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W numerze m.in.: 

 
 Dni Gminy Skołyszyn 

 Niedługo będziemy się 

szczycić już własnym 

herbem 

 G. Skołyszyn w rankingu 

Rzeczpospolitej 

 Gminne inwestycje 

 Wybory do Parlamentu 

Europejskiego 

 Tour de Pologne 

w Skołyszynie 

 Fundusze unijne cz. 2 – 

ułatwianie startu młodym 

rolnikom 

 Nagroda 

„Przedsiębiorczość” 

 Ankieta osobowa 

 Nieodpłatne szkolenia 

 „Z ortografią za pan 

brat” 

 IV Gminny Turniej Mate-

matyczny 

 Dzień Dziecka 

 Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom 

 III Turniej Piłki Nożnej 

im. W. Chmury 

 Terminarz rozgrywek 

LKS Skołyszyn 

 Powiatowa Szkolna Liga 

Lekoatletyczna 

 Fakty, plotki, anegdotki 

 Horoskop  

 Krzyżówka  

                N r  4 ( 1 5 ) / 2 0 0 9  l i p i e c / s i e r p i e ń  2 0 0 9  

 
BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

    
 

 

W dniach 27-28 czerwca odbyły się obchody "Dni Gminy Skołyszyn". Połączone 

były one z 80-leciem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy i z tego też 

powodu miejscem imprezy była ta miejscowość.  

Więcej na ten temat na stronie 2. 

DNI GMINY SKOŁYSZYN 

 

 

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie „Wieści Skołyszyńskich”. Jesteśmy przekonani, że wakacje 

i urlopy były dla wszystkich bardzo udane. 

Ponieważ dobiegają końca wakacje i za kilka dni rozlegnie się dzwonek inaugurujący nowy rok szkolny 

2009/2010 pragniemy wszystkim uczniom życzyć żeby lekcje, które niedługo rozpoczną były źródłem wiedzy 

i pięknych przeżyć, które zaowocują w dalszym życiu. Życzymy aby w szkole zdobyli nie tylko wiedzę 

i umiejętności, ale też znaleźli wspaniałych przyjaciół i zrozumienie nauczycieli. 

Wszystkim pracownikom i nauczycielom życzymy miłej i sympatycznej atmosfery w szkole oraz wielu sukcesów 

i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

 Redakcja 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 4(15)/2009 
 

- 2 - 

DNI GMINY SKOŁYSZYN CD 

 

 

        W pierwszym dniu odbyła się uroczystość 80-

lecia Szkoły Podstawowej w Jabłonicy, w której 

oprócz zaproszonych gości, pracowników i uczniów 

szkoły oraz mieszkańców wsi wzięli udział 

absolwenci i emerytowani nauczyciele szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., którą 

celebrował ksiądz Antoni Łagoda. Następnie na 

boisku szkolnym odbyła się część artystyczna 

w wykonaniu uczniów SP w Jabłonicy. W montażu 

słowno-muzycznym przedstawiona  została historia 

i teraźniejszość placówki. Były również 

okolicznościowe wystąpienia, wspomnienia, kwiaty 

i pamiątkowe upominki. Z okazji jubileuszu szkoły 

wydana została pamiątkowa książka. Pogoda tego 

wieczoru była łaskawa dla młodzieży, która bawiła 

się na dyskotece "pod gwiazdami". 

Drugi dzień obchodów "Dni Gminy 

Skołyszyn" to występy dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych i gimnazjów, zespołów ludowych, 

tanecznych, swój kunszt zaprezentowali rycerze 

z Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 

regionalne potrawy do degustacji, dzieci mogły 

skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez 

organizatorów.  

W niedzielę aura nie była już tak przychylna 

jak w sobotę i program musiał zostać na pewien czas 

przerwany. Gwiazdą wieczoru był zespół "Nana", 

zwycięzca konkursu „Debiuty” w Opolu, który 

świetnie bawił zebranych. Uwieńczeniem programu 

był pokaz sztucznych ogni, po których rozpoczęła się 

zabawa.  

Z powodu warunków atmosferycznych zastały 

niestety odwołane sportowe imprezy towarzyszące 

m.in. biegi uliczne, Turniej Piłki Nożnej im. Wojtka 

Chmury oraz Turniej Piłki Plażowej. 

Organizatorami tej edycji byli: Urząd Gminy 

w Skołyszynie, GOKiCz w Skołyszynie, Szkoła 

Podstawowa, Rada Sołecka i OSP w Jabłonicy. 

Organizatorzy pragną podziękować sponsorom 

(Rolwod, Art.-Bud, WiertMet. Libusza, Okienko, 

Keks, Gamrat, BS Skołyszyn) oraz wszystkim, którzy 

zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. 
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NIEDŁUGO BĘDZIEMY SIĘ SZCZYCIĆ JUŻ WŁASNYM HERBEM 

GMINA SKOŁYSZYN W RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ  

Uprzejmie informujemy Państwa, że Komisja 

Haraldyczna w Warszawie zatwierdziła projekty 

herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Skołyszyn. 

Prace związane z przygotowaniem projektów, 

sprawami organizacyjnymi i oczekiwaniem na 

zatwierdzenie przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji trwały od 2004 r. 

Opis: 

W polu czerwonym miecz srebrny o rękojeści 

złotej przekrzyżowany kluczem złotym i srebrnym, 

a po lewej takaż lampa naftowa o obręczach 

i uchwycie złotym oraz płomieniem czerwonym. 

Uzasadnienie: 

Srebrny miecz i dwa klucze, srebrny i złoty, 

nawiązują do herbu klasztoru benedyktyńskiego 

w Tyńcu, który był założycielem w wieku XII i XIII 

kilku wiosek obecnej Gminy Skołyszyn oraz ich 

właścicielem lub współwłaścicielem aż do początków 

XIX wieku. Miecz i klucze są tradycyjnymi 

atrybutami śś. Piotra i Pawła Apostołów — patronów 

tynieckiego klasztoru. Ci sami święci występują 

w herbie miasta Biecz, które było siedzibą 

królewskiego starostwa. Temu starostwu, jako 

królewszczyżnie, podlegało kilka wiosek obecnej 

Gminy Skołyszyn. Należy dodać, że skołyszyński 

kościół ma za patronów: śś. Apostołów Piotra i Pawła 

(drugie wezwanie).  

Lampa naftowa konstrukcji Ignacego 

Łukasiewicza symbolizuje dziewiętnasto- 

i dwudziestowieczne naftowe tradycje Gminy 

Skołyszyn. Eksploatacja złóż ropy naftowej 

w ogromnym stopniu przyczyniła się do rozwoju 

 

Już po raz jedenasty "Rzeczpospolita"  

w swoim rankingu wybrała najlepsze miasta, gminy 

miejskie i miejsko - wiejskie oraz gminy wiejskie. 

Uroczysta gala odbyła się 10 lipca br. Nad wyborem 

najlepszych samorządów czuwała kapituła na czele 

której stanął prof. Jerzy Buzek. 

Wśród rankingu „Złota setka samorządów” na 

100 najlepszych samorządów gmin wiejskich Gmina 

Skołyszyn zajęła 87 miejsce (na 1589 gmin wiejskich 

w Polsce).  

Z terenu naszego województwa w tym 

rankingu wyprzedziły nas jedynie Gminy: Chmielnik 

(50 miejsce), Bojanów (69 pozycja), Sanok (84 

lokata), a na 88 miejscu ulokowała się Gmina 

Żyraków. 

terenów wokół Skołyszyna. 

Uzasadnienie barw: czerwień utożsamiana jest 

z barwą królewską (Boskiego Pomazańca), a także 

symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, 

poświęcenia i żarliwości. Natomiast srebro (biel) to 

symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Złoto 

(żółcień) symbolizuje zazwyczaj Boski majestat, 

a także i króla — jako Pomazańca Bożego, 

objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność.  

 

 

Jak podkreślają organizatorzy, Ranking 

Samorządów Rzeczpospolitej ma na celu wskazanie 

najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. 

Nagradza te samorządy, które najlepiej dbają 

o rozwój i podniesienie jakości życia swoich 

mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności 

i bezpieczeństwa finansowego. Punkty przyznawane 

są za pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej oraz 

za współpracę z lokalnymi organizacjami 

samorządowymi, za poziom edukacji, nakłady na 

gospodarkę mieszkaniową, poprawność wydawania 

decyzji administracyjnych i przygotowanie budżetu. 

Listę rankingową zainteresowani mogą 

znaleźć na stronie internetowej www.rp.pl. 

http://www.rp.pl/
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GMINNE INWESTYCJE 

Za nami prawie osiem miesięcy bieżącego 

roku. Nabierają tempa gminne inwestycje. Pragniemy 

w telegraficznym skrócie zapoznać naszych 

mieszkańców z pracami inwestycyjnymi, które 

zostały już wykonane i najbliższymi planami w tym 

zakresie. 

Podsumowując gminne inwestycje należy 

rozpocząć od najważniejszej inwestycji realizowanej 

na terenie Gminy, mianowicie od budowy 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Na pewno 

wszystkich bardzo cieszy fakt, że tak ważna 

z różnych względów inwestycja dobiega końca. Trwa 

rozruch pięknej i nowoczesnej oczyszczalni ścieków 

w Przysiekach. W końcowym etapie budowy jest 

również kanalizacja wsi Kunowa, Pusta Wola, 

Harklowa i Przysieki. Wybudowano już około 53 km 

sieci kanalizacyjnej. Trwa podłączanie indywidua-

lnych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej i niektórzy 

mieszkańcy już odprowadzają ścieki do nowej 

oczyszczalni. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy 

inwestycja ta powinna zostać całkowicie zakończona. 

W miesiącach jesiennych planowana jest budowa 

kolektora łączącego istniejącą oczyszczalnię ścieków 

w Skołyszynie z oczyszczalnią  w Przysiekach. 

Kolektor ten umożliwi przejęcie ścieków ze 

Skołyszyna przez nowo wybudowaną oczyszczalnię. 

Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta w znacznym 

stopniu przyczyni się do poprawy czystości 

środowiska naturalnego, a w najbliższym czasie 

planujemy składanie, w miarę możliwości, kolejnych 

wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu 

gospodarki ściekowej i budowę kolejnych odcinków 

sieci kanalizacyjnej. 

Drugim bardzo ważnym zadaniem inwesty-

cyjnym realizowanym na terenie Gminy jest 

modernizacja i remont dróg zlokalizowanych na 

terenie Gminy. Prace te nabrały szczególnego tempa 

w okresie letnim. Bardzo cieszy fakt, że co roku 

przybywa wiele kilometrów nowych nawierzchni 

asfaltowych zarówno na drogach gminnych jak 

i powiatowych. Do tej pory na drogach gminnych 

wykonanych zostało około 5,5 km nawierzchni za 

kwotę ponad milion złotych. W najbliższym czasie 

planowana jest budowa kolejnych 2,5 km nowych 

nawierzchni asfaltowych przy współudziale środków 

powodziowych. Bardzo cieszy również fakt, że 

trwają prace modernizacyjne dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy. Prace te 

współfinansowane są z budżetu naszej Gminy. 

Początkiem października ma być oddana do użytku 

droga Skołyszyn – Bączal Dolny z nową 

nawierzchnią asfaltową (do skrzyżowania z drogą 

Lisów - Dutkowice). Trwa także remont drogi 

powiatowej Jasło – Jabłonica na odcinku ponad 

pięciu kilometrów. W roku przyszłym planowany jest 

remont dalszego odcinka tej drogi (do skrzyżowania 

z drogą Lipnica Górna - Skołyszyn). Jeszcze w tym 

roku położony zostanie asfalt na odcinkach dróg 

powiatowych w Jabłonicy (granica z Czermną), 

w Kunowej (obok szkoły) i w Lipnicy Górnej 

(Przylasek). Na pewno wszystkich użytkowników 

dróg ucieszy również fakt, że jeszcze w bieżącym 

roku planowana jest przebudowa drogi krajowej 

w miejscowości Lisówek (Winnica) na odcinku, na 

którym bardzo często dochodziło do wypadków. Jak 

widać z powyższego zestawienia poprawa stanu 

naszych dróg jest zadaniem priorytetowym w naszej 

gminie i efekty tych działań są widoczne. 

Pisząc o gminnych inwestycjach należy 

również wspomnieć o inwestycjach i pracach remon-

towych wykonywanych praktycznie we wszystkich 

placówkach oświatowych. W Święcanach wybudo-

wany został piękny stadion sportowy, wymieniona 

została również część stolarki okiennej. Stolarka 

okienna wymieniona została także częściowo 

w Zespole Szkół w Bączalu Dolnym. Tam też zostało 

wykonane odwodnienie kompleksu boisk sportowych 

oraz wykonana została nawierzchnia trawiasta na 

jednym boisku. W Jabłonicy wybudowany został 

długo oczekiwany odcinek chodnika do szkoły wraz 

z poszerzeniem drogi i wykonaniem nowej nawie-

rzchni asfaltowej. Wymienionych zostało dwoje 

drzwi ewakuacyjnych i położona została wykładzina 

na korytarzu szkolnym. Obecnie trwają pracy przy 

budowie boiska sportowego trawiastego, a na wiosnę 

wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na boisku 

do siatkówki. W Przysiekach w okresie jesiennym 

planowana jest budowa nowego ogrodzenia od strony 

frontowej szkoły, a wzdłuż drogi powiatowej 

wykonany zostanie parking. W Zespole Szkół 

w Skołyszynie wykonana została przewiązka między 

szkołą podstawową i gimnazjum, szkoła została 

wymalowana, a w trzech salach lekcyjnych położona 

została nowa wykładzina. Trwają prace remontowe 

(powiększenie stołówki i remont zmywalni) 

w budynku przedszkola. Wykonane zostało 

częściowo nowe ogrodzenie budynku. W Zespole 

Szkół w Kunowej położone zostały nowe płytki na 

schodach wejściowych do szkoły, wymalowano 

również część sal lekcyjnych. 

We wrześniu rozpocznie się kapitalny remont 

budynku GOKiCz w Skołyszynie współfinansowany 
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

 

TOUR DE POLOGNE W SKOŁYSZYNIE 

 

ze środków unijnych. Przebudowa obejmie 

wykonanie dachu, docieplenie budynku i wykonanie 

elewacji zewnętrznej oraz przebudowę wnętrza 

budynku ze zmianą funkcji użytkowych. Remont 

potrwa około roku, ale jesteśmy przekonani, że prace 

te w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy 

funkcjonalności ośrodka, a co z tym związane 

poszerzeniem działalności i oferty kulturalnej. Z dnia 

Frekwencja w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w dniu 

7 czerwca w naszej gminie 

wyniosła 16,15%. 

W poszczególnych obwo-

dach wyborczych frekwencja 

przedstawiała się następująco: 

Siepietnica – 25,69%, Przysieki – 

19,61%, Skołyszyn - 19,43%, 

Lisów - 19,41%, Święcany - 

17,88%, Harklowa - 17,37%, 

Sławęcin – 16,96%, Kunowa - 

12,67%, Lipnica Górna - 12,57%, 

Jabłonica - 11,6%, Bączal - 9,9%. 

Wyniki poszczególnych partii: Prawo i Spra-

wiedliwość – 41,47%, Platforma Obywatelska - 

21,84%, Polskie Stronnictwo Ludowe - 21,52%, 

Sojusz Lewicy Demokratycznej – 6,19%, Unia 

Polityki Realnej – 4,54%, Samoobrona - 2,52%, 

Prawica Rzeczypospolitej – 2,33%, Porozumienie dla 

Przyszłości–CentroLewica - 2,27%, Libertas - 0,63%, 

Polska Partia Pracy - 0,32%. 

 

 

W dniu 6 sierpnia 

w czwartek, ok. godz. 

14:45 przez Skołyszyn 

przejechali uczestnicy 66 

Tour de Pologne UCI Pro 

Tour. V etap wyścigu 

wystartował w Strzy-

żowie, a metę zapla-

nowano w Krynicy 

Zdroju. Kolarze mieli do 

pokonania 163 km. 

Zwycięzcą etapu został 

Allessandro Ballan (Ita) 

 

na dzień pięknieje stadion sportowy LKS 

w Skołyszynie. Nad trybunami wykonane zostało 

zadaszenie, a dla zawodników zamontowane zostały 

nowoczesne wiaty stadionowe.  

Trudno w kilku zdaniach podsumować wiele 

miesięcy prac, ale mamy nadzieję, że chociaż 

skrótowo udało się nam zapoznać Państwa z tym co 

w roku bieżącym zostało zrealizowane. 
 

Indywidualni kandydaci zdobyli następującą 

liczbę głosów: Poręba Tomasz – 519, Kołodziej 

Janusz – 213, Łukacijewska Elżbieta – 143, 

Krzaklewski Marian – 114, Niewczas Marta - 86, 

Berkowicz Konrad - 64, Wiśniewski Jerzy - 61, 

Gołojuch Kazimierz – 45, Szlachta Andrzej - 42, 

Janowski Mieczysław - 34. 
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FUNDUSZE UNIJNE CZ.2 – UŁATWIANIE STARTU MŁODYM 

ROLNIKOM 

 Celem działania „Ułatwianie startu młodym 

rolnikom” jest stymulowanie zmian strukturalnych 

w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania 

lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby 

młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, 

które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne 

prowadzenie gospodarstwa rolnego. 

Pomoc nie może być przyznana po upływie 18 

miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia 

działalności rolniczej. 

O pomoc może się ubiegać osoba, która:  

- nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, 

a w szczególności nie była posiadaczem nierucho-

mości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, 

albo 

- prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności 

stała się posiadaczem nieruchomości rolnej 

o powierzchni co najmniej 1 ha UR: 

a) w drodze spadku, lub 

b) w drodze spadku lub darowizny otrzymanych 

w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem 

pełnoletniości. 

Za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności 

rolniczej uznawana jest: 

a) data wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieru-

chomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha 

UR, 

b) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły 

w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni 

co najmniej 1 ha UR przed ukończeniem 18 roku 

życia – data ukończenia 18 lat, z zastrzeżeniem 

c i d, 

c) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły 

w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni 

co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki 

szkolnej lub studiów wyższych – data zakończenia 

lub zaprzestania nauki lub studiów wyższych, 

d) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły 

w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni 

co najmniej 1 ha UR przed rozpoczęciem służby 

wojskowej lub w trakcie jej odbywania – data 

zakończenia tej służby wojskowej, pod warunkiem 

że rozpoczęcie tej służby nastąpiło nie później niż 

12 miesięcy od daty określonej zgodnie z a, b lub c, 

e) data innego zdarzenia świadczącego o tym, że 

wnioskodawca prowadził działalność rolniczą przed 

datami, o których mowa w a-d. 

Do zdarzeń takich należy w szczególności: 

1. podjęcie produkcji w niektórych działach 

specjalnych produkcji rolnej; 

2. złożenie wniosków o wpis do ewidencji 

producentów; 

3. zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru; 

4. podjęcie ubezpieczenia w KRUS w charakterze 

innym niż domownik; 

5. wystąpienie o pomoc pochodzącą ze źródeł 

krajowych lub wspólnotowych, przeznaczonych na 

cele związane z rozwojem lub dostosowaniem 

działalności rolniczej (SAPARD, PROW 2004-

2006, SPO, PROW 2007-2013) lub o kredyt 

preferencyjny udzielany przez ARiMR. 

Do wniosku powinien być dołączony 

biznesplan, który zawiera: 

1. cele, koncepcję i etapy rozwoju gospodarstwa; 

2. opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, a w szcze-

gólności informacje dotyczące zasobów gospo-

darstwa oraz struktury produkcji; 

3. opis i harmonogram planowanych inwestycji, 

z uwzględnieniem inwestycji służących dosto-

sowaniu do wymaganych przepisami prawa 

standardów w zakresie higieny, ochrony środo-

wiska i warunków utrzymania zwierząt; 

4. początkowy i docelowy wynik ekonomiczny 

gospodarstwa; 

5. informacje na temat sposobu uzupełnienia 

wykształcenia (jeżeli dotyczy) oraz planowanych 

szkoleń lub doradztwa; 

6. informacje na temat innych zamierzeń dotyczą-

cych rozwoju gospodarstwa. 

Beneficjent, który w dniu złożenia wniosku 

nie spełnia kryterium dotyczącego kwalifikacji zawo-

dowych, może otrzymać pomoc pod warunkiem 

uzupełnienia wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od 

dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.  

Pomoc podlega zwrotowi w całości lub części, 

w przypadku gdy beneficjent nie spełni zobowiązań 

dotyczących w szczególności prowadzenia gospodar-

stwa oraz ubezpieczenia w KRUS przez wymagany 

okres realizacji założeń biznesplanu, uzupełnienia 

wykształcenia oraz dostosowania do standardów. 

Beneficjentem może być osoba która: 

1. jest pełnoletnia i w dniu złożenia wniosku nie 

ukończyła 40 roku życia; 

2. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

wynikające z wykształcenia lub stażu pracy 

w rolnictwie; 
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OGŁOSZENIE 

Od 10 sierpnia tego roku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania 

Raka Piersi rozpoczyna akcję wysyłki imiennych zaproszeń do kobiet w woj podkarpackim. Wszystkie Panie, 

które otrzymają zaproszenie powinny skorzystać z niego! Jednak nie wszystkie kobiety wiedzą, że 

z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać Panie w wieku pomiędzy 50-69 lat,  

które nie korzystały z badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Kobiety przystępujące do badania powinny 

mieć przy sobie dowód osobisty. Zaproszenie jest jedynie przypomnieniem o badaniu, które każda dbająca 

o siebie kobieta powinna wykonywać regularnie. 

To dobry moment dla kobiet, które chcą uniknąć kolejek aby już dzisiaj rejestrowały się na badania. 

Adresy wszystkich ośrodków wraz z nr telefonów do rejestracji znajdują się na stronach internetowych PO 

NFZ www.nfz-rzeszow.pl WSS im. F. Chopina www.szpital.rzeszow.pl oraz pod numerem infolinii: 9488 

Adresy można także otrzymać dzwoniąc bezpośrednio do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (017) 86 66 115 lub (017) 86 66 436. 

 

 

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 3(14)/2009 „Wieści Skołyszyńskich” było 
hasło: 

„CZEKAMY NA WAKACJE” 

Nagrody wylosowali: 
1. Kędzior Wioleta zam. Lipnica Górna 50 
2. Wędrychowicz Jan zam. Siepietnica 33 
3. Grzegorczyk Zbigniew zam. Święcany 21 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

NAGRODA „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” 

3. będzie rozwijała działalność rolniczą zgodnie 

z założeniami biznesplanu; 

4. co najmniej 70% kwoty premii wykorzysta na cele 

związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie 

z założeniami biznesplanu; 

5. przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy 

będzie ubezpieczony w KRUS na podstawie przepi-

sów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako 

rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie; 

6. będzie prowadziła gospodarstwo objęte pomocą 

przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty 

pomocy. 

Przejmowane gospodarstwo: 

1. ma powierzchnie użytków rolnych nie mniejszą 

 

 

W dniu 28 maja br. Prezes Zakładu 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw „VORTUMNUS” 

Stanisław Wójcik został wyróżniony nagrodą im. 

E. Kwiatkowskiego „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. 

Uroczystość odbyła się w Sali Kongresowej PKiN 

w Warszawie, a statuetkę Eugeniusza Kwiatko- 

 

 

niż średnia w danym województwie i nie większą 

niż 300 ha; jeżeli średnia wojewódzka jest niższa 

niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia 

krajowa; 

2. stanowi lub będzie stanowiło własność beneficje-

nta lub dzierżawę (przez okres co najmniej 5 lat) 

z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego; 

3. spełnia standardy w zakresie higieny, ochrony 

środowiska i warunków utrzymania zwierząt 

w gospodarstwie lub dostosuje się do tych standa-

rdów w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia 

działalności rolniczej. 

 

 

 

wskiego będącą plastyczną formą wyróżnienia 

Laureaci - 38 przedsiębiorców z całego kraju - 

przyjęli z rąk Wicepremiera, ministra Gospodarki 

Waldemara Pawlaka oraz Sekretarza Stanu 

w kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Eugeniusza T. Grzeszczaka. 

 

http://www.nfz-rzeszow.pl/
http://www.szpital.rzeszow.pl/
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ANKIETA OSOBOWA 
 

Bogusław Kręcisz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kilka słów o mnie: 

Studia magisterskie ukończyłem w Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku 

wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska. 

Od początku swojej pracy zawodowej, tj. od 1992 r. 

jestem związany ze szkołą. Pracowałem na 

stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Jaśle (1992 – 

2001), następnie w Gimnazjum w Kunowej. 

W 2003 r. zostałem dyrektorem Szkoły Podstawowej 

w Święcanach, a od 2007 r. pełnię funkcje dyrektora 

Zespołu Szkół w Święcanach. 

Mam 38 lat. Pochodzę ze Święcan, gdzie mieszkam 

wraz z rodziną. 

- Praca jest dla mnie… 

Ważną częścią życia. Praca na stanowisku 

nauczyciela wychowania fizycznego, trenera czy 

obecnie dyrektora szkoły sprawia mi wiele 

satysfakcji, zwłaszcza wtedy, kiedy obserwuję jej 

pozytywne efekty. 

- Moje mocne strony… 

Mogę powiedzieć o sobie, że jestem uczciwym 

i odpowiedzialnym człowiekiem. 

- Moje wady… 

Staram się być obiektywny w ocenie swojej osoby, 

znam swoje wady i pracuję nad nimi.  

Najlepszym moim recenzentem jest żona, która mi 

o nich przypomina. 

- Mój największy sukces życiowy… 

Jednym z moich małych sukcesów jest fakt, iż w tym 

roku rzuciłem palenie i wierzę, że nie wrócę do tego 

nałogu.  

Pracując na stanowisku dyrektora udało mi się 

zrealizować dwa ważne - mam nadzieję - dla szkoły 

i społeczności lokalnej przedsięwzięcia. W 2006 r. 

powstał plac zabaw dla dzieci wraz z boiskami 

szkolnymi, natomiast w przyszłym roku zostanie 

oddany do użytku stadion piłkarski. 

Mam satysfakcję, że potrafiłem zaangażować 

w realizację tego projektu rodziców, strażaków, 

kółko rolnicze i władze samorządowe. Miło jest 

patrzeć, kiedy korzystają z tych obiektów mieszkańcy 

Święcan i okolicznych miejscowości. 

- Moja największa porażka… 

Mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi, chociaż życie 

potrafi być przewrotne.  

W pamięci mam wiele porażek sportowych zarówno 

jako zawodnik, jak i trener. W jakiejś części 

nauczyłem się przegrywać, aczkolwiek zawsze 

przeżywałem przegrany mecz, czy zawody przez 

kilka dni.  

Niepowodzenia dają mi siłę i motywację do dalszej 

pracy. 

- Gdybym znowu miał 18 lat… 

Nie jest to możliwe, natomiast 20 lat temu każdą 

wolną chwilę spędzałem z piłką na boisku lub placu 

przypominającym boisko. Szkoda, że dzisiaj 

młodzież w wolnym czasie wybiera komputer lub 

inne rozrywki. 

- Często wracam wspomnieniami… 

Do okresu mojego dzieciństwa spędzonego w domu 

rodzinnym na Czermiance, kiedy codziennie 

spotykaliśmy się z przyjaciółmi z sąsiedztwa, a życie 

było łatwe, proste i przyjemne. 

- Moja największa pasja… 

Sport, który w pewnym sensie mnie ukierunkował 

i pozwolił mi nabrać pewności siebie. 

- Jestem fanem… 

Kibicuję Polakom. Jestem szczęśliwy kiedy osiągają 

sukcesy na arenie międzynarodowej w życiu 

i w sporcie. 

- Wywołuje u mnie radość… 

Nasz synek Antoś. Są takie chwile, kiedy chciałbym 

zatrzymać czas.  

- Denerwuje mnie… 

Autentycznie, pisanie tej ankiety. Nie lubię pracować 

na czas, chyba dlatego, że kiedyś strasznie się 

męczyłem biegając na czas długie dystanse. 

A tak poważnie, to denerwuje mnie chamstwo 

w życiu i w polityce. 
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NIEODPŁATNE SZKOLENIA 

- Zazdroszczę… 

Nie zazdroszczę.  

- Podziwiam… 

Ludzi, którzy z pokorą i godnością znoszą ból 

i cierpienie. 

- Onieśmiela mnie… 

Sytuacja, kiedy jestem zmuszony powiedzieć drugiej 

osobie coś przykrego  

- Kocham… 

Rodzinę, dobrych ludzi, pracę z dziećmi… 

- Lubię … 

Obejrzeć dobry mecz w telewizji. 

- Szanuję… 

Każdego człowieka bez względu na przekonania 

religijne czy poglądy polityczne.  

- Moje największe marzenie… 

Jednego czego teraz potrzebuję to zdrowia dla siebie 

i mojej rodziny. 

- Wymarzone wakacje… 

Nie wiem czy będą to moje wymarzone wakacje, ale 

w przyszłym roku chciałbym spędzić je nad morzem.  

- Wymarzona randka z… 

Na tę randkę zabiorę swoją żonę. We wrześniu 

będziemy obchodzić 15 rocznicę ślubu.  

Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe 

działające przy OSP w Skołyszynie informuje, że 

uruchomiona została dodatkowa Platforma Eduka-

cyjna, która powstała w ramach projektu „Wioska 

internetowa – kształcenie na odległość na terenach 

wiejskich”. Działa również serwis poświecony  

e-learningowi, który pozwala na samodzielną naukę 

w Centrach Kształcenia. 

E-learning polega na przekazywaniu wiedzy 

za pośrednictwem sieci (np. poprzez standardową 

przeglądarkę internetową). Dzięki wykorzystaniu 

bogatego potencjału mediów elektronicznych, skute-

czności nowych technologii przekazu informacji 

i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu 

oprogramowaniu, nauka jest dziś możliwa i dostępna 

dla każdego, w niemal każdym miejscu (wystarczy 

komputer z podłączeniem do internetu) i w dowo-

lnym czasie. 

Tematyka dostępnych szkoleń: 

1. Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na 

sytuacje kryzysowe, 

- Moje ulubione miejsce… 

Pieniny, gdzie od kilku lat odpoczywamy z żoną 

w okresie wakacji, przemierzając tamtejsze trasy 

pieszo i na rowerze; no i oczywiście rodzinne 

Święcany. 

- Ulubione danie… 

Nie będę oryginalny jeśli powiem, że kotlet 

schabowy z ziemniakami i kapustą. Lubię potrawy, 

w których jest chociaż trochę mięsa. 

- Moja muzyka… 

Mam sentyment do polskiej muzyki z lat 80 - tych 

i takich zespołów jak Maanam, Perfect, Kombi czy 

Lady Pank. 

- Ulubiony film… 

„Ostatni Mohikanin” z Danielem Day – Lewisem 

i „Gladiator” z Russellem Crowe. 

- Najchętniej czytam… 

Powieści obyczajowe i sensacyjno – szpiegowskie. 

Mam taki problem, że jak już zacznę czytać książkę 

to nie mogę się od niej oderwać. 

- Na bezludną wyspę zabrałabym… 

Wędkę, ponieważ bardzo lubię łowić ryby, a tam 

miałbym na to czas. 

- Życzenia na przyszłość… 

Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Skołyszyn 

dużo zdrowia, spokoju i optymizmu. 

2. Zarządzanie finansami i korzystanie z bankowości 

elektronicznej  

3. Stosowanie opakowań w produkcji spożywczej,  

4. Podnoszenie kwalifikacji wychowawców i opieku-

nów wiejskich świetlic środowiskowych, 

5. Ekonomia, zarządzanie i technologia produkcji 

w rolnictwie, 

6. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,  

7. Informatyka i języki obce,  

Powyższe szkolenia są dostępne na Platformie 

Edukacyjnej „Wioska Internetowa – kształcenie na 

odległość na terenach wiejskich” pod adresem: 

http://platforma.wint.pl. Po zarejestrowaniu zostanie 

udostępniony login i hasło. 

Artykuł dotyczący zakresu szkoleń znajduje 

się na stronie internetowej www.skolyszyn.osp.org.pl 

W przypadku trudności prosimy o kontakt ze 

społecznym opiekunem centrum pod nr tel. 

(013)4491010 w godz. 7.30 do 15.30. 

http://platforma.wint.pl/
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„Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT”  

IV GMINNY TURNIEJ MATEMATYCZNY 

W dniu 28 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół 

Publicznych w Święcanach został przeprowadzony 

II – międzyszkolny etap Gminnego Konkursu 

Ortograficznego „Z ortografią za pan brat”. 

Inicjatorem i organizatorem ortograficznych zmagań 

dla uczniów kl. IV-VI była, po raz czwarty już, 

święcańska placówka edukacyjna.  

W konkursie wzięło udział 18 uczniów 

z siedmiu szkół z terenu naszej gminy: Kunowej, 

Harklowej, Lisowa, Jabłonicy, Bączalu Dolnego, 

Skołyszyna i Święcan. Uczniowie mieli do 

rozwiązania test ortograficzny, który składał się z 13 

różnorakich pytań.  

Do III etapu zakwalifikowało się 11 

uczestników.  

Finał konkursu miał miejsce dnia 12 maja 

2009 r. również w ZSP w Święcanach. Tym razem 

uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad 

ortograficznych i umiejętnością ich zastosowania 

w praktyce pisząc dyktando. Nosiło ono tytuł 

„Dochodzenie Bożydara”. Po półgodzinnym pisaniu 

ręce finalistów wreszcie mogły odpocząć. Komisja  

 

 

Dnia 4 czerwca 2009 r. w Zespole Szkół 

Publicznych w Święcanach odbył się IV Gminny 

Turniej Matematyczny dla uczniów klas trzecich 

szkół podstawowych. Pomysłodawcą i organizatorem 

konkursu jest nauczycielka kształcenia zinte-

growanego - Marta Pięta. 

W konkurencji wzięły udział trzyosobowe 

drużyny reprezentujące szkoły z gminy Skołyszyn. 

Celem turnieju było promowanie matematyki jako 

atrakcyjnej dziedziny nauki oraz integracja środowisk 

szkolnych. Udział w zawodach wymagał od 

uczestników umiejętności koncentracji uwagi oraz 

logicznego myślenia. Uczestnicy mieli okazję nie 

tylko wykazać się wiedzą merytoryczną lecz również 

sprawdzić się w zakresie pracy zespołowej oraz 

komunikacji. 

Przebieg turnieju nadzorowała komisja 

w składzie: p. Bogusław Byczek, p. Marta Paszyńska, 

p. Grażyna Piś, p. Jolanta Rzońca i p. Jadwiga 

Stygar. 

Zwycięzcą turnieju została drużyna ze Szkoły 

Podstawowej w Jabłonicy w składzie: Konrad 

Buczyński, Daniel Dybaś, Michał Fudała, II miejsce  

 

nadzorująca przebieg konkursu udała się 

w odosobnienie, aby ocenić prace. Sami 

zainteresowani z kolei mogli w tym czasie wymienić 

poglądy na temat dyktanda, popijając napoje i jedząc 

szarlotkę.  

Wreszcie nadszedł moment przez wszystkich 

wyczekiwany. Na horyzoncie pojawiły się panie 

z komisji konkursowej wraz z nagrodami. Dzieci 

z bijącym sercem czekały na ogłoszenie wyników. 

Dokonała tego wicedyrektor ZSP w Święcanach- 

p. Z. Niziołek.  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i nagrody książkowe.  

Na podium stanęli: 

Karolina Niziołek - ZSP w Święcanach - I miejsce 

Jakub Troszczyński - ZSP w Skołyszynie - II miejsce 

Justyna Giemza - ZSP w Święcanach - III miejsce 

Zwyciężczyni zdobyła jednocześnie tytuł 

Mistrza Ortografii Gminy Skołyszyn 2009. 

Na następne zmagania przyjdzie nam 

poczekać rok. 

 

 

 

– Szkoła Podstawowa w Lisowie w składzie: 

Wiktoria Furmanek, Dominika Kamińska, Bartłomiej 

Madej, III miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Skołyszynie w składzie: Małgorzata Bartyzel, 

Natalia Papciak, Aleksandra Socha. 

Po słodkim poczęstunku wszystkim 

uczestnikom wręczono dyplomy, a laureatom 

nagrody rzeczowe. 
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DZIEŃ DZIECKA 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 

W dniu 06.06.2009 r. w Zespole 

Szkół Publicznych w Skołyszynie 

dzieci klas 0 z Gminy Skołyszyn 

obchodziły swoje święto. 

Oficjalnego otwarcia dokonał 

Wójt Gminy Zenon Szura po czym 

cały program poprowadził clown 

taperini ze swoją hostessą, który 

zadziwiał dzieci przeróżnymi 

sztuczkami: a to przez chwilę był 

iluzjonistą, to znowu chodził na 

szczudłach, jeździł na 

jednokołowym rowerku – 

wszystko to z dużą dawką humoru. 

Dzieci chętnie uczestniczyły 

w konkursach i zabawach, 

świetnie bawiły się przy piosenkach Pana Bartosza, 

spontanicznie włączając się do śpiewu. 
Organizatorzy imprezy – Referat Oświaty, 

Kultury i Sportu Urzędu Gminy i Gminny Ośrodek 

           W dniu 22 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie w ramach „VIII 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” 

gościł Wiesław Drabik z Krakowa, autor ponad stu, 

pełnych humoru, wierszowanych książeczek dla 

dzieci, takich jak np. „Bajka o Smoku i Kraku i o tym 

jak powstał Kraków”, „Awantura na podwórku”, 

„Kocie łakocie” czy „MAŁa mYSZ skacze czyli 

myszomania”. Autor przywitał wszystkie dzieci 

bardzo ciepło i serdecznie. Ucieszył się, że na 

spotkanie z nim przyszło aż tak wielu małych 

czytelników. Na trwającym blisko dwie godziny 

spotkaniu, które upływało w bardzo miłej atmosferze 

uczniowie klas od O - IV Szkoły Podstawowej 

w Skołyszynie oraz kl. II Szkoły Podstawowej 

w Kunowej mogli zapoznać się z najnowszymi 

bajkami oraz dowiedzieć się skąd ich autor czerpie 

pomysły i inspiracje. Pisarz barwnie prezentował 

swoje książeczki, cytował z pamięci najśmieszniejsze 

fragmenty ze swoich książek, przytaczał zabawne 

anegdoty, czytał i bawił się z dziećmi w odgadywanie 

rymów. Każdą prawidłowo zakończoną rymowankę 

autor nagradzał naklejkami. Pokazywał jak 

przygotowuje się książeczki do druku oraz zadawał 

pytania dotyczące znajomości bajek. Dzieci, którym 

udało się udzielić odpowiedzi na największą ilość 

pytań wyróżnione zostały drobnymi upominkami. 

Dzieci miały do autora mnóstwo pytań, na które pan  

 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie dziękują 

sponsorom, którzy przyczynili się do zorga-

nizowania tego wyjątkowego dnia, który mamy 

nadzieję będzie przez dzieci mile wspominany. 

Drabik chętnie i szybko odpowiadał. Po zakończeniu 

prezentacji młodzi czytelnicy mieli okazję zakupić 

książeczki oraz uzyskać specjalną dedykację 

z autografem. 

Książeczki Wiesława Drabika już od dawna cieszą 

się bardzo dużym zainteresowaniem najmłodszych 

czytelników biblioteki publicznej w Skołyszynie. 

Zorganizowane spotkanie przybliżyło dzieciom 

sylwetkę tego bardzo popularnego i lubianego przez 

nich autora. Odwiedziny pisarza były doskonałą 

okazją do wzbogacenia księgozbioru biblioteki o jego 

najnowsze wydawnictwa. Podczas Tygodnia 

Głośnego czytania w bibliotece odbyło się wiele 

spotkań z małymi czytelnikami między innymi miało 

miejsce Pasowanie na czytelnika Biblioteki 

Publicznej uczniów kl. II S. P. w Skołyszynie. Dzieci 

z przedszkola w Skołyszynie wysłuchały bajkę 

W. Drabika pt. „Wiosna panie bocianie”, ponadto 

wiele wrażeń dostarczyło im zorganizowane „mini 

kino” gdzie obejrzeli bajkę „Wilk i zając”. Również 

dzieci kl. I S. P. w Skołyszynie przeniosły się 

w atmosferę kina i obejrzeli bajkę „Trzej 

Muszkieterowie”. Swoją obecnością zaszczycili nas 

uczniowie kl. I i III S. P. w Kunowej którzy 

zapoznali się z księgozbiorem biblioteki, dowiedzieli 

się jak można zostać czytelnikiem oraz wysłuchali 

opowieści „Lew i myszka”. 
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III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. WOJTKA CHMURY 

 

 
 

25 lipca na stadionie sportowym LKS 

Skołyszyn odbył się III Turniej Piłki Nożnej im. 

Wojciecha Chmury. Przed rozpoczęciem zawodów 

przedstawiciele klubu LKS Skołyszyn udali się na 

cmentarz w Skołyszynie, by złożyć kwiaty na grobie 

zmarłego w 2006 roku piłkarza Wojtka Chmury. 

Rozpoczynając turniej, wójt Zenon Szura, zastępca 

wójta Krzysztof Zięba oraz Przewodniczący Rady 

Gminy Wiesław Hasiak podziękowali zawodnikom 

za przybycie i życzyli udanych sportowych doznań. 

W zawodach udział wzięły drużyny LKS 

Skołyszyn seniorów i juniorów, OKS Sobniów 

i Ostoi Kołaczyce. Zawody sędziowali jasielscy 

arbitrzy: Daniel Aleksander, Stanisław Sokołowski 

oraz Marian Witkoś.  

W poszczególnych meczach padły 

następujące wyniki: 

Skołyszyn I - Sobniów   4:1 

Kołaczyce – Skołyszyn II  0:0 

Skołyszyn I – Kołaczyce  1:0 

Sobniów – Skołyszyn II   2:0 

Sobniów – Kołaczyce   1:0 

Skołyszyn I – Skołyszyn II  4:1  

Triumfatorem Turnieju została 

drużyna Skołyszyna I, II miejsce zajął 

OKS Sobniów, III Ostoja Kołaczyce, 

natomiast IV miejsce przypadło 

skołyszyńskim juniorom. Uczestnicy 

otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe 

puchary i dyplomy. 

Składy drużyn:  

Skołyszyn I - A. Uchman, P. Gutkowski, K. Hasiak, 

T. Walczyk, D. Walczyk, B. Rąpała, M. Czochara, 

M. Czochara, R. Ryndak, B. Krzysztofik, G. Kędzior, 

A. Setlik, M. Sendra, R. Gorczyca, Ł. Bara. 

Skołyszyn II - M. Furmanek, M. Zawisza, 

A. Walczyk, M. Janusz, A. Wójcikiewicz, D. Lelko, 

A. Śmigacz, T. Kmiotek, K. Pintal, P. Lach, 

T. Bylinowski.  

Ostoja Kołaczyce - A. Poziemski, D. Kowalski, 

P. Smagacki, O. Flis, M. Michał, P. Madejczyk, 

M. Szot, J. Kopeć, M. Szczurek, R. Grzesiak, 

D. Skicki, M. Gajda, Sz. Grzesiak, T. Wajda, 

T. Stelmach, J. Makara, Ł. Raś.  

OKS Sobniów - T. Chochołek, R. Ostałecki, 

M. Ciciora, K. Warian, K. Koś, T. Karasiński, 

S. Sypień, Ł. Zięba, M. Berkowicz, A. Lis, 

M. Gorczyca, P. Szajna, A. Tabor, M. Tabor, 

K. Turek, K. Buba, K. Krzysiak, B. Machowski.  
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PODSUMOWANIE SEZONU 2008/09 LKS-u SKOŁYSZYN 

Zespół seniorów był beniaminkiem klasy 

okręgowej i utrzymał się w tej klasie rozgrywkowej. 

Był to bardzo trudny i niezwykle emocjonujący do 

ostatniego meczu sezon. W pewnym momencie 

zagrożonych spadkiem było aż 11 drużyn, a wśród 

nich i nasza. Złożyło się na to szereg  czynników, 

a przede wszystkim zupełnie nieudana runda 

jesienna, w której nasi piłkarze zdobyli tylko 10 pkt 

i zajmowali przedostatnie miejsce w lidze. 

Zapłacili oni tzw. frycowe spowodowane brakiem 

doświadczenia, słabą skutecznością, a także czasami 

zwykłym pechem. 

Wiosna już była zdecydowanie lepsza, bo nasza 

drużyna zdobyła 20 pkt i pokazała dużo 

efektowniejszą i efektywniejszą grę. Chłopcy 

z meczu na mecz nabierali doświadczenia, bo talentu 

im nie brakuje. 

Mamy zdecydowanie najmłodszy zespół w tej lidze, 

zdarzało się, że na boisku występowało i 9 

młodzieżowców. 

Były kłopoty z obsadą bramki, bo pozyskany 

bramkarz odniósł poważną kontuzję, Dawid Walczyk 

poszedł do wojska, więc pozostał tylko Mateusz 

Furmanek, który obciążony obowiązkami seniorskimi 

bronił całą rundę także w juniorach. 

Kontuzja wyeliminowała z gry prawie na całą rundę 

kapitana zespołu Tomka Zawiszę, końcówki nie grał 

też Grzegorz Piotrowski, całą rundę nie było Darka 

Turka, nie podjął treningów Bogdan Byczek, 

a Łukasz Bara pomagał na ile pozwalał mu czas. 

Pozostała więc sama młodzież, a najbardziej 

doświadczonymi zawodnikami byli Paweł Gutkowski 

Boguś Rąpała, Paweł Tokarz, Kamil Hasiak 

i niedawni młodzieżowcy Mateusz Jankowicz 

i Marcin Czochara. Tobiasz Walczyk, Łukasze 

Bienias i Furmanek, Ronald Ryndak i dojeżdżający 

na wszystkie mecze z Krakowa Bartek Krzysztofik to 

niezwykle uzdolniony rocznik 89. 

Trener Ryszard Gorczyca korzystał też czasem 

z juniorów Michała Czochary, Grzesia Kędziora, 

Artura Walczyka i Marka Zawiszy. 

Obecnie zespół przygotowuje się do 

rozgrywek, liczymy że starsi zawodnicy wyleczą 

kontuzje, a młodzi zrobią takie postępy, że swoją grą 

i wynikami przyniosą nam wiele satysfakcji. 

Juniorzy starsi sprawili ogromną 

niespodziankę. bo wygrali drugą Podkarpacką Ligę 

Juniorów i awansowali do pierwszej ligi. Jest to 

ogromny sukces ich, trenera Grzegorz Piotrowskiego 

i całego klubu. Nigdy w historii tej ligi nie 

występowała tam drużyna wiejska, a będziemy 

gościć na naszym stadionie tak znane firmy 

piłkarskie jak Stal Mielec, Stal Rzeszów, czy Stal St. 

Wola. W jesieni chłopcy zdobyli 33 pkt, na wiosnę 

dołożyli 23 i zajęli pierwsze miejsce. 

Oto autorzy tego sukcesu: Tomek Bylinowski, Dawid 

i Konrad Frużyńscy, Mateusz Furmanek, Miłosz 

Janusz, Krzysztof Kozioł, Patryk Lach, Konrad 

Pintal, Przemek Pyrek, Mateusz Szynal, Adam 

Śmigacz, Artur Walczyk, Adrian Wójcikiewicz, 

Marek Zawisza, Tomek Kmiotek, Michał Czochara, 

Michał Sendra i Grzesiu Kędzior. 

Pierwsza liga niesie ze sobą na pewno wyższe 

wyzwania, ale liczymy, że nasi chłopcy grać będą 

dobrze, ambitnie i sprawią wiele miłych 

niespodzianek. 

Zespół trenował na własnych obiektach, a od 2 

sierpnia przebywa na obozie w Krynicy. 

Juniorzy młodsi grający również 

w Podkarpackiej Lidze Juniorów spisali się bardzo 

dobrze, bo na mecie sezonu zajęli wysokie piąte 

miejsce, a był to najmłodszy zespół w lidze, bo 

rocznik 92 wspomagał juniorów starszych, a tu grali 

nawet chłopcy z rocznika 94 i 95. 

Podopieczni Bogdana Byczka zgromadzili 39 pkt, co 

jest rezultatem godnym uznania. 

Drużyna grała w składzie: Tomek Kmiotek, Lelko 

Daniel i Kamil, Szynal Mateusz, Śmigacz Adam, 

Damian Duda, Furmanek Mateusz, Kiełtyka Bartosz, 

Pietraszek Rafał, Skrzyszowski Mateusz, 

Stachaczyński Krzysztof, Ślawski Piotr, Więcek 

Michał, Wolak Łukasz, Wszołek Tobiasz, Kołodziej 

Szymon. 

Część z nich odejdzie do juniorów starszych, a reszta 

uzupełniona kończącymi wiek orlika piłkarzami 

będzie walczyć w najwyższej klasie juniorskiej. 

Obecnie wraz ze starszymi kolegami chłopcy 

przebywają na obozie sportowym w Krynicy. 

Zarząd Klubu bardzo serdecznie dziękuje 

naszym sponsorom, bez pomocy których niemożliwe 

byłoby prowadzenie działalności. 

Szczególne słowa uznania za okazaną pomoc 

i życzliwość należą się Wójtowi Zenonowi Szurze, 

Zastępcy Wójta Krzysztofowi Ziębie, a także pp. 

Agacie Śliż, Jerzemu Hajdukowi, Romanowi 

Zającowi, Marii i Stanisławowi Wójcikom, 

Genowefie Szot, Andrzejowi Wszołkowi, Antoniemu 

Kamińskiemu, Leszkowi Lei, Piotrowi i Januszowi 

Lelkom, Sławomirowi Grydze oraz Rolwodowi. 
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POWIATOWA SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 14.05.2009 r. na stadionie lekko-

atletycznym  Zespołu Szkół w Trzcinicy odbyła się 

Powiatowa Szkolna Liga Lekkoatletyczna w ramach 

Gimnazjady. Rozgrywane były następujące konku-

rencje: bieg na 100m, 300m, 600m dziewcząt oraz 

1000m chłopców, pchnięcie kulą, rzut dyskiem 

i oszczepem, sztafety 4x100m,skok w dal i wzwyż.  

W kategorii chłopców startowały Gimnazja: 

w Skołyszynie, Nr.1 Jasło, Nr.2 Jasło, Kunowa, 

Łubno Szlacheckie i Szebnie a klasyfikacja końcowa 

przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-I m-ce  Gimnazjum Skołyszyn  1125 pkt. 

-II m-ce  Gimnazjum Nr. 1 w Jaśle 1048 pkt. 

-III m-ce  Gimnazjum Kunowa 1037 pkt. 

W kategorii dziewcząt startowały Gimnazja: 

przy ZS w Trzcinicy, Nr.2 Jasło, Skołyszyn, Łubno 

Szlacheckie, Nr.1 Jasło. Wyniki końcowe:  

-I m-ce  Gimnazjum przy ZS w Trzcinicy 1006 pkt. 

-II m-ce  Gimnazjum Nr.2 Jasło  915 pkt. 

-III m-ce Gimnazjum w Skołyszynie  894 pkt 

 

 

TERMINARZ ROZGRYWEK LKS SKOŁYSZYN SENIORZY 

09.08.2009 r. – godz. 15:00 KOTWICA KORCZYNA – SKOŁYSZYN 

16.08.2009 r. – godz. 15:00 SKOŁYSZYN – GÓRNIK STRACHOCINA 

23.08.2009 r. – godz. 16:30 SANOVIA LESKO – SKOŁYSZYN 

30.08.2009 r. – godz. 15:00 SKOŁYSZYN – PIAST MIEJSCE PIASTOWE 

06.09.2009 r. – godz. 11:00 GKS KROŚCIENKO WYŻNE PUSTYNY – SKOŁYSZYN 

13.09.2009 r. – godz. 15:00 SKOŁYSZYN – WISŁOKA NOWY ŻMIGRÓD 

20.09.2009 r. – godz. 15:00 SKOŁYSZYN – ZAMCZYSKO ODRZYKOŃ 

27.09.2009 r. – godz. 15:30 CZARNI JASŁO – SKOŁYSZYN 

04.10.2009 r. – godz. 15:00 SKOŁYSZYN – PRZEŁOM BESKO 

11.10.2009 r. – godz. 14:00 NAFTA JEDLICZE – SKOŁYSZYN 

18.10.2009 r. – godz. 14:00 SKOŁYSZYN – COSMOS NOWOTANIEC 

25.10.2009 r. – godz. 14:00 LEŚNIK BALIGRÓD – SKOŁYSZYN 

31.10.2009 r. – godz. 14:00 SKOŁYSZYN – SZAROTKA UHERCE 

08.11.2009 r. – godz. 11:00 START RYMANÓW – SKOŁYSZYN 

11.11.2009 r. – godz. 12:00 SKOŁYSZYN – PAMO-PLAST USTRZYKI DOLNE 

TERMINARZ ROZGRYWEK LKS SKOŁYSZYN JUNIORZY 

15.08.2009 r. – godz. 11:00 SKOŁYSZYN – SIARKA TARNOBRZEG 

19.08.2009 r. – godz. 11:00 STAL MIELEC – SKOŁYSZYN 

22.08.2009 r. – godz. 11:00 SKOŁYSZYN – STAL NOWA DĘBA 

29.08.2009 r. – godz. 11:00 STAL RZESZÓW – SKOŁYSZYN 

02.09.2009 r. – godz. 14:00 SKOŁYSZYN – STAL SANOK 

05.09.2009 r. – godz. 11:00 STAL STALOWA WOLA - SKOŁYSZYN  

12.09.2009 r. – godz. 11:00 SKOŁYSZYN – POLONIA PRZEMYŚL 

19.09.2009 r. – godz. 11:00 CZARNI JASŁO – SKOŁYSZYN 

26.09 .2009 r.– godz. 11:00 SKOŁYSZYN – IGLOOPOL DĘBICA 

03.10.2009 r. – godz. 11:00 KARPATY KROSNO – SKOŁYSZYN 

10.10.2009 r. – godz. 11:00 SKOŁYSZYN – ORŁY RZESZÓW 

17.10.2009 r. – godz. 11:00 BŁĘKITNI ROPCZYCE - SKOŁYSZYN  

24.10.2009 r. – godz. 11:00 SKOŁYSZYN - WISŁOKA DĘBICA 
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- Młoda pracownica Urzędu omdlała podczas badań 

okresowych. W powtórce trzymana za rękę przez 

Szefa była bardzo żywotna.Za rok większość 

pracownic ma zemdleć! 
 
- Bardzo żałuje pan Z. swojej wyprawy do fryzjera 

podczas deszczu. Zmoczone ciepłą mżawką włosy 

odrastają mu z kosmiczną prędkością. Zwłaszcza 

nad czołem! 
 
- Zauważyliśmy, że Władzy zdarza przebierać się 

dwa razy dziennie. Domyślamy się motywów. Ale 

jeśli Władza jest elegancja - Francja, to my 

dyskrecja - Grecja! 
 
- Dementujemy, że zamiast dyskoteki w szkole 

odbyły się balety w innym lokalu. Przecież p. S. nie 

tańczy zbyt chętnie. Z żoną! 
 
- Wielki smutek zapanował na twarzy pana Z. po 

wyjściu z komisji pani D. Nazajutrz jego oblicze 

jakże pojaśniało. Pani D. znów się pojawiła! 
 
- Pan S. nie kupuje kolejnej marynarki nie 

z oszczędności, ale z prozaicznej przyczyny. Ma 

mało odznak partyjnych. 
  
- Pani G. ma pretensje do męża, że jej nie przytula. 

A on chce i to bardzo! Tylko ma za krótkie ręce! 
 
- Skołyszyńska mistrzyni w urządzaniu bram 

weselnikom stoczyła bój z ochroniarzami. Goście 

zachwyceni bili brawo na stojąco. Myśleli, że to tak 

oryginalna brama! 
 
- Na boisku w Skołyszynie u przyjezdnych zagrał 

czarnoskóry zawodnik. Kibice z tzw. „żylety” 

dociekali jak on tam dojeżdża na treningi i mecze. 

Podobno z Kenii. 
 
- Radny S. /wyższa instancja!/ radził w jaki sposób 

mieszkańcy Gminy mogą sięgać po pieniądze np. 

sadząc wierzbę, czy hodując bakterie /serio!/. 

Lepiej chyba stanąć twardo na ziemi i sięgnąć po… 

rozum do głowy! 
 

 

 
 

 

 

Aktywny i perfekcyjnie zorganizowany nie 

dasz szans niedoróbkom wszelakiej maści. 

Sprawny, wielki. Do roboty! Do butelki? 

Sukces wszelki! 

 

 
Już najwyższy czas wypłynąć na szerokie 

wody! Znaleźć miłość, przeżyć przygodę 

i zdobyć prawdziwe pieniądze. Czujesz ich 

zapach i słyszysz szelest? Do dzieła! 

 

 
Chciałbyś jeszcze zabłysnąć na lokalnym 

firmamencie? Nici z tego, baterie wysiadły, 

żarówki spalone. Nie oślepisz już nikogo! 

I dobrze! 

 

 
W dużym pędzie do przodu, zdecydowany 

i sprawny w działaniach. Zacznij wielką 

akcję, a sukces murowany! Nikt Ci się nie 

oprze, nie ma prawa. 

 

 
Przybywa obowiązków, dwoisz się i troisz, 

ale wszystkich i tak nie zadowolisz! Coś 

wybierz, coś odrzuć. Na nosa, a on Cię nie 

zawodzi! 

 

 
Podekscytowany, zdenerwowany, bardzo 

emocjonalnie nastawiony do wszystkich 

i wszystkiego. A niepotrzebnie! Wyluzuj, 

uspokój nerwy. Będzie dobrze. 

 

 
Powodzenie! Jakże miło i przyjemnie! Te 

komplementy, poklepywania, kwiaty, 

i brzęczące dowody uznania! A buźka się 

śmieje! 

 

 
Wykrzesz wreszcie z siebie trochę 

entuzjazmu! Koniec roku za pasem, nie 

zostawiaj go na następny! Znów dadzą 

nowy przydział, może nawet większy. 

 

 
Powoli, systematycznie, dokładnie, 

pedantycznie. Tak trzymaj, tak działaj, 

a nie przegapisz tego, co ma znaczenie 

i jest ważkie. 

 

 
Znów działasz ofensywnie, podejmujesz 

rękawice, nie oddajesz ani piędzi. Intuicja 

Ci to podpowiada. Ma rację! Skazany jesteś 

na sukces. 

 

 
Podpisz nowy kontrakt, już czas! Rozterki 

precz, bo to nowe wyzwanie da Ci 

energetycznego kopa. Pofruniesz na metę, 

zwaną sukcesem. 

 

 
Jeszcze pora na Amora! Babie lato owinie 

Cię serpentyną westchnień. A obiekt? Patrz 

na lewo! Patrz na prawo! Będzie miło! 

Będzie klawo! 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  
 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 4(15)/2009 
 

- 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIOMO: 

 

1A-po dziadku, ale nie formy 

1L-niezbędny dla babki 

2F-aptekarski dkg 

2S-hydraulik zatańczy na niej? 

3A-w komputerowej armaturze 

3L-dwór w Lisówku 

4F-wystepuje w morzu 

4S-imiennik lidera „Czerwonych Gitar” 

5A-atrybut Pudziana 

5L-nie ma popytu 

6G-na czele GOK-u 

6T-w końskiej skrzyni biegów 

7A-skórna bagatelka 

7N-ciesielska kosa 

8G-kieruje SDS w Przysiekach 

8S-salutował mu Kozak 

9C-fan Morfeusza 

9L-sąsiedzkie potakiwanie 

10G-daje krzepę benzynie 

10S-uwielbia nasz powszedni 

11A-fruwa i strzela 

 

11M-młodsza siostra dziurki 

12G-chora na suchoty 

12T-leczy w Harklowej 

13A-uniwersalna do lania 

13K-nie groziło Rejentowi 

14G-uzależniony od drewna 

14T- ma mnóstwo tych na świat 

15A-ma krótszą szyję od kuzynki 

15M-egzotyczna klapsa 

16F-mamona na koźle 

16T-terminowa na mecie 

 

PIONOWO: 

 

A5-cztery mendle 

A10-radny ze Sławęcina 

B1-ma w zestawie karetę 

C5-dzieło Tyrmanda 

C9-wciąż za kółkiem 

D1-drugie nie na śniadanie 

E5-w Przysiekach za wodą 

F1-żółta bez jaj 

G6-i z Jasła,i z Krosna 

 

G12-wiec radnych 

H1-do nieba były nieruchome? 

I6-tam jadą trzecioklasiści 

J1-często kolorowo po nim na murawie 

K10-duuuuża siklawa 

L5- też ryczałt  

L12-zachodni hrabia 

M8-pseudonim cynku 

M11-najlepiej jej w kominie 

N1-lokalny windowsik 

O11-procentowy potentat 

P1-bonus dla uczciwego 

R11-ostatni opuszcza tratwę 

S1-też powab 

S7-siostra mieszka, a nie Leszka 

T12-podesłał nam Rewizora 

U1-zapaśnicza ozdoba 

W12-pub pradziadka 

X3-stawiana w TVN 

Y12-jak Wisła szeroka 

Z1-szył piękne kożuchy 

Z9-brat S1 

 

 

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 M N O P R S T U W X Y Z 
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