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Mieszkańcy Lisowa  byli świadkami niecodziennej uroczystości. Miejscowa jednostka 

OSP obchodziła jubileusz 100 lecia działalności, który połączony był z 80 leciem 

powstania Szkoły Podstawowej. Uroczystości te zbiegły się z obchodami „Dni Gminy 

Skołyszyn”.  Jednostka OSP powstała w 1907 roku. Jej bogata historia udokumentowana 

jest w prowadzonej od roku 1922 kronice OSP. W roku 1992 jednostka z okazji 85 lecia 

otrzymała sztandar. Przy OSP działa zespół folklorystyczny „Lisowianki”.  

Na uroczystości przybyli dostojni goście: Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Szef Gabinetu Wojewody Podkarpackiego Jerzy 

Wiśniewski, Wicekurator Antoni Wydro, Przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Zając, 

Prezes ZOP ZOSP RP Franciszek Labut, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

nadkomisarz Henryk Kmiecik, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP w Jaśle mł. 

bryg. Wacław Pasterczyk, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak wraz z radnymi, 

Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura wraz z kierownictwem urzędu, absolwenci szkoły 

z prof. dr hab. Józefem Kołodziejem, Komendant Gminny Związku OSP RP Stanisław 

Święch, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, sponsorzy uroczystości. 

Na placu szkolnym zebrali się pracownicy i uczniowie szkoły, liczna grupa mieszkańców 

Lisowa, kompania honorowa miejscowej jednostki OSP pod dowództwem Marka 

Kołodzieja, delegacje strażaków z terenu gminy wraz z pocztami sztandarowymi, poczty 

sztandarowe organizacji i szkół. Dowódcą uroczystości był Piotr Kosiek, całość 

poprowadzili  Magdalena Zięba i Stanisław Święch. Uroczystego otwarcia uroczystości 

dokonał Wójt Gminy Zenon Szura. W trakcie uroczystości jednostka OSP Lisów została 

odznaczona Złotym Znakiem Związku, natomiast zasłużeni strażacy i działacze zostali 

uhonorowani medalami za zasługi dla pożarnictwa.                               cd. na stronie 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć z obchodów Dni Gminy Skołyszyn na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl 

Szanowni Państwo! 
 

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie „Wieści Skołyszyńskich”. Ponieważ mamy czas wakacji i urlopów 

życzymy wszystkim wspaniałego letniego wypoczynku i przyjemnej lektury. 

Redakcja 

 

DNI GMINY SKOŁYSZYN 28-29.06.2008 r. 
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Dobiegło końca I półrocze, w związku z tym 

pragniemy dokonać podsumowania realizacji zadań 

inwestycyjnych realizowanych w naszej gminie 

w tym okresie. Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że 

pełni obaw rozpoczynaliśmy bieżący rok zdając sobie 

sprawę, że będzie to rok trudny ze względu na to, że 

w na terenie kilku wiosek budowana jest kanalizacja 

sanitarna oraz oczyszczalnia ścieków w Przysiekach. 

Inwestycje te wprawdzie są dofinansowane ze 

środków unijnych ale jest to finalizowane poprzez 

refundację środków tak, że na zwrot poniesionych 

nakładów trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Dodać 

tutaj należy, że jest to zadanie wartości kilkunastu 

milionów złotych i pochłania znaczną część budżetu 

gminy. W związku z powyższym konieczne było 

ograniczenie pozostałych inwestycji. Jednak patrząc 

z półrocznej perspektywy należy stwierdzić, że udało 

się w tym okresie zrealizować dość dużo zadań 

inwestycyjnych i remontowych. W ramach prac 

kanalizacyjnych do tej pory wykonano ok. 40 km 

kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Nadmienić 

tutaj należy, że przy realizacji tej inwestycji 

występuje szereg problemów, szczególnie 

w Przysiekach, związanych z wycofywaniem zgody 

na wejście w teren przez  niektórych właścicieli 

nieruchomości. Prowadzi to do opóźnień 

i zwiększania kosztów inwestycji, ponieważ zachodzi 

konieczność przeprojektowywania trasy kanalizacji, 

jeżeli taka możliwość istnieje. W Przysiekach doszło 

do paradoksalnej sytuacji, gdyż nie wyrażanie zgody 

na wejście w teren doprowadziło do tego, że prawie 

dwustumetrowy odcinek kanalizacji trzeba będzie 

poprowadzić drogą, niszcząc nawierzchnię asfaltową. 

Czy stać nas na taki luksus, żeby niszczyć dobre 

drogi? Pytanie to pozostawmy bez odpowiedzi 

i komentarza. 

W pierwszym półroczu udało się znacznie 

poprawić stan infrastruktury drogowej. Ogółem 

wykonanych zostało około 3,5 km nowej nawierzchni 

asfaltowej na drogach gminnych. Dodać należy, że 

i na drugie półrocze przygotowywane są kolejne, 

poważne inwestycje drogowe. Wspomnieć tutaj 

trzeba, że przy udziale środków gminnych planowane 

są również remonty dróg powiatowych. W br. 

planowane jest rozpoczęcie remontu drogi 

powiatowej Skołyszyn – Bączal Dolny. Na ten cel ze 

środków gminnych przeznaczone zostało 300 000 zł. 

Zdajemy sobie sprawę, że stan wielu dróg pozostawia 

jeszcze dużo do życzenia, ale jesteśmy przekonani, że 

przeznaczając na   ten   cel  corocznie  znaczne środki  
 

 

i wykorzystując równocześnie środki zewnętrzne 

będziemy w stanie w najbliższych latach ten stan 

znacznie poprawić. Mówiąc o infrastrukturze 

drogowej wspomnieć należy, że w Skołyszynie 

wzdłuż drogi krajowej wykonany został chodnik 

o długości ok. 800 m, co w znacznym stopniu 

przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu. Inwestycja ta realizowana była 

wspólnie z GDDKiA. Nowy odcinek chodnika 

wybudowany został również przy drodze gminnej 

obok stadionu w Skołyszynie. 

Mimo, że baza oświatowa w naszej gminie jest 

w dobrym stanie to i w tej dziedzinie wykonanych 

zostało trochę zadań modernizacyjnych 

i remontowych. Wymienić tutaj można: wymianę 

pokrycia dachu na sali gimnastycznej w Święcanach 

i częściową wymianę stolarki okiennej w szkole 

w Przysiekach i Święcanach. Trwa przebudowa 

dachu na szkole w Harklowej i prace remontowe 

w szkole w Jabłonicy oraz przedszkolu 

w Skołyszynie. Kontynuowana jest również budowa 

stadionu sportowego w Święcanach. Prace 

modernizacyjne i remontowe wykonane zostały także 

w budynkach Domów Ludowych w Święcanach, 

Lisowie, Bączalu Dolnym i Pustej Woli. 

Jak widać z powyższego zestawienia w omawianym 

okresie udało się zrealizować wiele zadań, które 

pozytywnie wpływają na wizerunek gminy i poprawę 

warunków życia naszych mieszkańców. 
 

 

 

Uroczyste otwarcie drogi w Harklowej miało 

miejsce w dniu 6 czerwca 2008 r. Remont prawie 

siedmiokilometrowego odcinka drogi powiatowej 

Skołyszyn – Lipinki kosztował ponad 2,6 miliona 

złotych. Remont drogi rozpoczął się w 2006 roku. 

Pieniądze na renowację tego odcinka pochodziły 

z dotacji powodziowej (927 tys. zł.), z rezerw 

subwencji drogowej (1,36 mln. zł.), pozostałą kwotę 

dołożył samorząd powiatu (93 tys. zł.) oraz Gminy 

Skołyszyn (240 tys. zł.).  

Uroczystego otwarcia wyremontowanej drogi 

powiatowej łączącej Skołyszyn z Wójtową 

i Lipinkami w województwie małopolskim dokonali: 

przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego Alicja 

Zając, poseł na Sejm RP Stanisław Zając, 

wicestarosta jasielski Witold Lechowski, wójt Gminy 

Skołyszyn Zenon Szura, przedstawiciele Rady 

Powiatu. W uroczystości wzięli również udział 

mieszkańcy Harklowej.  

GMINNE INWESTYCJE 

OTWARCIE DROGI W HARKLOWEJ 
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W Lisówku powstanie szkoła artystyczna 

w której wybitny artysta Aram Shakhbazyan chce 

kształcić swoich następców. Pan Aram Shakhbazyan 

to znany nie tylko w Europie artysta metaloplastyk.  

Pierwotnie szkoła miała powstać w Trzcinicy 

w starej chlewni. Mimo, że artysta chciał za własne 

pieniądze wyremontować budynek i stworzyć jedyną 

w swoim rodzaju akademię, która stałaby się 

lokalnym centrum sztuki i atrakcją turystyczną dla 

władz powiatu nie miało to większego znaczenia. 

Aby zrealizować swoje marzenia Ormianin zwrócił 

się z prośbą do Wójta Gminy Skołyszyn, który 

bardzo ucieszył się z tego pomysłu. Duże 

zrozumienie dla sztuki mają również szefowie 

Spółdzielni „ROLWOD”, od których Pan Aram kupił 

stodołę. 

A wiec zostaje nam już tylko czekać kiedy 

zostanie otwarta pomaturalna trzyletnia szkoła, która 

będzie szansą na zdobycie ciekawego zawodu czy 

dobrym przygotowaniem do studiów w Akademii 

Sztuk Pięknych. Regularnie spotykać będą się tam 

artyści malarze, graficy, rzeźbiarze, a młodzież 

będzie miała gdzie wystawiać swoje prace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Artysta urodził się w 1944 r. w Ordżonikidze 

(obecnie Władykaukaz) w Pn. Osetii, Rosja. 

Z pochodzenia Ormianin. Absolwent Wydziału 

Rzeźby Instytutu Sztuki i Teatru w Erewaniu. 

Od 1998 roku mieszka na stałe w Polsce. Specjalizuje 

się w rzeźbie i metaloplastyce. Zasadniczo zajmuje 

się rzeźbą w metalu. Najczęściej realizuje tematy 

sakralne w wymiarach monumentalnych. Jedna praca 

trafiła do muzeum im. Leonarda da Vinci 

w Mediolanie. Pan Aram w miarę dobrze przyswoił 

sobie język polski i wrósł w lokalne środowisko. 

Rzeźby można podziwiać w Skołyszynie gdzie m.in. 

drzwi wejściowe do Kościoła to dzieło artysty 

Również w Kościele w Lisowie znajduje się obraz  

 

 

przedstawiający ostatnią wieczerzę autorstwa Pana 

Arama. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 maja 2008r. miało miejsce otwarcie 

wystawy pt. „Kaukazkie echa – obrazy w miedzi” 

w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli 

w Rzeszowie. 

Życzymy sukcesów 

 

 

 

 

 

22 czerwca w naszej gminie, tak jak i w całym 

krośnieńsko-przemyskim okręgu wyborczym, odbyły 

się wybory uzupełniające do senatu. Na terenie 

gminy utworzono jedenaście obwodów głosowania, 

w których 9 709 osób było uprawnionych do 

głosowania. 

Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 

14 %. Najwięcej głosujących było w Święcanach – 

24 %, Skołyszynie i Siepietnicy - 17%, a najmniej 

w Bączalu Dolnym - 5 %, Jabłonicy i Lipnicy Górnej 

- 7 %. Z dwunastu kandydatów najlepszy wynik 

w naszym terenie uzyskał Stanisław Zając ~80 % 

głosów.  

Poseł Stanisław Zając /PiS/ został wybrany 

senatorem uzyskując ogółem w okręgu 40 993 głosy 

co stanowi 48,4 % i pokonał Macieja Lewickiego 

/PO/ - 22 457 głosów - 26,5 %, oraz Marka Jurka 

10 751 głosów - 12,7 %. 

Stanisław Zając przed rozpoczęciem 

czternastego posiedzenia Senatu (25 czerwca 2008 r.) 

złożył ślubowanie i objął obowiązki senatora. Został 

wybrany również wiceprzewodniczącym klubu 

parlamentarnego PiS i przewodniczącym komisji 

obrony narodowej. 

Serdecznie gratulujemy Panu Senatorowi. 

Fragment drzwi wejściowych w kościele w Skołyszynie autorstwa artysty 

SZKOŁA ARTYSTYCZNA W LISÓWKU 
 

 
Artysta w czasie  pracy 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 

DO SENATU 
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W dniu 1 lipca w Brzyskach odbyło się 

spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania 

„LIWOCZ”. Na spotkaniu obecnych było 26 

założycieli, wśród których znaleźli się 

przedstawiciele pięciu gmin na obszarze, których 

powstałe stowarzyszenie będzie działać, a wśród nich 

przedstawiciele trzech sektorów: 

- publicznego: Gminy (Skołyszyn, Brzyska, 

Jodłowa, Brzostek i Pilzno), 

- społecznego: stowarzyszenia, osoby fizyczne, 

- gospodarczego: przedsiębiorcy i spółdzielnie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Inicjatorem powołania tego stowarzyszenia byli 

Wójtowie gmin świadomi faktu jakie duże 

możliwości rozwoju będzie to miało dla terenu 

objętego zasięgiem LGD ”LIWOCZ”, położonych na 

terenie dwóch powiatów jasielskiego i dębickiego. 

Współdziałanie w stowarzyszeniu ze sobą 

sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego 

ułatwi kompleksowe ukierunkowanie rozwoju 

obszarów.  

Na zebraniu założycielskim wybrano władze 

stowarzyszenia: 

- Radę, która będzie dokonywała wyborów 

projektów, jakie będą realizowane w ramach 

działania Leader. Przewodniczącym 12 osobowej 

Rady została Pani Zofia Skórska reprezentująca 

Gminę Brzostek, Zastępcą Przewodniczącego Pan 

Zenon Szura Wójt Gminy Skołyszyn, a sekretarzem 

Pan Ryszard Papciak Wójt Gminy Brzyska. 

W Radzie zasiada Pan Robert Mucha Wójt Gminy 

Jodłowa oraz przedstawiciele pozostałych dwóch 

sektorów: społecznego i gospodarczego. Z terenu 

Gminy Skołyszyn w skład Rady weszli: Pan 

Stanisław Święch reprezentujący OSP Skołyszyn 

oraz Pani Władysława Kosińska reprezentująca 

Spółdzielnię „ROLWOD”. 

- Zarząd, który będzie kierował bieżącą działalnością 

Stowarzyszenia. Liczy on 5 osób a Prezesem 

Zarządu został Pan Grzegorz Mikoś z Gminy 

Brzyska. 

- Komisję Rewizyjną liczącą pięć osób a wśród nich 

Pani Stanisława Nigborowicz – radna naszej gminy. 

 

 

 

Uchwalony na zebraniu założycielskim statut 

organizacji został skierowany do Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

Po zarejestrowaniu stowarzyszenie będzie 

mogło rozpocząć swoją działalność dla dobra całej 

lokalnej społeczności i okolicznych terenów. 

Pierwszym krokiem będzie opracowanie przez 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Dokument ten będzie zawierał priorytetowe cele 

i działania jakie będzie realizować stowarzyszenie. 

W ciągu najbliższego miesiąca odbędą się 

w poszczególnych gminach konsultacje społeczne 

w związku z opracowywanym dokumentem. Już 

dzisiaj zapraszamy na nie wszystkich 

zainteresowanych, do których być może nie dotrą 

imienne zaproszenia. Termin konsultacji będzie 

ogłoszony na stronach internetowych poszczególnych 

gmin. 
 

 
 

 

 

CO MOŻEMY DZIĘKI TEMU ZYSKAĆ? 

 
Jeśli samorząd województwa podkarpackiego 

zatwierdzi Lokalną Strategię Rozwoju, LGD 

„LIWOCZ” wybierać będzie projekty do realizacji 

w ramach środków przyznanych na wdrożenie tej 

strategii. Pracownicy będą pomagać wnioskodawcom 

(prywatnym i instytucjonalnym) w przygotowaniu 

projektów. Wnioski te będą mogły dotyczyć 

projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy 

w ramach działań osi III Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: 

 

1. Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej 

W tym działaniu pomocy udziela się z tytułu podjęcia 

i rozwoju działalności w zakresie: usług dla 

gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla 

ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła 

lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz 

Rada stowarzyszenia podczas konstytuowania się 

 
Prace nad statutem stowarzyszenia 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” 
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instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych 

ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usług 

transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa 

produktów rolnych, magazynowania lub 

przechowywania towarów, wytwarzania materiałów 

energetycznych z biomasy, rachunkowości, 

doradztwo lub usług informatycznych. 

Beneficjentem (wnioskodawcą) tego działania będzie 

mogła być osoba fizyczna, ubezpieczona w KRUS. 

Kwota dofinansowania to kwota do 100 tys. zł 

obejmująca do 50% kosztów kwalifikowanych 

projektu. 

 

2. Odnowa i rozwój wsi  

W działaniu tym pomocy udziela się na budowę, 

przebudowę, remont i wyposażenie obiektów 

pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, 

rekreacyjne i sportowe, służące promocji obszarów 

wiejskich, w tym zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego, tradycji itp., kształtowanie obszaru 

przestrzeni publicznej, budowa i przebudowa 

publicznej infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji turystycznych, sportowych itp., zakup 

obiektów charakterystycznych dla tradycji 

budownictwa w danym regionie; odnawianie, 

eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników, 

zabytków i miejsc pamięci, kultywowanie tradycji 

społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

Beneficjentem (wnioskodawcą) tego działania może 

być: gmina, instytucja kultury, kościół, organizacja 

pozarządowa. 

Kwota dofinansowania dla jednej miejscowości 

wynosi do 500 tys. – 75% kosztów kwalifikowanych 

projektu. 

 

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Pomocy w tym działaniu udziela się z tytułu 

inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem 

mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: usług 

dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla 

ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła 

lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz 

instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych 

ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usług 

transportowych; usług komunalnych; przetwórstwo 

produktów rolnych, magazynowanie lub 

przechowywanie towarów, wytwarzanie materiałów 

energetycznych z biomasy, rachunkowość, 

doradztwo lub usługi informatyczne. 

Beneficjentem w tym działaniu może być osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi 

działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające 

poniżej 10 osób i mające obrót do 2 mln euro. 

Wnioskowana kwota dla jednego beneficjenta nie 

może przekroczyć 500 tys. zł (jedynie dla 

przetwórstwa produktów rolnych do 100 tys. zł) – 

50% kosztów kwalifikowanych. 

 

W ramach realizacji LSR można także uzyskać 

środki na realizację tzw. „małych projektów”, do 

kwoty 25 tys. zł. Wśród nich mogą znaleźć się: 

organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć 

nieinwestycyjnych o charakterze edukacyjnym, 

promocja i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, 

artystycznej, itp., rozwój agroturystyki i turystyki na 

obszarach wiejskich, w tym utworzenie lub 

zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji 

turystycznej oraz stron www, wydanie folderów, 

oznaczanie obiektów, inicjowanie powstawania, 

rozwój, wprowadzenie na rynek oraz podnoszenie 

jakości produktów i usług bazujących na lokalnych 

zasobach, surowcach i produktach rolnych, a także 

tradycyjnych sektorach gospodarki, organizacja 

imprez kulturalnych, sportowych na obszarze LGD, 

zakup i nasadzania tradycyjnej roślinności oraz 

starych odmian roślin.  

Beneficjentami małych projektów mogą być:  

a) osoby fizyczne: 

- pełnoletnie,  

- będące obywatelami Unii Europejskiej;  

- nie mające ustalonego prawa do okresowej lub 

stałej renty przyznanej w związku z całkowitą 

niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności 

do pełnienia służby wojskowej; 

- zameldowane lub prowadzące działalność 

na obszarze działania LGD;  

b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, utworzone na 

podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo 

stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na 

obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na 

tym obszarze, 

c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające 

na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, 

o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania, które posiadają 

siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze 

objętym LSR. 

 

 

Informacji na temat Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” i Lokalnej 

Strategii Rozwoju dla obszaru objętego LGD „LIWOCZ” uzyskać 

można u pracownika Urzędu Gminy Skołyszyn - pokój nr 21. 

Zainteresowanych odsyłamy również na strony internetowe: 

- www.bip.skolyszyn.pl  

- www.minrol.gov.pl 

- www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow
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W Domu Strażaka w Skołyszynie prowadzi 

działalność Internetowe Centrum Edukacyjno- 

Oświatowe (ICEO). Centrum w Skołyszynie jest 

jednym z 480 działających na terenie całego kraju. 

Głównym celem projektu jest umożliwienie lokalnym 

społecznościom wiejskim korzystania 

z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza 

kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie 

wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego. 

Utworzone w ramach projektu Centra będą także 

pełniły rolę ośrodków edukacyjno – społeczno – 

kulturalnych adresowanych do społeczności 

lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju. 

Korzystanie z Centrów umożliwi korzystanie 

z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby 

zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również 

organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno-

oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, 

wykłady, pogadanki, prezentacje. Partnerami 

Projektu są: Uniwersytet w Białymstoku, Krajowa 

Izba Gospodarcza, Zarząd Główny ZOSP RP 

i Combidata. Centra: 

• udostępniają szkolenia na odległość oraz 

wspomagające materiały dydaktyczne, 

• organizują procesy edukacyjne nauczania na 

odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia 

na odległość, 

• organizują kursy na odległość i egzaminy, 

• organizują szkolenia zdalne z wykorzystaniem 

wyspecjalizowanego oprogramowania, 

• organizują okresowe seminaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie Centrów w oparciu o realizowany Projekt 

trwa od lutego do września 2008r. Następnie Centra 

będą utrzymywane przez OSP przez pięć lat do 30 

września 2013r. Zadaniem Partnerstwa jest 

pozyskiwanie kolejnych środków z funduszy Unii 

Europejskiej, które będą wspomagały utrzymanie 

i rozwój Centrów edukacyjnych we wspomnianym 

pięcioletnim    okresie   czasu.   Dostępne    szkolenia  

 

 

przeznaczone są dla szerokiej gamy osób: młodzieży, 

osób bezrobotnych, pracujących, oraz wszystkich 

zainteresowanych. Udostępniamy niniejszym 

Państwu platformę szkoleniową, dającą możliwość 

korzystania z oferty edukacyjnej naszych Centrów. 

Na platformie tej, dostępnej po założeniu konta 

i zalogowaniu, znajdą Państwo bezpłatne szkolenia 

elektroniczne.  

W założeniu konta pomoże Państwu Personel 

naszych pracowni. Wychodząc naprzeciw Państwa 

potrzebom i oczekiwaniom, będziemy 

systematycznie poszerzać naszą ofertę szkoleń 

udostępnianych za pomocą platformy. Mamy 

nadzieję, że oferta edukacyjna Centrów i cała 

działalność projektu pozwolą Państwu na poszerzenie 

swojej wiedzy i umiejętności. 

Więcej informacji na temat kursów można uzyskać 

na stronie internetowej www.iceo.eduportal.pl oraz 

bezpośrednio w Centrum w godzinach 

funkcjonowania. 

 

 

 

W sytuacjach kryzysowych liczy się każda 

sekunda. W przypadku gdy czyjeś życie jest 

zagrożone, nie ma czasu na szukanie numeru 

alarmowego. Dlatego UE postanowiła wprowadzić 

wspólny dla wszystkich państw członkowskich 

numer alarmowy. Można na niego zadzwonić 

zarówno w przypadku pożaru w Szwecji, jak 

i w razie wypadku drogowego we Włoszech. 

Dzwoniąc pod numer 112 zostaniemy połączeni 

z operatorem lokalnym, który albo sam przyjmie 

połączenie, albo przekazuje je do właściwych służb 

ratunkowych. Dzięki europejskiemu numerowi 

alarmowemu Europejczycy mogą bezpiecznie 

i swobodnie podróżować. Obecnie numer 112 działa 

we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Bułgarii. Nie 

zastąpił on dotychczasowych krajowych numerów 

alarmowych, lecz działa równolegle. Choć numer 

112 wprowadzono prawie dwadzieścia lat temu, 

jedynie 22 procent Europejczyków wie o jego 

istnieniu. 

Połączenie z numerem 112 jest bezpłatne. Numer 

można wybrać z telefonu stacjonarnego, 

komórkowego lub z automatu telefonicznego. 

Zazwyczaj połączenie mogą wykonywać osoby, 

którym skończył się kredyt w telefonie, lub które 

znajdują się poza zasięgiem sieci.  

 

INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO-OŚWIATOWE 

112 – NUMER ALARMOWY 
 

http://www.iceo.eduportal.pl/
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Współdziałanie jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Skołyszyn z podmiotami 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas 

akcji na akwenach wodnych, było tematem ćwiczeń 

jakie odbyły się na wyrobisku żwirowym 

w Siedliskach Sławęcińskich. Celem ćwiczeń było 

m.in.: 

- doskonalenie współdziałania jednostek OSP ze 

specjalistycznymi jednostkami Państwowej Straży 

Pożarnej; 

- przygotowanie strażaków ratowników OSP do 

sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań 

podczas akcji przeciwpowodziowych oraz innych 

działań na wodach śródlądowych i powodziowych 

terenach zalewowych, 

- doskonalenie organizacji kierowania działaniami 

ratowniczymi podczas akcji z udziałem grup 

ratownictwa wodno – nurkowego, 

- sprawdzenie faktycznych możliwości taktyczno - 

technicznych sprzętu pływającego, w który 

wyposażone są jednostki OSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W manewrach wzięły udział jednostki wyposażone 

w pontony z silnikiem oraz łodzie wiosłowe:  

- OSP Skołyszyn, 

- OSP Święcany, 

- OSP Przysieki , 

- OSP Harklowa, 

- Jednostki Ratowniczo Gaśnicze z Jasła, Brzozowa 

i Sanoka wchodzące w skład Grupy Centralnego 

Odwodu Operacyjnego Ratownictwa Wodno - 

Nurkowego „SANOK”. 

 

Obserwatorami ćwiczeń byli Komendant Powiatowy 

PSP w Jaśle bryg. Wiesław Latoszek, Wójt Gminy 

Zenon Szura, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP 

PSP mł. bryg. Wacław Pasterczyk, Z-ca dowódcy 

JRG bryg. Krzysztof Bender, Z-ca Szefa GCZK 

Stanisław Święch. 

 

 

 
 

W dniu 8.06.2008r. na stadionie LKS 

w Skołyszynie w ramach obchodów 125 lecia OSP 

Skołyszyn odbyły się I Międzygminne Zawody 

Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych o puchar Wójta Gminy Skołyszyn. 

Celem zawodów było mobilizowanie działających 

młodzieżowych drużyn pożarniczych do 

intensywnego szkolenia oraz popularyzacja wśród 

społeczeństwa zagadnień ochrony p.poż. Na starcie 

stanęło 7 drużyn reprezentujących gminy Brzyska, 

Jasło, Osiek Jasielski i Skołyszyn.  

Zawody zostały przeprowadzone zgodnie 

z międzynarodowym regulaminem CTIF. Startujące 

drużyny dziewcząt i chłopców miały do pokonania 

sztafetę pożarniczą z przeszkodami oraz rozwinięcie 

bojowe.  

W wyniku przeprowadzonych konkurencji pod 

czujnym okiem komisji sędziowskiej z KP PSP Jasło 

zgłoszone drużyny zajęły następujące miejsca: 

Kategoria dziewcząt; 

1. OSP Brzyska 

2. OSP Skołyszyn 

3. OSP Warzyce 

Kategoria chłopców 

1. OSP Brzyska 

2. OSP Skołyszyn 

3. OSP Harklowa 

4. OSP Samoklęski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiątkowe puchary oraz medale wręczyli 

uczestnikom zawodów Wójt Gminy Zenon Szura, 

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak oraz 

Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Zięba. 

 

 

 

 

 
 

WODNE MANEWRY STRAŻAKÓW 
 

ZAWODY MDP 
 

http://www.gcr.skolyszyn.pl/  

strona internetowa Gminnego Centrum Reagowania 

Kryzysowego 
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Imię i nazwisko: 

       Stanisław Pawluś 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kilka słów o mnie: 

Mam 40 lat. Lata kawalerskie spędziłem 

w rodzinnych Przysiekach z 5-letnią przerwą na 

studia, które ukończyłem w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku 

wychowanie fizyczne o specjalności nauczycielskiej. 

Po ukończeniu studiów w 1993 roku pracę zawodową 

rozpocząłem w Szkole Podstawowej w Przysiekach. 

Od 1999 roku pełniłem funkcje dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Skołyszynie, a obecnie dyrektora 

Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie. 

W Skołyszynie mieszkam wraz z żoną Grażyną od 18 

lat. Mam dwoje dzieci syna Tomasza i córkę 

Magdalenę. 

 

- Praca jest dla mnie… 

Obok rodziny wszystkim. Zawód nauczyciela 

wychowania fizycznego jest dla mnie zawodem 

wymarzonym. Szkoda, że obecnie pełniąc obowiązki 

dyrektora zespołu szkół mam tak mało czasu na 

bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą. Praca na 

stanowisku dyrektora pochłania mnie bez reszty, ale 

muszę przyznać, że daje mi wiele satysfakcji. 

 

- Moje mocne strony… 

Myślę, że jakieś posiadam, nie lubię rzucać słów na 

wiatr, lubię konkrety. Jestem przekonany, że moją 

mocną stroną jest pracowitość i to, że nigdy nie liczę 

godzin poświęconych mojej pracy. 

 

 

 

 

 

- Moje wady… 

Nie lubię wypowiadać się o moich wadach 

publicznie, tak chyba jak większość z nas. Oceny 

krytyczne mojej osoby pozostawiam innym. Na 

pewno bardzo brzydkim nałogiem, do którego muszę 

się przyznać jest palenie papierosów, wada z którą 

staram się walczyć od lat jednak z negatywnym 

skutkiem. Mam nadzieję, że kiedyś sobie z tym 

poradzę. 

 

- Mój największy sukces życiowy… 

Myślę, że było ich wiele, ale nie lubię o tym mówić. 

Za sukces uważam każde najmniejsze osiągnięcie, 

jeżeli zauważą i docenią to inne osoby. Jeżeli już 

miałbym taki sukces skonkretyzować to na pewno 

wielkim sukcesem życiowym jest moja wspaniała 

rodzina, a zawodowym widoczna poprawa stanu bazy 

placówek oświatowych w Skołyszynie, którymi 

kieruję. 

 

- Moja największa porażka… 

Na pewno jakieś były, ale staram się o nich 

zapominać 

 

- Gdybym znowu miał 18 lat… 

Bardzo chciałbym być znowu osiemnastolatkiem, ale 

wydaje mi się, że nic nie zmieniałbym w swoim 

życiu. 

 

- Często wracam wspomnieniami… 

Mam wiele wspomnień, do których często wracam. 

Są to beztroskie lata dzieciństwa, szkoły średniej 

i czasy studenckie oraz moje rodzinne „Przysieczki”. 

-Moja największa pasja… 

Moją największą pasją jest sport, a szczególnie piłka 

siatkowa i tenis stołowy. Po pracy moją pasją jest 

przydomowy ogródek. Niestety na prace w nim mam 

coraz to mniej czasu. Ostatnio zafascynowała mnie 

także uprawa winorośli. 

- Wywołuje u mnie radość… 

Radość sprawia mi gdy ludzie dostrzegają efekty 

mojej pracy, a moi uczniowie osiągają chociażby 

najmniejszy sukces. 

- Denerwuje mnie… 

Kłamstwo, obłuda i ludzie fałszywi. 

 

- Moje ulubione miejsce… 

Jest ich wiele, ale najbardziej lubię wracać do 

rodzinnych stron i miejsc z lat szkolnych. 
 

- Moje największe marzenie… 

Czasem chodzę z synem na ryby i chciałbym złowić 

złotą rybkę, a wtedy miałbym trzy życzenia, ale 

ANKIETA OSOBOWA 
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o nich nie będę mówił, bo by się nie spełniły, a że już 

powiedziałem o złowieniu złotej rybki, dlatego to 

marzenie się nie spełni, więc muszę żyć realiami. 

 

- Serce zostało w… 

Mam je przy sobie, ale część pozostała jednak 

w rodzinnych Przysiekach 

 

- Jestem fanem… 

Dobrej muzyki, ale tej z lat siedemdziesiątych. 

 

- Zazdroszczę… 

Z natury nie jestem osobą zazdrosną. Cieszę się 

sukcesem każdej bliskiej mi osoby. 

 

- Podziwiam… 

Jak każdy normalny mężczyzna piękne kobiety, bo 

cóż może być piękniejszego. 
 

- Onieśmiela mnie… 
Ankieta, o której wypełnienie mnie poproszono. 

 

- Kocham… 

Dzieci i młodzież oraz wszystko co związane 

z oświatą, no z wyjątkiem biurokracji. 

 

- Lubię… 

Święta Bożego Narodzenia, kiedy zjeżdża się cała 

rodzina i razem możemy śpiewać kolędy. 

 

- Szanuję… 

Ludzi, którzy uczciwą pracą osiągnęli sukces. 

 

- Ulubione danie… 

W tym względzie jestem dość wymagający, pewnie 

więcej powiedziałaby na ten temat żona. Lubię 

polską kuchnię, ale wszystko w odpowiednim czasie 

i ilościach. Sam jestem według innych niezłym 

kucharzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wymarzone wakacje… 

Pragnę w ogóle mieć wakacje, bo one skończyły się 

wraz z ukończeniem studiów. Miejsce wypoczynku 

nie jest tutaj najistotniejsze, chociaż marzę 

o wakacyjnej wycieczce po stolicach europejskich. 

 

- Moja muzyka… 

Najchętniej słucham przebojów z lat 

siedemdziesiątych.. Bardzo lubię również poezję 

śpiewaną Edwarda Stachury i twórczość Jacka 

Kaczmarskiego. 

 

- Ulubiony film… 

Nie ma takiego filmu, który mógłbym ciągle oglądać. 

Lubię  dobre  polskie komedie.  

 

- Najchętniej czytam… 

Powieści historyczne. 

  

- Na bezludną wyspę zabrałbym… 

 Nie mam zamiaru  wyjeżdżać na bezludną wyspę, 

więc nie muszę myśleć o tym, 

 

- Wymarzona randka z… 

Mówiłem, że o marzeniach nie będę pisał, bo się nie 

spełniają. A zresztą na pewno tę ankietę przeczyta 

moja żona i wtedy już po wymarzonej randce. 

 
- Życzenie na przyszłość… 

Moje życzenia związane są z moją pracą zawodową. 

Należałoby życzyć sobie, ale nie tylko, żeby 

w dalszym ciągu współpraca pomiędzy szkołami 

a władzami gminy układała się tak jak do tej pory 

z pożytkiem dla całej społeczności gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WYNIKI SPRAWDZIANÓW 
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W dniu 24.05.2008 r. w Skalniku (Gmina Nowy 

Żmigród) odbyła się powiatowa uroczystość z okazji 

Dnia Matki, podczas której wręczone zostały Medale 

Serca Matkom Wsi. Z Gminy Skołyszyn Medal 

otrzymała P. Helena Grzegorczyk ze Święcan. 

W uroczystości uczestniczyły również delegacje 

z kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Skołyszyn wraz 

z Wójtem Gminy Zenonem Szurą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W konkursie pt. „Gmina Skołyszyn 

Wiosną” nagrodzono zdjęcia Pana Józefa 

Kozioł ze Skołyszyna.  

Zwycięzcy gratulujemy! 

 

 

 

 

14 czerwca zespół taneczny „Escape” działający 

przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie wystąpił na „Festynie Rodzinnym” 

w Zakopanem, organizowanym przez Szkołę 

Podstawową Nr 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ROZWIĄZANIE KONKURSU GMINA SKOŁYSZYN WIOSNĄ 

 
Autor: Józef Kozioł 

 

 
Autor: Józef Kozioł 

 

 
Autor: Józef Kozioł 

 

„ESCAPE” W ZAKOPANEM 

 

OBCHODY DNIA MATKI 
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Pierwszą część uroczystości zakończył występ 

młodzieży ze szkoły podstawowej. Montaż słowno- 

muzyczny obrazujący historię wsi, jednostki OSP 

i szkoły został przygotowany przez Panią mgr 

Agnieszkę Starzec. Po występie młodzieży nastąpiła 

uroczystość wręczenia sztandaru dla Szkoły 

Podstawowej. Szkoła od roku 1989 nosi imię Macieja 

Rataja, który obok Wincentego Witosa stał się 

drugim symbolem chłopskiej postawy, wielkiej 

wartości i godności ludzkiej. Był nauczycielem 

gimnazjum we Lwowie i Zamościu. To niezwykła 

postać w historii polskiego ruchu ludowego oraz 

wybitny poseł i marszałek Sejmu okresu 

międzywojennego. Sztandar z wizerunkiem Macieja 

Rataja oraz orłem na tle barw narodowych z napisem 

„Bóg – Honor – Ojczyzna – Nauka” przekazali 

Wójtowi Gminy rodzice – fundatorzy sztandaru. 

Po odczytaniu Uchwały Rady Gminy o nadaniu, 

sztandar przyjęła dyrektor szkoły mgr Beata 

Rogowska, która przekazała go młodzieży szkolnej. 

Obecny na uroczystości ks. proboszcz parafii pw. 

Matki Bożej Królowej Polski Stanisław Szajna 

poświęcił wręczony sztandar. Po oficjalnych 

wystąpieniach dyrektora szkoły i zaproszonych gości 

uczestnicy uroczystości udali się na Mszę Świętą. 

Z okazji 80-cio lecia szkoły została wydana książka, 

w której czytelnik znajdzie zarys historii Lisowa, 

szkoły podstawowej, parafii, organizacji społecznych 

oraz miejscowych zakładów pracy i zespołu 

„Lisowianki”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W godzinach wieczornych odbyła się 

„dyskoteka pod gwiazdami”. 

W drugim dniu obchodów „Dni Gminy 

Skołyszyn” na estradzie wystąpiły zespoły 

„Trzcinicoki”, „Lisowianki”, chór „Echo” działający 

przy OSP Święcany, zespół taneczny „Escape” oraz 

liczne grupy młodzieży ze szkół podstawowych 

i gimnazjów. Gwiazdą festynu był zespół  „Babylon”,  
 

 
 

który swoim brawurowym występem podbił serca 

zgromadzonej publiczności. 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas festynu można było posmakować 

tradycyjnych dań przygotowanych przez KGW, 

skorzystać z obfitego bufetu, przejechać się na 

kucyku lub bryczce oraz zakupić losy loterii 

fantowej. Wiele atrakcji przygotowanych było dla 

najmłodszych. Duże zainteresowanie wzbudziły 

także pokazy motolotniarzy. Uroczystości zakończyła 

zabawa ogrodowa. Zarówno w sobotę jak i niedzielę 

w Skołyszynie odbywały się sportowe imprezy 

towarzyszące, o których piszemy na 12 stronie. 
 

 
 
 
 

W ramach obchodów Dni Gminy Skołyszyn 

Referat Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Gminy 

zorganizował I Bieg Uliczny. Nad bezpieczeństwem 

uczestników czuwali Policjanci z posterunku 

w Skołyszynie, strażacy z OSP, nauczyciele 

uczniów biorących udział w zawodach. Opiekę 

medyczną zapewnił Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie, 

natomiast sędzią głównym zawodów był Grzegorz 

Piotrowski. 

W biegach wzięło udział blisko 100 

zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjów 

naszej gminy. Szkoda, że nikt nie wystartował 

w najstarszej kategorii. Wierzymy , że za rok będzie 

lepiej. Wśród szkół podstawowych I miejsce zajęła 

SP w Lisowie, II miejsce zajęła SP w Skołyszynie 

a III miejsce SP w Harklowej 

W kategorii gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum 

w Bączalu Dolnym przed miejscowym Gimnazjum 

w Skołyszynie. Zwycięskie szkoły otrzymały z rąk 

Wójta Gminy i jego Zastępcy okazałe puchary 

okolicznościowe a zwycięzcy indywidualni medale 

i dyplomy. 

DNI GMINY SKOŁYSZYN 28-29.06.2008 r. 
 

 

 

I BIEGI ULICZNE 
 

Więcej zdjęć na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl 
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Tegoroczne Dni Gminy Skołyszyn, oprócz 

innych atrakcji, obfitowały w wydarzenia sportowe. 

Podczas dwóch dni z inicjatywy przewodniczącego 

Rady Gminy w Skołyszynie Wiesława Hasiaka 

i dyrektora miejscowego Zespołu Szkół Stanisława 

Pawlusia rozegrano turniej piłki nożnej, siatkowej 

i koszykowej. 

W pierwszym dniu gminnego święta odbył się II 

Turniej Piłki Nożnej im. Wojtka Chmury. Przed 

rozpoczęciem zawodów przedstawiciele klubu LKS 

Skołyszyn udali się na cmentarz w Skołyszynie, by 

złożyć kwiaty na grobie zmarłego w 2006 roku 

Wojtka Chmury. Rozpoczynając turniej, wójt Zenon 

Szura pogratulował zawodnikom LKS Skołyszyn 

awansu do krośnieńskiej klasy okręgowej i na ręce 

kapitana Tomasza Zawiszy złożył pamiątkową paterę 

uznania. 

Do turnieju piłki nożnej odbywającego się na 

stadionie w Skołyszynie zgłosiły się zespoły 

Skołyszyna, Lisowa i Siepietnicy. Grano systemem 

każdy z każdym, sędziowali Robert Podkulski, 

Daniel Aleksander i Stanisław Sokołowski.  

W poszczególnych meczach padły następujące 

wyniki: Skołyszyn - Lisów 1-0, Skołyszyn – 

Siepietnica 2-0, Lisów – Siepietnica 4-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Triumfatorem Turnieju została drużyna 

Skołyszyna, II miejsce zajęła Siepietnica, a III Lisów. 

Uczestnicy otrzymali z rąk organizatorów 

pamiątkowe puchary i dyplomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugiego dnia obchodów Dni Gminy Skołyszyn 

odbył się turniej piłki plażowej i turniej koszykówki. 

Do turnieju siatkówki plażowej zgłosiło się 6 

zespołów. Zawody sędziowali Hubert Hasiak 

i Mariusz Szpak. 

W decydującym o I miejscu meczu spotkali się 

ubiegłoroczni finaliści. W tym roku zwycięstwo 

przypadło w udziale Dawidowi Walczykowi 

i Mariuszowi Zającowi, II miejsce zajęli Tomasz 

Pawluś i Krzysztof Zabawa, a III Grzegorz Kędzior 

i Arkadiusz Janusz. Na dalszych miejscach 

uplasowali się Tomasz Kmiotek i Konrad Pintal, 

Konrad Kuś i Dawid Furmankiewicz oraz Łukasz 

i Piotr Zając.  

Ostatnim turniejem przeprowadzonym 

w ramach obchodów Dni Gminy Skołyszyn był 

turniej koszykówki dziewcząt. W zawodach wzięły 

udział drużyny Święcan w składzie: Aneta 

Nigborowicz, Anna Wojnar, Monika Dyląg, Paulina 

Machańska, Anna Mitoraj i Kunowej w składzie: 

Katarzyna Jagielska, Joanna Jagielska, Anna 

Świerzowska, Gabriela Gajecka i Monika Fortuna. 

W meczu finałowym sędziowanym przez Bogusława 

Kręcisza zwyciężył zespół ze Święcan wynikiem 37-

31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Zenon Szura wręczając uczestniczkom 

dyplomy i puchary podziękował wszystkim 

sportowcom, którzy wzięli udział w tegorocznych 

sportowych zmaganiach z okazji Dni Gminy 

Skołyszyn. 

DNI GMINY SKOŁYSZYN NA SPORTOWO 

 
Święcany – triumfatorki turniej piłki koszykowej 

 
Skołyszyn - I miejsce w Turnieju im. Wojtka Chmury 
 

 
Siepietnica - II miejsce w Turnieju im. Wojtka Chmury 

 
Lisów - III miejsce w Turnieju im. Wojtka Chmury 
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Dobiegła końca wiosenna runda rozgrywek 

w sezonie 2007/08. LKS Skołyszyn był repreze-

ntowany przez cztery drużyny, seniorzy grali w kl. A, 

juniorzy starsi i młodsi w Podkarpackiej Lidze 

Juniorów, a orlicy w klasie okręgowej. 

Najbardziej spektakularny sukces odnieśli najstarsi 

piłkarze klubu, którzy wywalczyli awans do piątej 

ligi! Po jesieni, w której zespół zgromadził 24 pkt. 

można było spodziewać się, że drużyna włączy się do 

walki o awans, bo straty do Dukli i Sobniowa nie 

były duże, ale wiadomo też, że na wiosnę jest o wiele 

trudniej o zdobycze punktowe niż jesienią. 

W przerwie zimowej nastąpiła zmiana trenera, 

miejsce Bogdana Rumuńskiego zajął Ryszard 

Gorczyca, który równe dziesięć lat temu już 

wprowadził Skołyszyn do okręgówki, a że historia 

często lubi się powtarzać, powtórzyła się i teraz! 

Drużyna w tej rundzie zdobyła 30 pkt., po 9 

wygranych, 3 remisach i jednej porażce, strzeliła 29 

goli, straciła 13. Najwięcej bramek zdobyli Marcin 

Czochara - 8 i Bogdan Rąpała - 7. 

Do końca ligi trwała zacięta walka o awans, który 

praktycznie rozstrzygnął się w ostatnim meczu 

w Sobniowie. Naszym piłkarzom wystarczał remis, 

a gospodarze musieli wygrać. 

Skołyszyn zagrał bardzo dobry mecz przede 

wszystkim pod względem taktycznym i po golach 

B. Rąpały i braci Czocharów ograł 3:0 rywali i po 

czterech latach przerwy wrócił do piątej ligi. Warto 

napomknąć, że w tym meczu dopingowało naszych 

zawodników ponad 200 kibiców ze Skołyszyna! 

Piłkarze dziękują im za to i proszą o stwarzanie takiej 

atmosfery również na meczach u siebie. Ciężar walki 

w całej rundzie wzięli na swoje barki starsi, 

doświadczeni piłkarze, bo juniorzy do końca walczyli 

również o awans i tylko czasem mogli pomóc 

starszym kolegom. Oto autorzy sukcesu: D. Walczyk, 

M. Furmanek, Janusz Arek, Janusz Adam, Ł. Bara, 

B, Byczek, Marcin Czochara, Michał Czochara, 

P. Gutkowski, K. Hasiak, M. Jankowicz, J. Pawluś, 

G. Piotrowski, B. Rąpała, P. Tokarz, A. Stacha-

czyński, A. Turek, D. Turek, T. Zawisza, P. Sendra, 

B. Krzysztofik, T. Walczyk, Ł. Furmanek, 

R. Ryndak. 

Juniorzy starsi do końca ligi walczyli również 

o awans, ale w efekcie po remisach w dwóch 

ostatnich meczach z Lubaczowem i Tłokami Gorzyce 

do premiowanego miejsca brakło tylko 3 pkt. Szkoda, 

bo taka szansa na grę w jednej lidze ze Stalą Mielec, 

czy Rzeszów wnet może się nie powtórzyć. W opinii  

 

 

trenera G. Piotrowskiego to nie ostatnie mecze 

zdecydowały o tym, lecz stracone pkt. w jesieni 

w meczach z Kańczugą, czy Przeworskiem. Tym 

niemniej zespół spisał się bardzo dobrze, bo zajęcie 

trzeciego miejsca w tak silnej lidze jest dużym 

osiągnięciem. Drużyna pokazała, że potrafi grać 

skutecznie i efektownie. 

W 13 meczach juniorzy starsi zdobyli 26 pkt., 

strzelili 34 gole, a stracili tylko 12. Najwięcej bramek 

zdobyli M. Czochara - 11, T. Walczyk - 6, 

B. Krzysztofik - 5. 

Zespół grał w składzie: M. Furmanek, D. Gorczyca, 

Ł. Bienias, M. Czochara, R. Dyląg, Ł. Furmanek, 

K. Gorczyca, J. Hajduk, A. Janusz, K. Juruś, 

G. Kędzior, B. Krzysztofik, T. Paluch, G. Pyrek, 

P. Pyrek, D. Rogowski, R. Ryndak, T. Walczyk, 

A. Walczyk, W. Węgrzyn, M. Zawisza. 

Bardzo miłą niespodziankę sprawili podopieczni 

trenera Bogdana Byczka, juniorzy młodsi. Na mecie 

sezonu zajęli oni drugie miejsce ze stratą tylko 

dwóch punktów do Czuwaju Przemyśl, a trzeba 

wspomnieć, że najlepsi ich piłkarze A. Walczyk 

i M. Zawisza regularnie grali w juniorach starszych, 

Mateusz Furmanek bronił bramki w juniorach 

młodszych, starszych i w seniorach, zaś P. Gomułka 

i M. Dąbrowski przeszli do SMS Kraków. 

Drużyna w 12 meczach zdobyła 24 pkt., strzeliła 26 

goli, a straciła ich 16. Najskuteczniejsi zawodnicy to 

P. Lach - 10, P. Pyrek -5, D. Duda - 4. 

Zespół grał w składzie: M. Furmanek, M. Szynal, 

D. Frużyński, K. Frużyński, M. Janusz, P. Lach, 

Sz. Nabożny, K. Pintal, P. Pyrek, A. Walczyk, 

M. Zawisza, M. Skrzyszowski, D. Duda, 

T. Bylinowski, T. Kmiotek, K. Kozioł, D. Lelko, 

M. Wilczak. 

Skołyszyńscy orlicy w swojej klasie rozgrywkowej 

nie mieli godnych siebie rywali. Wygrali wszystkie 

12 meczów, zdobyli komplet punktów, strzelili 73 

bramki, a stracili ich zaledwie 5! Za cały komentarz 

niech wystarczy fakt, że każdego przeciwnika 

odprawiali z bagażem 6 goli średnio! 

Trzon drużyny trenera Dariusza Turka stanowili: 

M. Zachariasz, W. Płoskonka, P. Sepioł, E. Koło-

dziej, G. Płoskonka, P. Dyląg, R. Wachel, 

M. Furmanek, D. Gizara, G. Labut, T. Papciak, 

P. Kołodziej, P. Czyż. 

Zarząd klubu bardzo serdecznie dziękuje za 

finansowe wsparcie Urzędowi Gminy oraz Keksowi, 

Libetowi, Okienku, Rolwodowi, Vortumnusowi, 

p. Romanowi Zającowi. 

 

SUKCESY SKOŁYSZYŃSKICH PIŁKARZY 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 4(9)/2008 
 

- 14 - 

 

Pierwsze zaświadczenia dokumentujące 

ukończenie bezpłatnych kursów w projekcie Centra 

Kształcenia na Odległość na Wsiach już trafiły do 

kursantów. Jest to na razie nieznaczna część 

dokumentów które w najbliższym czasie będą 

potwierdzać zdobytą wiedzę przez mieszkańców naszej 

gminy. 

W związku z przedłużeniem czasu trwania 

projektu do dnia 31 sierpnia 2008 roku Urząd Gminy 

w Skołyszynie jako partner działania finansowanego ze 

środków unijnych zaprasza do korzystania z możliwości 

jakie daje pracownia Centrum Kształcenia na Odległość 

mieszcząca się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 4(8)/2008 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło: 
„SKLEP U ŁACKA TO DOBRY SKLEP” 

Nagrody wylosowali: 

1. Biel Józefa zam. Bączal Dolny 147 

2. Grzegorczyk Zenona zam. Święcany 21 

3. Szańska Zofia zam. Lisów 202 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

ZAŚWIADCZENIA TRAFIŁY DO KURSANTÓW 

 
 

 

 
OGŁOSZENIE 

 
Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Skołyszynie informuje: 

1. Składanie kompletnych wniosków do programu pilotażowego „Uczeń na wsi” dofinansowanie z PFRON 

przyjmowane będzie w szkołach w okresie od 01 do 20 września 2008 r. Złożone wnioski zostaną zweryfikowane 

i zakwalifikowane do realizacji przez GZOEAS w Skołyszynie do dnia 31 września. 

2. Składanie kompletnych wniosków o stypendia socjalne odbywać się będzie w GZOEAS w Skołyszynie 

w nieprzekraczającym terminie 01 do 15 września 2008 r. 

WYPRAWKA SZKOLNA 2008 
 

Program służy rozszerzeniu podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom. Celem programu jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu 

podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Program skierowany jest do dzieci pochodzących z rodzin 

spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić: 

dla dzieci klas 0 do kwoty 70 zł 

dla uczniów klas I szkół podstawowych do kwoty 130 zł 

dla uczniów klas II szkół podstawowych do kwoty 150 zł 

dla uczniów klas III szkół podstawowych do kwoty 170 zł 

 

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także dyrektor szkoły lub przedszkola, nauczyciel, 

pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składa wniosek 

o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły (przedszkola), do której uczeń będzie ubezpieczał w roku 

szkolnym 2008/2009. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych 

przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie 

o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia 

o wysokości dochodów – zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub 

okresowego.  Pieniądze wypłacane będą przez dyrektora właściwej szkoły po otrzymaniu środków z MEN na 

podstawie dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT 

wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego. 
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 Ponoć Ministerstwo Infrastruktury zamiast dróg 

powiatowych woli budować mosty. Zainteresowani 

arterią Bączal-Skołyszyn wnioskują więc o budowę 

rzeki. I tak nie pojeżdżą, ale może coś na Wigilię złowią! 
 

- Przy powiatowej drodze w Harklowej wyrasta trzcina 

zakłócając widoczność. I nie ma jej kto wyciąć! A może 

szepnąć tu i ówdzie, że to cukrowa? Wydrą 

z korzeniami! 
 

- Znacznie wzrosła ilość kontroli drogowych 

w Święcanach. Ponoć ma to związek z zatrudnieniem 

w szkole. My tu nie widzimy logiki. 
 

- Ze sprawozdań OSP wynika, że im mniej wyjazdów na 

akcje ma strażak-kierowca, tym dostaje wyższy ryczałt! 

Może to nagroda za niższe zużycie paliwa? A może 

logika Kalego? 
 

- W wewnątrzurzędowych eliminacjach piosenki 

biesiadnej zdecydowanie zwyciężył pan K.W nagrodę 

ma wystąpić w telewizyjnym show „Od przedszkola do 

Opola”. Mocno ściskamy kciuki! 
 

 Że jest przechodni puchar wiedzieliśmy. Ale że 

przechodni ananas?! Po przyjęciu komunijnym rzeczony 

owoc powędrował na chrzciny do szwagra G! Ot nowa 

tradycja! 
 

- Z ankiet wynika, że absolwenci jednego z gimnazjów 

najbardziej chcą być murarzami i nauczycielami. Będą 

mieć dużo wolnego, bo jedni nie pracują w zimie, 

a drudzy w lecie. A nie lepiej zostać murarzo-

pedagogiem? 
 

- Dowiedzieliśmy się, że pan Z.za młodych lat mdlał po 

lodach! Teraz już ich nie konsumuje. Woli piwo. Nie 

mdleje po nim. Raczej bez niego! 
 

- Administracja szkolna informuje, że w strajku szkolnym 

w jednej ze szkół wzięło udział 99 % nauczycieli. A jest 

ich tam 10!Pewnie część fizyczna któregoś pedagoga 

strajkowała, a duch pracował! 
 

- Ale się porobiło podczas pewnej wycieczki! 

Dyplomowana kucharka pomyliła sałatkę z jajecznicą, 

a panu S. wcięło dół od pidżamy! Prosimy bez daleko 

idących wniosków! 

 

 
 

 

Dobry czas do wszelkich działań. Cokolwiek 

zaczniesz na pewno Ci się uda zrobić. Więc do 

dzieła! Więcej wiary w siebie, a wszystko 

wokół będzie Ci sprzyjać. Pewien osobnik płci 

przeciwnej bardzo chce nawiązać bliższy 

kontakt. Warto! 
 

 

Powieje ciepły wiatr, a w Twoim sercu zagości 

na dłużej sympatia do pewnego Lwa. Szukaj 

wokół siebie zielonych oczu, są wpatrzone 

w Ciebie. Pamiętaj, by tego nie zepsuć, bo 

naprawić się już nie da. 
 

 

 

Nie musisz martwić się o sympatię otoczenia. 

Jest wokół Ciebie tyle życzliwych osób, że tylko 

pozazdrościć. Będziesz w najbliższym czasie 

mocno dopieszczany przez Ryby. 
 

 

Ciebie też lubią, ale pod warunkiem, że sam 

masz dobry humor i nie obnosisz się ze 

skwaszoną miną. Nie każde niepowodzenie 

trzeba traktować jak dopust Boży. Idą lepsze 

dni. 

 

Już byłeś gotów na randkę z Wodnikiem 

i wycofałeś się! Tchórz Cie obleciał? 

Niepotrzebnie. Ta osoba jest Ci tak życzliwa jak 

nikt na świecie. Koniecznie chce z Tobą być. 

Zdecyduj się wreszcie! 

 

Wygląda na to, że to będzie tym razem coś 

poważnego. Chyba się jednak naprawdę 

zakochałeś. I co teraz będzie? Nic takiego-

ubędzie wielbicieli, przybędzie prawdziwej 

miłości. Chyba warto zdecydować się na taką 

zmianę. 

 

Trudno Ci zrozumieć partnera. Jego potrzeby 

intelektualne są mniejsze od Twoich. Lubisz też 

czasem pobyć sam, pomyśleć, poczytać. A on 

tego nie rozumie. Nie zmieniaj siebie, jeśli już 

to ... 

 

Masz trochę różnych problemów w pracy 

i w domu. Nie wszystko tak układa się jak 

powinno. Ale nie martw się. Życie jest tak 

pomyślane, że po gorszych dniach przychodzą 

znacznie lepsze. Uśmiechnij się 

 

Jak do tej pory wszystko w sferze marzeń. One 

są oczywiście dobre, ale lepiej, aby choć trochę 

się spełniały. Musisz wierzyć w swoją 

szczęśliwą gwiazdę, a będzie się dziać dużo 

dobrego. 

 

 

Będzie Ci się wiodło znakomicie. Twój 

wrodzony optymizm nie dopuszcza możliwości 

porażki na jakimkolwiek polu. A już 

w sprawach zawodowych same sukcesy. Szef 

popatrzy bardzo ciepło. 

 

 

Tak to już bywa, że kto mieczem wojuje – od 

miecza ginie. Knułeś, intrygowałeś a teraz 

wszyscy odwrócili się od Ciebie. Zostałeś sam 

i zanosi się na dłuższą izolację. Przyznaj się do 

błędu, przeproś. Masz jeszcze szansę. 
 

 

To, że przejąłeś inicjatywę zmusiło pewnego 

Raka do zmiany postępowania wobec Ciebie. 

Jeszcze trochę zabiegów, sztuczek i legnie 

u Twych stóp. To widać gołym okiem. No 

i jesteście stworzeni dla siebie! 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP 
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POZIOMO: 

 

1A-wdzianko dla Ravela 

1M-beret ma ją, a ona jego 

2F-naprawdę była boska? 

2R-rzeka Fiedlera 

3A-stolica z dymkiem 

3L-radny z Przysiek 

4F-nasz reprezentacyjny lokal 

4T-dlaczego jasny? 

5A-pierwszy zabójca 

5L-wygrzewają się na kuchni 

6G-szpanuje na nim młodzieniec 

6S-i ozdobne, i zbędne 

7A-ekskluzywne podwórko 

7M-nie z przeceny, a za 3 grosze 

8G-łódzki wytwór 

8R-szlachta patrzyła na niego z góry 

9C-tam to były ostatnio imprezy! 

9L-do miłości, czy do młodości? 

10G-b.drogi dokument 

10R-uległy Turkom pod Wiedniem 

11A-ta to ma figurę! 

11Ł-teraz popularniejszy ten z „ż” 

12G-i żona wójta, i przewodniczącego, 

i sekretarka! 

12S-ulubieniec polskich kibiców? 

13A-etap mordobicia 

13Ł-to dopiero fachowiec! 

14G-znał dobrze szewców 

14S-kto pamięta, że współpracował 

z sieczkarnią? 

15Ł-dawny batalion 

16I-nietypowa rola Lindy 

16S-już prawie jej nie ma w naszych wsiach 

 

PIONOWO: 

 

A5-ogrzeje kołdrę 

A10-sknoci wszystko 

B1-pływająca wioska 

C5-potrzebna by rozwiązać tę krzyżówkę 

D1-żona gminnego szefa strażaków 

E6-i Pięta, i Gizara, i Grzegorczyk 

F1-czy wyszedł z lasu? 

G6-słodziutka rzeka 

G12-już czas na jego rozbicie 

H1-lodowa piłka 

I6-rzeszowski młodziutki 

J1-słynny przylądek 

K10-enerdowski krążownik szos 

L1-służy i do terapii 

L5-pedagogiczne raczej słodkie nie jest 

Ł8-sołtys Kunowej 

M1-kolorowy pieniądz 

N11-króla nie ma, a jest gra 

O1-arystokratyczny przysiółek w Skołyszynie 

P11-błędny, bo zakuty? 

R1-pyszne z Keksu 

R7-był nim Inczu-czuna 

S14-Podolski dla naszych piłkarzyków 

T1-przygodowy Marek 

U12-nasz gminny sąsiad 

W1-remontowane w Bączalu, a czytane na 

Podkarpaciu 

W8-maltretowany w niedzielę 

Z13-dawny raper 

Ż1-potentat owocowo-warzywny 

Ż11-imię dla gangstera 
 

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  4 ( 9 ) / 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 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: 

6T-15R-3B-14L-15C-3F-7A-11M-9C-8I-4U-9G-10A-15C-3E-2G-5M-10J-10R-13Ł-5B-1O-11E-14Y-8W-10S-8Ł 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca sierpnia 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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