszyn – opiekun Grażyna 

Malinowska Bugała,  

- Konkurs na kartkę wielkanocną (2009): Klaudia 

Adamik, kl. VI – wyróżnienie, II miejsce Karol 

Janik, kl. III, III miejsce Łukasz Szydłowski, kl. I – 

opiekun Marzanna Mikrut  

- Konkurs recytatorski: III miejsce Izabela Rewiś, kl. 

II - opiekun Barbara Łacek, wyróżnienie Julia 

Podraza - opiekun Marzanna Mikrut, III miejsce 
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Tomasz Pikor, kl. IV - opiekun Magdalena Dranka 

Żywiec 

- Konkurs piosenki – III miejsce Iza Rewiś, kl. II, 

wyróżnienie Tomasz Pikor kl. IV - opiekun Barbara 

Łacek 

Wyniki ze sprawdzianu 

Uczniowie klas VI osiągają wyniki na miarę 

swoich możliwości. W ostatnich dwóch latach 

szkolnych były to bardzo wysokie wyniki 

satysfakcjonujące zarówno uczniów jak ich 

nauczycieli i rodziców. 

W bieżącym roku szkolnym szkoła przystąpiła 

do ogólnopolskiego sprawdzianu z OPERON 

w klasie VI i w III. Uczniowie osiągnęli bardzo dobre 

wyniki. 

Szkoła a środowisko lokalne... 

Nasza szkoła tętni życiem nie tylko podczas 

zajęć lekcyjnych. Tradycją jest organizowanie 

w godzinach popołudniowych lub w soboty imprez 

z udziałem społeczności lokalnej i nie tylko. 

Przez kilka lat organizowaliśmy w szkole 

prezentację dorobku artystycznego uczniów, 

bierzemy udział w festynach organizowanych 

w naszej miejscowości oraz w obchodach Dni Gminy 

Skołyszyn. 

Zorganizowaliśmy Dzień Kobiet dla Klubu 

Seniora z Harklowej i dla Mam naszych uczniów. Co 

roku organizujemy Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień 

Matki. Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do klasy 0 

naszych przyszłych uczniów 

Tolerancji i miłości w stosunku do innych 

ludzi uczymy naszych wychowanków podczas 

organizowania imprez skierowanych do osób 

niepełnosprawnych lub chorych. Drugi rok 

współpracujemy z SDŚ w Przysiekach. Gościliśmy 

ich w szkole w ubiegłym roku szkolnym na spotkaniu 

mikołajkowym, a w bieżącym roku szkolnym na 

„Jasełkach”, które przygotowali uczniowie z klasy II 

i IV pod kierunkiem nauczycieli Pań Barbary Łacek, 

Barbary Zabrzeskiej, Grażyny Bugały. Tylu aniołów 

nasza szkoła dawno nie widziała, a kolędy 

w wykonaniu małych artystów bardzo się podobały.  

Byliśmy też z rewizytą u naszych przyjaciół 

z Przysiek. Pragnę podkreślić wspaniałą atmosferę 

panującą podczas tych spotkań co jest niewątpliwą 

zasługą Pani kierownik Małgorzaty Kręcisz oraz 

wszystkich pracowników SDŚ.  

W br. szkolnym na spotkaniu 

„mikołajkowym” gościliśmy w szkole członków 

stowarzyszenia „Tęcza” ze Skołyszyna wraz 

z opiekunami. Goście zachwycali się piękną 

dekoracją wykonaną przez Panią Jolantę Bonar 

i programem artystycznym zaprezentowanym przez 

uczniów klasy I i V przygotowanym pod kierunkiem 

Pań Jolanty Bonar, Marzanny Mikrut i Magdaleny 

Dranka Żywiec. Największą atrakcją wieczoru było 

oczywiście spotkanie z Mikołajem. Przy suto 

zastawionych stołach szybko minął czas, a nasi 

uczniowie długo jeszcze wspominali to spotkanie. 

W styczniu zorganizowaliśmy Bal malucha dla 

dzieci w wieku  od 2 do 5 lat .Zaproszone maluchy 

udekorowane kotylionami chętnie brały udział 

w zabawach i konkursach oraz delektowały się 

słodyczami i owocami. Imprezę przygotowały 

i poprowadziły: Pani Marta Zając z klasą 0, Pani 

Małgorzata Kozioł z klasą III i Pani Elżbieta Acela 

z klasą VI. 

Nasi przyjaciele i darczyńcy… 

Tak bogata oferta skierowana do środowiska 

nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie 

i pomoc rodziców oraz sponsorów. Zawsze możemy 

liczyć na wsparcie Rady Rodziców z Panią Anetą 

Sokołowską na czele oraz Lucyny i Jana Kusiak, 

Beaty i Wacława Jarek, Renaty i Adama Kuchta, 

Wiesławy i Bogusława Babuśka, Zofii i Sławomira 

Brągiel, Marii Stygar, Bożeny i Waldemara Wszołek, 

Zofii i Kazimierza Łacek, Roberta Szurka, 

Bogusława Bartyzela, Wiolety Wójcik, Rady 

Sołeckiej i Pana sołtysa Kazimierza Golenia, Sklepu 

Groszek z Głębokiej, Sklepu GS w Harklowej.  

Kochani, dziękujemy Wam wszystkim! 

 

 

Mamy na myśli zjawisko „uciekania” dzieci 

z obwodów szkół z terenu gminy do szkół zloka-

lizowanych poza gminą. Jest to zjawisko bardzo 

niepokojące ponieważ niosące za sobą określone 

straty materialne związane z obniżeniem subwencji 

oświatowej. Żeby uzmysłowić Państwu skalę 

problemu pragniemy podać kilka danych statysty-

cznych. Od nowego roku szkolnego aż 98 dzieci 

wybierze szkoły poza terenem naszej gminy. Straty 

z tego tytułu dla budżetu gminy wyniosą ponad 650 

tysięcy złotych. Niechlubnym rekordzistą w tym 

zakresie są Przysieki, skąd aż 35 gimnazjalistów 

w nowym roku szkolnym wybrało szkoły poza 

gminą. W tym miejscu wypadałoby sobie zadać dwa 

proste pytania. Po pierwsze; Czy w gorącym okresie 

tak licznych inwestycji w zakresie kanalizacji 

i drogownictwa stać nas na taką rozrzutność? I po 

drugie; Czy występując z licznymi problemami 

i pretensjami do władz samorządowych sami swoim 

decyzjami nie przyczyniamy się do uszczuplania 

budżetu Gminy? Pytania te pozostawiamy bez 

odpowiedzi. 

Opracowała Grażyna Klęba 
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ANKIETA OSOBOWA 
 Imię i nazwisko: 

Grażyna Klęba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Kilka słów o mnie: 

Mam 53 lata. Urodziłam się, wychowałam 

i mieszkam w Harklowej. Ukończyłam studia wyższe 

magisterskie na kierunku nauczanie początkowe 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz 

studia podyplomowe na kierunku marketing 

i zarządzanie oświatą w Akademii Ekonomicznej 

w Katowicach. Pierwsze kroki w zawodzie stawiałam 

w Przyzakładowym Przedszkolu przy Rafinerii 

w Niegłowicach, gdzie w roku 1977 rozpoczęłam 

pracę jako nauczyciel przedszkola. Od 1.09.1982 r. 

pracuję w Szkole Podstawowej w Harklowej. Od 

1.09.1991 r. pełnię funkcję dyrektora tej szkoły. 

Jestem mężatką, mam troje dorosłych dzieci i dwie 

urocze wnuczki. 

- Praca jest dla mnie… 

Bardzo ważna, daje mi dużo satysfakcji. Wykonuję 

zawód, który sobie wymarzyłam. Bardzo lubię pracę 

z dziećmi, kontakt z nimi sprawia mi dużo radości. 

Niestety ze względu na pełnioną funkcję większość 

czasu pochłaniają mi zajęcia związane z organizacją 

pracy szkoły, opracowywaniem dokumentacji, czyli 

tzw. papierkowa robota. Jestem świadoma tego, że 

praca zawodowa zdominowała moje życie osobiste. 

- Moje mocne strony… 

Myślę, że jestem odpowiedzialna i obowiązkowa. 

Nie przechodzę obojętnie obok problemów ludzi, 

których znam, jestem gotowa  zawsze im pomóc. 

- Moje wady… 

Staram się zamieniać na zalety. Ciągle za bardzo 

ufam ludziom i czasem płacę za to zbyt wysoką cenę. 

 

- Mój największy sukces życiowy… 

Może jeszcze przede mną? Na dzień dzisiejszy na 

mój największy sukces życiowy składa się wszystko 

to co udało mi się osiągnąć w życiu osobistym 

i zawodowym. 

- Moja największa porażka… 

Bardzo przeżywam wszystkie niepowodzenia, ale nie 

traktuję ich jako porażki, a raczej staram się 

wyciągać wnioski i nie popełniać podobnych błędów 

w przyszłości. Przecież nie zawsze wszystko zależy 

tylko ode mnie… 

- Gdybym znowu miała 18 lat… 

Byłabym uczennicą Studium Wychowania 

Przedszkolnego w Jaśle i chodziłabym w grana-

towym fartuszku z tarczą na ramieniu i mniej 

odróżniałabym się od uczniów innych szkół, bo teraz 

mundurki są trendy. Szczerze mówiąc nie chciałabym 

mieć znowu 18 lat, przeraża mnie perspektywa 

rozpoczynania wszystkiego od początku w dzisiejszej 

rzeczywistości. 

- Często wracam wspomnieniami… 

Do lat kiedy żyli moi Rodzice i Siostra. Do mojego 

domu rodzinnego, do wspólnych spotkań 

i rozmów…. 

-Moja największa pasja… 

Ostatnio uprawa i pielęgnacja kwiatów 

doniczkowych i ogrodowych, szczególnie mało 

znanych. Jestem na etapie siania, sadzenia, 

pielęgnacji i oczekiwania na efekty.  

- Wywołuje u mnie radość… 

Ostatnio widok moich ukochanych wnuczek - 

Karolinki i Lenki. Powodem do radości są sukcesy 

moich dzieci. Cieszą mnie także roześmiane buzie 

uczniów, zadowolone twarze rodziców i praco-

wników, każdy ich sukces. 

- Denerwuje mnie… 

Plotkowanie o innych, brak poszanowania godności 

innych i cudzej własności, agresja i bezmyślność 

w działaniu. 

- Moje ulubione miejsce… 

Przede wszystkim to mój dom i ogród. Mam także 

takie miejsce w Bieszczadach w okolicach Baligrodu. 

Kiedyś spędzałam tam każde wakacje. 

- Moje największe marzenie… 

Mieć więcej czasu dla siebie i swoich bliskich, 

szczególnie dla wnuczek. 
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- Serce zostało w… 

Jest tam gdzie moi bliscy. 

- Jestem fanem… 

Kunsztu malarskiego francuskich impresjonistów. 

Mój ulubiony malarz to Claude Monet, obraz 

Wschód słońca. 

- Zazdroszczę… 

Dzieciom beztroski.  

- Podziwiam… 

Ludzi, którzy mimo trosk życia codziennego potrafią 

się pochylić się nad problemami innych. 

- Onieśmiela mnie… 

Nowe, nieznane otoczenie. 

- Kocham… 

Oczywiście swoich bliskich, a najbardziej na świecie 

moje wnusie - Karolinkę i Lenkę. 

- Lubię … 

Dużo rzeczy. Lubię słońce, kontakt z przyrodą- 

spacer po lesie, kwiaty na łące, zwierzęta. 

- Szanuję… 

Ludzi starszych, odważnych, wytrwałych w dążeniu 

do celu, swoich zwierzchników i podwładnych. 

- Ulubione danie… 

Rosół z makaronem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wymarzone wakacje… 

Chciałabym jeszcze raz pojechać do Londynu.  

- Moja muzyka… 

Lubię słuchać piosenek Budki Suflera, Skaldów, 

Piotra Szczepanika. 

- Ulubiony film… 

„Zielona Mila”, niezmiennie wzrusza mnie ten film, 

a szczególnie postać głównego bohatera.  

- Najchętniej czytam… 

Powieści obyczajowe. Lubię książki Katarzyny 

Grocholi. W swojej biblioteczce mam dwie książki, 

po które często sięgam. Jest to Bolesława Leśmiana 

„Zwiedzam wszechświat” i Jamesa Patersona 

„Pamiętnik pisany miłością”. 

- Na bezludną wyspę zabrałabym… 

Namiot i niezbędne do przeżycia kilku dni drobiazgi. 

Cały mój pobyt tam poświęciłabym na słuchanie 

śpiewu ptaków, spacery i tzw. „błogie lenistwo”. 

- Wymarzona randka z… 

Już mam ją za sobą. 

- Życzenia na przyszłość… 

Życzę wszystkim, aby się im żyło dobrze 

i szczęśliwie. A sobie- zdrowia i wytrwałości. 

 
 

Sobota  
Początek godz. 16:00 
- Msza Św. z udziałem absolwentów SP w Jabłonicy i zaproszonych gości 
- Częśd oficjalna i artystyczna z okazji 80-lecia SP w Jabłonicy 
- Spotkanie absolwentów 
- Dyskoteka „Pod gwiazdami” (godz. 21:00- 1:00) 
 

Niedziela  
Początek godz. 15:00 
- Występy artystyczne: młodzież szkolna, zespół taneczny Escape, zespoły ludowe: Trzcinicoki i Lisowianki, chór 

Echo 
- Pokazy sztucznych ogni 
- Walki rycerskie 
- Gwiazda wieczoru godz. 19:00 Zespół „NANA” zwycięzca konkursu „Debiuty” w Opolu 
- Zabawa ogrodowa (godz. 20:30 – 2:00) 
 

Sportowe imprezy towarzyszące:  
- III Turniej piłki nożnej im. Wojtka Chmury (sobota godz. 11:00 Skołyszyn) 
- II Biegi Uliczne (niedziela godz. 13:00 Jabłonica) 
- Turniej Piłki Plażowej (niedziela godz. 13:00 Skołyszyn) 
 
Ponadto: pokazy taoca towarzyskiego, loteria fantowa, gry, konkursy, pokazy walk rycerskich, pokazy motolotni, 
przejażdżki konne, atrakcje dla dzieci, obfity bufet. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

DNI GMINY SKOŁYSZYN 27 i 28 CZERWCA 
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ABC EKOLOGI …EKOZNAKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wędrówka po współczesnych sklepach, 

punktach usługowych i bazarach to prawdziwe 

wyzwanie nie tylko dla ekologa, ale i dla każdego, 

kto stara się zmniejszyć własne negatywne 

oddziaływanie na środowisko naturalne.  

Szukając produktów, które można po zużyciu 

poddać recyklingowi lub które powstały – 

przynajmniej w części – z materiałów z odzysku 

możemy wspomóc się specjalnymi ekoznakami. 

Informują nas one o tych cechach produktu, 

które mają znaczenie dla ochrony środowiska. Warto 

zatem poznać przynajmniej te najczęściej stosowane 

ekoznaki. 

 

Europejska MARGERYTKA 

Jest alternatywą dla narodowych 

ekologicznych znaków towarowych 

krajów Unii, gwarantującą określoną 

jakość produktu. Przyznawana jest 

ponad 23 grupom wyrobów, które 

musza spełniać wysokie kryteria oszczędności 

i zdatności do recyklingu. 

BŁĘKITNY ANIOŁ 

Choć narodził się w Niemczech, 

jest często spotykany w Polsce. 

Produkty z tym znakiem są bardziej 

przyjazne dla środowiska od innych 

artykułów. Przy ich ocenie, oprócz 

wpływu na trzy podstawowe składniki środowiska 

naturalnego (powietrze, wodę, glebę), bierze się pod 

uwagę m.in. możliwość powstania przy ich użyciu 

substancji niebezpiecznych oraz podatność na 

recykling. 

CE 

Przyznanie tego znaku informuje, że 

wyrób jest zgodny z normami Unii 

Europejskiej, a podstawowym 

kryterium jego uzyskanie jest bezpieczeństwo 

i zdrowie użytkownika. Oznaczenie jest 

obowiązkowe i musi być umieszczone na wyrobie 

przed wprowadzeniem go na rynek. 

DBAJ O CZYSTOŚĆ 

Ten znak informuje, że wyrób jest 

zgodny z normami Unii Europejskiej, 

a podstawowym kryterium jego 

uzyskania jest bezpieczeństwo 

i zdrowie użytkownika. Oznaczenie jest 

obowiązkowe i musi być umieszczone na wyrobie 

przed wprowadzeniem go na rynek. 

 

ZIELONY PUNKT 

Przyznawana jest opakowaniom, 

których producenci wnieśli opłatę 

na rzecz krajowej organizacji 

odzysku opakowań, utworzonej 

zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie UE nr 

94/62 i obowiązującymi w danym kraju przepisami 

prawa. 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE (Polska) 

Znak ten znajdziemy na produktach 

gospodarstw ekologicznych nale-

żących do stowarzyszenia Produ-

centów Żywności Metodami 

Ekologicznymi „Ekoland”. Jest on 

najbardziej znanym na krajowym rynku znakiem 

kojarzonym z ekożywnoscią. 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE (UE) 

Jednolite dla całej Unii 

Europejskiej logo rolnictwa 

ekologicznego. Gospodarstwa 

ekologiczne mogą oznaczać swoje 

produkty tym znakiem, jeśli co 

najmniej 95% składników ich wyrobu postało przy 

użyciu metod ekologicznych i są sprzedawane 

bezpośrednio przez producenta  lub w zamkniętych, 

oznakowanych opakowaniach, na których widoczne 

są dane wytwórcy i kod jednostki certyfikującej. 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE (SZWECJA) 

Ekologiczny znak "Krav", 

przyznawany jest przez Związek 

Plantatorów Upraw Ekologi-

cznych. Oznaczone nim artykuły 

żywnościowe zostały wytworzone bez stosowania 

nawozów sztucznych oraz chemicznych środków 

ochrony roślin. Znak "Krav-import" gwarantuje, że 

importowana żywność pochodzi z gospodarstw 

ekologicznych. 

ŁABĘDŹ 

Ten znak jest powszechnie 

rozpoznawalnym, wspólnym dla 

krajów skandynawskich znakiem 

ekologicznym. Towarzyszy mu 

napis „ekoznakowany” oraz krótki 

opis wyjaśniający proekologiczny charakter 

produktu. System przyznawania łabędzia jest 

oceniamy jako jeden z najlepszych na świecie i może 

być dobrym przykładem do naśladowania przez inne 

kraje. 
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„DORADCY DOMOWI”  

 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY „LOTOS” 

OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECY-

KLINGU 

Znak ten informuje, że opakowanie nadaje się do 

ponownego wykorzystania, czy 

recyklingu. Umieszcza się go na 

opakowaniach papierowych, 

z tworzyw sztucznych bądź 

aluminium. Cyfra i napis, które 

czasem towarzyszą temu znakowi, oznaczają nazwę 

surowca. 

 

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wspólnie 

z Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu 

Jagiellońskiego przystąpił do realizacji programu 

z zakresu edukacji ekologicznej „Kampania 

informacyjno - edukacyjna w zakresie ochrony 

środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki”.  

W programie uczestniczą nauczyciele 

i uczniowie szkół gimnazjalnych z 20 gmin 

należących do ZGDW. Z terenu Gminy Skołyszyn do 

projektu przyłączyło się Gimnazjum w Skołyszynie. 

Uroczyste otwarcie projektu odbyło się 28 kwietnia 

w Jasielskim Domu Kultury.  

Projekt realizowany jest ze środków Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki i Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie przy współpracy z gminami Związku 

tj.: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, 

Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, 

Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, 

Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków 

i Miasto Jasło.  

W ramach projektu przeszkoleni uczniowie 

w grupach 2-osobowych wyposażeni w list od Wójta, 

artykuły  promocyjne  z  nadrukiem  akcji,  ulotkami,  

 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 

Gminy w Skołyszynie zorganizował eliminacje 

gminne konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do 

szkoły „Lotos”, organizowanego przez Jasielski Klub 

Motorowy i Ratownictwa Drogowego w Jaśle. 

Na eliminacje gminne konkursu  wpłynęło 25 

prac z 3 szkół podstawowych Gminy Skołyszyn: ZSP 

Kunowa, SP Harklowa, SP Przysieki. Konkurs 

przeznaczony był dla klas pierwszych szkół 

podstawowych.  

PRODUKT BEZPIECZNY DLA WARSTWY 

OZONOWEJ 

Znak „Ozon Friendly” informuje, 

iż produkty nim opatrzone nie 

zawierają gazów typu chloro-

fluoro-carbon, powszechnie 

zwanych freonami, które niszczą 

powłokę ozonową. Kontrolą 

używania tego znaku zajmują się organizacje 

konsumenckie. 

 

 

plakatami, harmonogramem odbioru surowców 

wtórnych z posesji oraz ze specjalnie 

skonstruowanymi ankietami będą odwiedzać 

mieszkańców. „Doradcy” ubrani będą w koszulki, 

bluzy polarowe i czapeczki z nadrukiem logo akcji. 

Podczas rozmów udzielać będą informacji co robić 

aby ograniczać ilość wytwarzanych odpadów, jak 

kompostować odpady i jak je segregować oraz jak 

chronić środowisko. Równolegle z odwiedzaniem 

mieszkańców przez „doradców domowych” będą 

prowadzone działania informacyjne: rozwieszanie 

plakatów, artykuły w prasie lokalnej, audycje 

w lokalnym radio i TV, pogadanki dla dzieci 

i młodzieży szkolnej, informacje na zebraniach 

wiejskich oraz za pośrednictwem lokalnych parafii, 

konkursy ekologiczne w szkołach i przedszkolach.  

Opis przeprowadzonej akcji edukacyjnej i jej efekty 

zostaną zebrane w publikacji podsumowującej akcję. 

Wyniki podobnych akcji (w tym w Jaśle) 

wykazują, iż jest to forma edukacji pozytywnie 

przyjmowana przez mieszkańców i w jej efekcie 

następuje wzrost segregowanych odpadów 

i wytworzenie poczucia odpowiedzialności za 

ochronę środowiska. 

 

Zgodnie z §5 regulaminu w dniu 16.04.2009 r. 

Komisja dokonała wyboru po jednej najlepiej 

wykonanej i ocenionej pracy z każdej szkoły, są to 

prace następujących uczniów: 

- Sandra Gajewska – Zespół Szkół Publicznych 

w Kunowej 

- Julia Barzyk – Szkoła Podstawowa w Przysiekach 

- Adrian Stusowski – Szkoła Podstawowa 

w Harklowej 

Prace zostały przesłane na adres Organizatora. 
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GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA WIELKANOCNA” 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

 

Na konkurs wpłynęło 86 prac z trzech 

gimnazjów Gminy Skołyszyn tj. Skołyszyn, Bączal 

Dolny, Święcany oraz sześciu szkół podstawowych 

tj. Bączal Dolny, Kunowa, Lisów, Jabłonica, 

Harklowa, Święcany. 

Komisja postanowiła przyznać następujące 

miejsca i wyróżnienia: 
 
szkoły podstawowe 
 
kl. 0-III 

m-ce I Milena Gawlińska – kl. II SP Święcany 

m-ce II Karol Janik – kl. III SP Harklowa 

m-ce III Łukasz Szydłowski – kl. I SP Harklowa 

wyróżnienie: Anna Dyda – kl. II SP Święcany  
 
kl. IV-VI 

m-ce I Karolina Rogowska – kl. V SP Lisów 

m-ce II Weronika Pięta – kl. V SP Kunowa 

m-ce III Justyna Wałęga – kl. V SP Kunowa 

 

To już szósta edycja ogólnopolskiej akcji 

promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, 

organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich. Akcja, która cieszy się rosnącą 

popularnością i uznaniem środowiska biblio-

tekarskiego, co roku ma swoje hasło przewodnie. 

W tym roku święto bibliotek odbywało się w dniach 

8-15 maja, a jego hasło - "Biblioteka to plus" - 

nawiązuje do rządowego programu "Biblioteka+", 

mającego na celu poprawę bazy i funkcjonowania 

bibliotek w gminach i małych miastach. Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

zorganizował w ramach tej akcji kilka ciekawych 

spotkań, lekcji bibliotecznych i konkursów dla dzieci 

i młodzieży.12 maja miało miejsce spotkanie zaty-

tułowane „Zwierzęta nasi przyjaciele” z lekarzem 

weterynarii panem Tadeuszem Czajką, w którym 

uczestniczyła kl. III Szkoły Podstawowej 

w Skołyszynie. Na lekcję biblioteczną „Filatelistyka 

i numizmatyka moje hobby” z panią Emilią Wojtuń- 

prezesem Stowarzyszenia Miłośników Skołyszyna 

i Okolic zaproszono kl. VI Szkoły Podstawowej 

w Skołyszynie. „Witajcie w naszej bajce” oraz 

„Najciekawsza ilustracja do książki „Najmilsi” Ewy 

Szelburg-Zarembiny” to konkursy zorganizowane 

z myślą o najmłodszych dzieciach. Tydzień Bibliotek 

ma na celu powiększanie grona czytelników, którzy 

na co dzień korzystają z bibliotek, a także wskazanie  

wyróżnienia: 

- Aleksandra Niziołek – kl. IV SP Jabłonica 

- Klaudia Adamik – kl. V SP Harklowa 

- Marcin Ulaszek – kl. IV SP Jabłonica 
 
gimnazja 
 
m-ce I Monika Pawluś – Gimnazjum Bączal Dolny 

m-ce II Tomasz Guzior – Gimnazjum Święcany 

m-ce III Kamila Czajka – Gimnazjum Skołyszyn 

wyróżnienie: Mariusz Gunia – Gimnazjum Święcany 
 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy 

wszystkim uczestnikom za udział. 

Organizatorem konkursu był Referat Oświaty, 

Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Skołyszynie oraz 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie. 

 

 

 
ogromnej roli jaką odgrywa biblioteka w tworzeniu 

i promowaniu kultury polskiej. 
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KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 

 

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 2(13)/2009 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło: 
„WESOŁEGO ALLELUJA” 

Nagrody wylosowali: 
1. Zabawa Grażyna zam. Skołyszyn 182 
2. Bogumił Buczyoski zam. Bączal Górny 82 
3. Ptaszek Małgorzata zam. Wola Łużaoska 154 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

W dniu 29.04.2009 r. w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył 

się XVII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej, zorganizowany przez Referat 

Oświaty Kultury i Sportu UG oraz Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.  

Uczestniczyło w nim 99 uczniów z następujących 

szkół: szkoły podstawowe – Harklowa, Bączal 

Dolny, Lisów, Skołyszyn, Jabłonica, Przysieki, 

Kunowa, gimnazja – Bączal Dolny, Kunowa, 

Skołyszyn. Zaprezentowało się 22 solistów i 11 

zespołów. 
 
Miejsca i wyróżnienia otrzymali: 
 
kl. 0-III  

soliści  

m-ce I Konrad Stróżyk – Skołyszyn kl. III 

m-ce II Weronika Wojdyła – Bączal Dolny kl. I 

m-ce III Iza Rewiś – Harklowa kl. II 

zespoły 

wyróżnienie: zespół „Trzeciaki” kl. III SP Lisów 
 
kl. IV-VI 

soliści 

m-ce I Hubert Reczek – Przysieki kl. IV 

m-ce II Monika Furmanek – SP Lisów kl. IV 

m-ce III Żaneta Okarma – Jabłonica kl. V 

wyróżnienia: 

- Tomasz Pikor – Harklowa kl. IV 

- Kinga Wojdyła – SP Lisów kl. IV  
 

zespoły mniejsze 

m-ce I duet - SP Lisów kl. V/VI 

m-ce II trio – SP Lisów kl. IV 

m-ce III duet – SP Jabłonica kl. VI 
 
zespoły większe 

m-ce I zespół wokalno - instrumentalny SP 

Skołyszyn kl. IV-VI 

m-ce II zespół „Lisolla” – SP Lisów kl. IV-VI 

m-ce III zespół wokalny - SP Jabłonica kl. IV 
 
gimnazja  

soliści  

m-ce I Monika Idzik – Skołyszyn 

m-ce II Judyta Podraza – kl. I Kunowa 

m-ce III Joanna Ropel – kl. III Bączal Dolny 

wyróżnienie: Monika Szostak - Kunowa 

zespoły 

wyróżnienie: zespół „SkoliszClub” – Skołyszyn 

 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy 

wszystkim uczestnikom za udział. 
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FUNDUSZE UNIJNE CZ. 1 – RENTY SRUKTURALNE 

Działanie ma na celu poprawę struktury 

agrarnej kraju oraz przyśpieszenie procesu wymiany 

pokoleniowej wśród osób prowadzących 

gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności 

i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich 

przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze 

przygotowane do zawodu rolnika. 

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, 

którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia 

działalności rolniczej w celu przekazania gospo-

darstw rolnych następcom lub innym producentom 

rolnym. Pomoc będzie skierowana do rolników 

będących w wieku przedemerytalnym, podle-

gających ubezpieczeniu społecznemu rolników, 

którzy prowadzą działalność rolniczą w gospo-

darstwie rolnym będącym ich własnością (bądź 

własnością ich małżonka), i którzy zdecydują się na 

przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. 

Pomoc będzie stanowiła źródło dochodu po zaprze-

staniu prowadzonej działalności rolniczej.  

Grunty wchodzące w skład przekazywanego 

gospodarstwa rolnego mogą być przejęte w całości 

przez następcę, który spełnia następujące warunki: 

- nie ukończył 40 roku życia, 

- po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, 

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do 

prowadzenia działalności rolniczej. 

Grunty wchodzące w skład przekazywanego 

gospodarstwa rolnego mogą być przekazane na 

powiększenie gospodarstwa rolnego innego produ-

centa rolnego, który spełnia następujące warunki: 

- jest producentem rolnym, który nie ukończył 50 

roku życia, 

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do 

prowadzenia działalności rolniczej. 

Renta strukturalna wynosi 150% kwoty 

najniższej emerytury (896,19 w roku 2007), a wraz 

z dodatkami na małżonka i za przekazanie 

gospodarstwa powyżej 10 ha użytków rolnych osobie 

poniżej 40 roku życia, 265% kwoty najniższej 

emerytury (1583,27 w roku 2007). 

Renta strukturalna przysługuje producentowi 

rolnemu, będącemu osobą fizyczną, który: 

- ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku 

emerytalnego (mężczyzna – 65 lat, kobieta – 60 

lat); 

- prowadził działalność rolniczą na własny rachunek 

w gospodarstwie rolnym, w okresie co najmniej 10 

lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku 

o rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat 

podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 

określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społe-

cznym rolników; 

- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 

w dniu składania wniosku o rentę strukturalną; 

- przekazał gospodarstwo rolne; 

- zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej 

działalności rolniczej; 

- nie jest emerytem ani rencistą 

Do złożenia wniosku uprawniony jest produ-

cent rolny, który posiada gospodarstwo rolne 

o powierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych albo 

1 ha użytków rolnych w przypadku gospodarstw 

rolnych położonych w województwie: małopolskim 

lub podkarpackim lub śląskim lub świętokrzyskim 

oraz przekaże posiadane gospodarstwo rolne: 

- w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na 

rzecz następcy gospodarstwo rolne musi być 

przekazane w całości temu następcy w sposób 

trwały (nie licząc działki, którą producent rolny 

może pozostawić sobie na potrzeby własne). 

Powierzchnia przekazanego gospodarstwa nie może 

być mniejsza niż średnia powierzchnia gospo-

darstwa rolnego w województwie. W woje-

wództwach, w których średnia powierzchnia gosp-

odarstwa rolnego jest wyższa niż średnia powie-

rzchnia gospodarstwa rolnego w kraju, powie-

rzchnia przekazywanego gospodarstwa będzie 

mogła być równa średniej powierzchni gospo-

darstwa rolnego w kraju. Warunek dotyczący 

średnich powierzchni gospodarstw dla następcy nie 

dotyczy zstępnych przekazującego,  

- w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na 

powiększenie innego gospodarstwa rolnego (nie 

licząc działki, którą producent rolny może 

pozostawić sobie na potrzeby własne) powierzchnia 

gospodarstwa po powiększeniu nie może być 

mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa 

rolnego w danym województwie. W woje-

wództwach, w których średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego jest wyższa niż średnia 

powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju, 

powierzchnia gospodarstwa rolnego po powiększe-

niu będzie mogła być równa średniej powierzchni 

gospodarstwa rolnego w kraju. 

Renta strukturalna wypłacana będzie bene-

ficjentowi, nie dłużej jednak jak do osiągnięcia 65 

lat. Płatność z tytułu renty strukturalnej będzie miała 

formę płatności miesięcznej. 
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- Panu P. podczas rodzinnych zakupów w krako-

wskim molochu handlowym skradziono z dłoni 

saszetkę. I tak jest szczęśliwy, że nie ukradziono 

żony. Bez niej jak bez obu dłoni! 
 
- Panu Z. fryzjerka powiedziała, że ma z nim więcej 

roboty niż z normalnym. 

Cóż miała na myśli?!Gość całkiem do rzeczy! 
 
- Wiedząc, że na skupie droższe są cielęta 

z kwiatkiem mieszkanka Święcan domalowała 

takowy. Nie przewidziała tylko deszczu! I sprawa 

się rypła! 
 
- Ze sprawozdania policji wynika, że zdarzyło się 

jedno przestępstwo pn. ”krótkotrwałe użycie poja-

zdu”. A jakby czyjś pojazd użyć np. miesiąc, to też 

będzie na bakier z prawem? 
 
- Pan K. po ataku kamyków nerkowych oświadczył, 

że w razie operacji i tak nie da się uśpić. 

 Bo może mieć kamienie szlachetne! 
 
- Nieprawdą jest, że sezon grzewczy trwał w urzędzie 

bardzo długo. Owszem palono po połowie kwietnia, 

ale tylko dla gościa z Afryki! Bocian grzał się przy 

kominie w chłodne ranki. 
 
- Pani P. zakupiła basen i poprosiła szefa o urlop 

celem przetestowania rzeczonego nabytku. 

Pan P. postanowił więc zatrudnić ratownika. Prosi 

o oferty panów po 70-ątce. 
 
- Pan G. zatwardziały miłośnik wędkowania dokonał 

zaskakującej wolty. Zmienił obiekt zainteresowania 

na stado papug! Lubi podyskutować od czasu do 

czasu. 
 
- O ujadanie psa, krzyk dziecka, cień z drzewa … 

toczy się sąsiedzki spór w S. Włączono w niego 

Urząd, policję, prokuraturę …Ot i mamy gminnych 

Pawlaków, Karguli, Cześników i Rejentów razem 

wziętych. 
 
- Nader smutna wiadomość, zdechł koń grabarza. 

Ponoć nie wytrzymało serce ekscesów jakich był 

mimowolnym świadkiem na parkingu. 
 
- Maniery iście z Wersalu zaprezentował pan P. 

mówiąc, że zawsze ktoś się przywlecze w dniu 

imienin. Sprawdziliśmy. Trochę się przywlokło. 
 

 

 
 

 

 

Słońce Cię wspiera i pomaga realizować 

trudne projekty. Jesteś inicjatywny, 

dynamiczny, przebojowy. Tylko dla Ciebie 

wieniec laurowy! 

 

 
Czujesz się zmęczony, coś Cię blokuje, aby 

nie wpaść w pułapkę próbuj się relaksować. 

Idź do kina, pobiegaj, umów się na miły 

wieczór w kawiarni. 

 

 
Wiesz czego chcesz od życia i zmierzasz do 

celu. Póki co jednak nie czas na wielkie 

sukcesy i satysfakcje, ale poradzisz sobie. 

Urok osobisty Ci pomoże. 

 

 
Układ gwiazd  będzie sprzyjał, da Ci 

intuicję i zdolność kreatywnego myślenia. 

Zaangażujesz się i zwyciężysz, zrealizujesz 

ambitne projekty. 

 

 
Nie wszystko jest łatwe i proste, niektóre 

plany się nie powiodą, ale bez paniki. 

Poczekaj cierpliwie na zmianę koniunktury, 

poczytaj książki, obejrzyj filmy. 

 

 
Nadal żyjesz w biegu, coś załatwiasz, 

gdzieś gonisz. Twój czas nadszedł właśnie! 

Zrealizujesz plany, spełnisz marzenia, 

gwiazdy mrugają do Ciebie. 

 

 
Spokojnie, na luzie żyj w oczekiwaniu na 

prawdziwe lato. Nie angażuj się w trudne 

sprawy, nie podejmuj wielkich wysiłków, 

szukaj spokoju i wytchnienia. 

 

 
Dobry czas dynamiki i rozwoju, 

poszukiwania nowych możliwości. Podnieś 

sobie poprzeczkę i realizuj plany 

zawodowe, biznesowe, wakacyjne. 

 

 
Wreszcie coś drgnęło w interesach, 

pojawiły się nowe możliwości, masz szanse 

i ambitne zamierzenia, tylko uwierz 

w siebie i swoje talenty. 

 

 
Żyj pasywnie, spokojnie, bez wysiłku. 

Dopiero w miesiącach wakacyjnych 

przystąp do ofensywy i nadrabiaj 

zaległości. Z powodzeniem! 

 

 
W Twoim życiu układa się dobrze, umiesz 

poradzić sobie z problemami. Wykorzystaj 

ten okres maksymalnie. Dla siebie. Dla 

sukcesów. 

 

 
Nie przywiązuj wagi do drobnych 

niepowodzeń, skup się na dużych 

zadaniach, a nie przysporzą Ci kłopotów. 

Uczuciowo rozkwitniesz! Flirt! Romans! 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  
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POZIOMO: 

 

1A-gminna seniorka 

1L-pocztowy upominek 

2F-fatamorgana 

2R-maestro szpady 

3A-zdegradowane samorządowo 

3L-dylemat dla osiołka 

4F-w plastikowym go nie ma 

4R-ciężka,ale przez niektórych lubiana 

5A-z Konopnicką na nie 

5L-prawie wolny w naszej gminie 

6G-skoligacona z wątkiem 

6S-gminny bezpiecznik i higienista 

7A-sklep po przejściach 

7M-tam z Paryża 

8G-najlepiej mieć gwiazdorski 

8R-łańcuchowe spoiwo 

9B-jest i wewnętrzny 

9L-dla tabakiery? 

10G-grecki rynek bez ratusza 

10R-kazda ponoć ma swego idola 

 

 

 

11A-dalej do celu 

11Ł-też plan 

12G-po zdrobnieniu poseł PSL 

12S-mały kurort 

13A-dbał o niego Popiołek 

13Ł-nasz człowiek w powiatowym OSP 

14G-świętuje w czerwcu 

14S-tylko smutek w niej 

15A-znajdziesz w Bieszczadach 

15Ł-zakupisz w Lipnicy u p. Wypaska 

16H-też celna 

16S-swojska liana 

 

PIONOWO: 

 

A5-bardzo lojalna 

A10-andyjskie gawrony 

B1-hydrauliczny przysmak 

C5-cztery takie w gminie 

D1-na Podkarpaciu, ale niewysoko 

E5-na nim w kinie nie kimniesz 

F1-czworonogi na oceanie 

 

 

 

G6-i czwórka i dwójka 

G12-lizus w garach 

H1-ale wygoda! 

I6-reprezentuje nas w powiecie 

J1-znajdziesz go w parku 

K10-przysposobienie,ale nie PO 

L1-kindersztuba nie dla niego 

Ł8-możesz go dostać, zdobyć, napełnić 

Ł13-Keksa sposób na ochłodę 

M5-z klanowatych 

N11-obowiązkowi lokatorzy 

O1-radna Prezes 

P11-u Mendelejewa 

R1-skórne oszustwo 

R7-potrzebna mu ścieżka 

S12-pierwszy kusiciel 

T1-pracuje z aspirantem 

U12-pestka dla retmana 

W4-pyszna od babuni 

Y12-w rysopisie drogi 

Z1-status quo dla kredy 

Z9-czemu ona bez wagona? 

 

 

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  3 ( 1 4 ) / 2 0 0 9  Wi e 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 Ł M N O P R S T U W Y Z 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

 

Rozwiąż hasło wg schematu: 

14K-1R-15C-10U-2R-7C-12T-6I-4Z-15O-1C-3A-8J-16E-11C-7E 

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

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

ufundowane zostaną upominki. 
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