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W numerze m.in.: 
 

- Program „Comenius” Bączal-

Dolny 

- Projekt budżetu na 2014 r. 

- Harmonogram wywozu odpa-

dów komunalnych na rok 2014 

- Ogłoszenia dot. terminów  

   i stawek opłat 

- Internet w kontakcie z Urzędem 

Gminy 

- Kolektory słoneczne 

- LGD ogłasza konkursy 

- Turystyka lokalna 

- Moja mała Ojczyzna 

- Stowarzyszenie „Tęcza” 

- Odznaczenia dla strażaków 

- Jubileusz 110 urodzin 

- Gmina Skołyszyn w obiektywie 

- Nagroda dla GOKiCz 

- Wydarzenia kulturalne organi-

zowane przez GOKiCz 

- Sport 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- Horoskop 

- Krzyżówka  
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BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

 
Szanowni Państwo! 

 
Dobiega końca rok 2013. Koniec roku jest okresem podsumowań, ocen, refleksji, ale rów-

nocześnie jest to okres przemyśleń i planów na lata następne. Ja również z perspektywy 

Wójta Gminy Skołyszyn pragnę w kilku zdaniach podzielić się z wszystkimi mieszkańcami 

tym co udało się nam w mijającym roku dokonać oraz pokrótce przedstawić plany na rok 

przyszły. Analizując problemy, zadania zrealizowane przez gminę, a także realizację budże-

tu to muszę stwierdzić, że mimo wielu trudności nie był to rok najgorszy. Budżet Gminy na 

rok bieżący był budżetem oszczędnościowym, a i tak nie udało się w pełni zrealizować 

wszystkich zaplanowanych zadań, szczególnie po stronie dochodowej budżetu. W dalszym 

ciągu do budżetu nie wpłynął 1 mln zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych przy budo-

wie kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Przysiekach. Jest to wynikiem opóźnień ze strony 

Komisji Europejskiej dotyczących końcowych rozliczeń projektu realizowanego przez 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Funduszu Spójności. Niższe były również do-

chody z tytułu udziału w podatku stanowiącym dochody państwa, zmniejszona została także 

subwencja oświatowa. Brak zaplanowanych w budżecie środków powodował konieczność 

wielokrotnej korekty budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Mimo to na 

bieżąco staraliśmy się realizować najpilniejsze zadania w poszczególnych sołectwach, jak 

również zapewnić sprawne funkcjonowanie Urzędu i podległych jednostek oraz bieżące 

utrzymanie i remonty obiektów mienia komunalnego. W roku bieżącym rozpoczęła się re-

alizacja II etapu budowy kanalizacji Przysiek, zaplanowana na lata 2013-2015. W br. Gmina 

wzbogaciła się o nowoczesny samochód asenizacyjny, którym świadczone są usługi wywo-

zu nieczystości z gospodarstw nie posiadających kanalizacji sanitarnej. W czerwcu gmina 

przejęła w formie darowizny sprzęt SUW w Skołyszynie. Pozwoliło to na wykonywanie 

przez naszych pracowników, własnym sprzętem najpilniejszych prac ziemnych i wywóz 

żwiru w poszczególnych wioskach, obniżając koszty tych prac, przy równoczesnym znacz-

nym zwiększeniu ich rzeczowego zakresu. W dalszym ciągu dbamy o poprawę stanu infra-

struktury drogowej. W tym roku wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na ponad 

2200 mb dróg, zmodernizowane zostały trzy drogi rolnicze, wykonanych zostało wiele ki-

lometrów rowów, nowe przepusty, itp. Przy udziale środków z budżetu Gminy wykonane 

zostało kompleksowe zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej Jasło – Jabłonica, 

wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej drogi. Nowy asfalt położony został również na 

kilkusetmetrowym odcinku drogi powiatowej w Kunowej. Wykonanych zostało także wiele 

prac remontowych i modernizacyjnych budynków mienia komunalnego Gminy. SP ZOZ 

wzbogacił się o nowoczesny budynek przeznaczony na zabiegi rehabilitacyjne. Trwają prace 

przy utwardzaniu placu wokół budynku GOPS w Skołyszynie, na którym w roku przyszłym 

położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.  

cd. na str. 2 

 

       

 

 

 

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 

krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 

maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

PODSUMOWANIE ROKU 

  

                                                              

                                        

                 

 

 
Wójt Gminy Skołyszyn  

Zenon Szura 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Skołyszyn 

Wiesław Hasiak 

„Bóg się rodzi moc truchleje 

  Pan niebiosów obnażony…” 

       Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć, aby tegoroczne Święta 

przyniosły wiele pięknych chwil w gronie Rodziny oraz Bliskich, wypełnionych atmosferą miło-

ści i wzajemnej życzliwości. Niech tajemnica Narodzenia Pana wzbogaci łaską, na-                                       

pełni pokojem  i radością, a blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni nadchodzącego                                        

Nowego 2014 Roku. 
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W Środowiskowym Domu Samopomocy w Przysie-

kach wybudowana została zewnętrzna winda dla 

osób niepełnosprawnych. Ogłoszony został przetarg 

na dostawę nowego autobusu dostosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SDŚ. 

W Jabłonicy, na placu przy Domu Ludowym powstał 

piękny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. Roz-

poczęte zostały prace przy wykonaniu instalacji c.o. 

w Domach Ludowych w Przysiekach i Pustej Woli, 

których dokończenie planowane jest przy udziale 

środków unijnych w roku przyszłym. Obecnie trwają 

końcowe prace przy wymianie pokrycia dachu i wy-

konaniu elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem 

budynku przedszkola w Skołyszynie. Na końcowym 

etapie są prace związane z ogłoszeniem przetargu na 

wykonanie instalacji solarnej realizowane przez 

ZGDW. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane 

jest na rok przyszły. Wszystkie opisane pokrótce 

wyżej zadania na pewno wpłyną na poprawę jakości 

życia naszych mieszkańców, jak również przyczynią 

się do dynamicznego rozwoju naszego środowiska 

lokalnego. Pragnę zauważyć również, że mimo ciągle 

pogarszającej się demografii, gminna sieć szkolna 

pozostała bez zmian. Sytuacja taka powoduje, że co 

roku do subwencji oświatowej zmuszeni jesteśmy 

dopłacać coraz większe sumy, w tym roku była to 

kwota dużo ponad 3 mln zł. Mimo trudnej sytuacji 

stan naszych placówek oświatowych należy ocenić 

jako dobry, corocznie wykonywane są w nich prace 

remontowe i modernizacyjne, a szkoły wzbogacają 

się o nowy sprzęt i pomoce, bardzo często przy 

udziale środków zewnętrznych (np. programy rozwo-

jowe  szkół  czy  też  program COMENIUS). Na pod- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kreślenie zasługuje również fakt, że wszyscy ucznio-

wie mają zapewnione w swoich szkołach obiady. 

Niepokojącym zjawiskiem jest uczęszczanie dzieci 

z terenu Gminy do szkół zlokalizowanych poza na-

szymi obwodami szkolnymi. Powoduje to corocznie 

bardzo duże straty dla budżetu spowodowane zmniej-

szeniem subwencji oświatowej. Korzystając z okazji 

pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracow-

nikom, radnym, sołtysom wsi oraz wszystkim, którzy 

wspierali mnie i pomagali w realizacji tych trudnych 

zadań. Przed nami rok 2014, na pewno rok nowych 

wyzwań i zadań. Na łamach naszej gazety przedsta-

wiamy projekt budżetu na rok przyszły przekazany 

do konsultacji radnym Rady Gminy. Planując budżet 

staraliśmy się ująć w nim przede wszystkim te zada-

nia, które zapewnią sprawne funkcjonowanie Gminy, 

szczególnie zadania oświatowe i z zakresu opieki 

społecznej, kontynuację i rozpoczęcie nowych zadań 

inwestycyjnych oraz zaspokajanie bieżących potrzeb. 

Zdaję sobie sprawę, że przedstawiony projekt budże-

tu nie w pełni wszystkich usatysfakcjonuje, jednak 

jestem przekonany, że jest to budżet, który pozwoli 

na pełną realizację zadań stawianych gminie i jej 

dalszy rozwój. Pragnę również podkreślić, że jeste-

śmy przygotowani na aplikację środków finansowych 

z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Pod-

sumowując pragnę podziękować wszystkim miesz-

kańcom za pomoc, życzliwość, przychylność i wyro-

zumiałość oraz życzyć żeby nowy rok był rokiem, 

w którym realizowane przez gminę zadania 

i inwestycje spełnią, przynajmniej część Państwa 

oczekiwań. 

                        Wójt Gminy Skołyszyn – Zenon Szura 

 

PROJEKT BUDŻETU GMINY SKOŁYSZYN NA ROK 2014 
 

Dział klasyfikacji budżetowej Kwota /zł/ 

D O C H O D Y 

Rolnictwo i łowiectwo 500 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 19 773 

Gospodarka mieszkaniowa /m.in. wpływy ze sprzedaży gruntów i budynków oraz za najem 

lokali i dzierżawę gruntów/ 
285 105 

Informatyka 145 191 

Administracja publiczna /m.in. dotacje celowe/ 95 395 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 165 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających oso-

bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /m.in. wpływy z podatków i opłat lo-

kalnych, z karty podatkowej, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilnoprawnych, udziały 

w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa/ 

8 453 721 

Różne rozliczenia m.in. subwencja ogólna/, w tym subwencja oświatowa 10 695 034 zł 16 296 838 

Oświata i wychowanie /m.in. wpływy z czynszów i opłaty stałej w przedszkolu/ 54 590 

Pomoc społeczna m.in. dotacje celowe z budżetu Państwa/ 5 649 441 

Edukacyjna opieka wychowawcza /dotacja na realizację programów edukacyjnych/ 182 561 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /m.in. refundacja za kanalizację, środki z Pol-

sko-Szwajcarskiego Programu Współpracy oraz wpłat mieszkańców na budowę kolektorów 

słonecznych / 
2 062 890 

RAZEM DOCHODY: 33 248 170 
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W dniu 12.12.2013 r. zastało opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na 

stronie BIP Związku (www.wisloka.bip.info.pl) ogło-

szenie o zamówieniu na wybór Wykonawcy instalacji 

kolektorów słonecznych w ramach Projektu „Instala-
cja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na 
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisłoki”. Termin otwarcia ofert złożonych przez 

potencjalnych wykonawców wyznaczony jest na 

22.01.2014 r. 

Po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu 

umowy z Wykonawcą mieszkańcy, którzy wyrazili 

chęć uczestnictwa w Projekcie - podpisując umowę - 

listownie zostaną poinformowani o ostatecznej kwo-

cie wkładu własnego oraz terminie wpłaty I raty. 
 

 

Dział klasyfikacji budżetowej Kwota /zł/ Kwota /zł/ 

WYDATKI 

Rolnictwo i łowiectwo /Odpis na Izby Rolnicze/ 10 287 

Leśnictwo 1 000 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę /dopłata do wody/ 24 300 

Transport i łączność /m.in. zimowe utrzymanie dróg, dotacja dla powiatu, wykonanie nowych 

nawierzchni bitumicznych, dofinansowanie remontu dróg powodziowych, bieżące utrzymanie 

dróg/ 
1 424 817 

Gospodarka mieszkaniowa /m.in. bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego 

i Ośrodków Zdrowia, zakupy gruntów, opracowania geodezyjne/ 
391 851 

Działalność usługowa /m.in. opracowanie zmian w PZP/ 48 640 

Informatyka /realizacja projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej/ 176 303 

Administracja publiczna /m.in. wydatki na funkcjonowanie urzędu i rady Gminy, wydatki na 

promocję Gminy, składki członkowskie/ 
3 119 877 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 

/aktualizacja spisu wyborców/ 
2 165 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /m.in. utrzymanie OSP, obrona cywil-

na, zarządzanie kryzysowe/ 
223 700 

Obsługa długu publicznego /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów/ 300 000 

Różne rozliczenia /rezerwa ogólna, inwestycyjna i celowa/ 775 000 

Oświata i wychowanie, w tym m.in.: 

 Szkoły podstawowe – 8 052 446 zł 

 Oddziały przedszkolne (zerówki) – 528 106 zł 

 Przedszkola – 425 136 zł 

 Gimnazja – 3 329 287zł 

 Dowożenie uczniów – 320 735 zł 

 Stołówki szkolne – 697 750 zł 

13 857 668 

Ochrona zdrowia /m.in. zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie alkoholizmowi/ 110 000 

Pomoc społeczna /m.in. wydatki na utrzymanie SDŚ i GOPS, pokrycie kosztów pobytu w do-

mach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opie-

kuńcze/ 
7 010 725 

Edukacyjna opieka wychowawcza /m.in. świetlice szkolne, pomoc dla uczniów/ 570 729 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /wydatki związane z budową II etapu kanalizacji 

w Przysiekach, dotacja dla GZGK, wydatki na utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, budowa 

lamp oświetlenia ulicznego, instalacja solarów, wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach 

bezpańskich psów/ 

4 383 288 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / m.in. wydatki na utrzymanie GOKiCz i domów 

ludowych, bibliotek/ 
767 385 

Kultura fizyczna i sport 168 415 

RAZEM WYDATKI: 33 366 150 

 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

 

http://www.bip.info/
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2014 ROK 

 

Sołectwo styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 

Przysieki 16, 27 06, 20 06, 20 03, 17, 29 22 05, 20* 

Bączal Górny 16, 27 06, 20 06, 20 03, 17, 29 22 05, 20* 

Bączal Dolny 16, 27 06, 20 06, 20 03, 17, 29 22 05, 20* 

Lipnica Górna 16, 27 06, 20 06, 20 03, 17, 29 22 05, 20* 

Jabłonica 16, 27 06, 20 06, 20 03, 17, 29 22 05, 20* 

       

Skołyszyn 17, 28 07, 21 07, 21 04, 18, 30 23 06, 21* 

Święcany 17, 28 07, 21 07, 21 04, 18, 30 23 06, 21* 

Siepietnica 17, 28 07, 21 07, 21 04, 18, 30 23 06, 21* 

Lisów 17, 28 07, 21 07, 21 04, 18, 30 23 06, 21* 

       

Harklowa 18, 29 08, 22 08, 22 05, 19 02, 24 07, 28* 

Pusta Wola 18, 29 08, 22 08, 22 05, 19 02, 24 07, 28* 

Kunowa 18, 29 08, 22 08, 22 05, 19 02, 24 07, 28* 

Sławęcin 18, 29 08, 22 08, 22 05, 19 02, 24 07, 28* 

Siedliska Sław. 18, 29 08, 22 08, 22 05, 19 02, 24 07, 28* 

       

Sołectwo lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Przysieki 03, 17 07, 21 11, 25 02*, 16 06, 20 04, 18 

Bączal Górny 03, 17 07, 21 11, 25 02*, 16 06, 20 04, 18 

Bączal Dolny 03, 17 07, 21 11, 25 02*, 16 06, 20 04, 18 

Lipnica Górna 03, 17 07, 21 11, 25 02*, 16 06, 20 04, 18 

Jabłonica 03, 17 07, 21 11, 25 02*, 16 06, 20 04, 18 

       

Skołyszyn 04, 18 08, 22 12, 26 03*, 17 07, 21 05, 19 

Święcany 04, 18 08, 22 12, 26 03*, 17 07, 21 05, 19 

Siepietnica 04, 18 08, 22 12, 26 03*, 17 07, 21 05, 19 

Lisów 04, 18 08, 22 12, 26 03*, 17 07, 21 05, 19 

       

Harklowa 05, 19 09, 23 13, 27 04*, 18 08, 22 06, 20 

Pusta Wola 05, 19 09, 23 13, 27 04*, 18 08, 22 06, 20 

Kunowa 05, 19 09, 23 13, 27 04*, 18 08, 22 06, 20 

Sławęcin 05, 19 09, 23 13, 27 04*, 18 08, 22 06, 20 

Siedliska Sław. 05, 19 09, 23 13, 27 04*, 18 08, 22 06, 20 

*wywóz odpadów wielkogabarytowych 

OGŁOSZENIE 
 

Wójt Gminy w Skołyszynie przypomina o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi w terminach ustalonych przez Radę Gminy Skołyszyn: 

- za styczeń, luty, marzec – do 15 marca 2014 r. 

- za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja 2014 r. 

- za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września 2014 r. 

- październik, listopad, grudzień – do 15 listopada 2014 r. 
 

Opłaty należy uiszczać bez wcześniejszego wezwania pisemnego zgodnie ze złożoną deklaracją w kasie Urzędu 

Gminy, u sołtysów, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Skołyszyn  

BS Biecz o/Skołyszyn  76 8627 1037 2003 5000 0459 0001. 
 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

za odpady segregowane 8,00 zł (brutto)od osoby /m-c  

za odpady niesegregowane 12,00 zł (brutto)od osoby /m-c 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden miesiąc dla danej nieruchomości to iloczyn odpo-

wiedniej stawki i liczby wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie ze złożoną deklaracją. 
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Najlepszym sposobem na uniknięcie niedogodności 

związanych z wizytą w urzędach - a co za tym idzie 

stratą czasu a często dodatkowymi kosztami związa-

nymi z dojazdem do instytucji - jest kontakt drogą 

elektroniczną.  

Z Urzędem Gminy w Skołyszynie można komuni-

kować się za pośrednictwem:  

- Systemu Obsługi Zgłoszeń Mieszkańców,  

- platformy ePUAP,  

-poczty e-mail.  

 
System Obsługi Zgłoszeń Mieszkańców to indywi-

dualnie opracowane narzędzie zdalnej komunikacji 

zarówno dla mieszkańca jak i urzędników. Zadaniem 

systemu jest usprawnienia zarządzania wszelkimi 

zgłoszeniami mieszkańców, umożliwia on bieżący 

nadzór i kontrolę zgłoszonych spraw. Mieszkaniec 

gminy może korzystać z tego narzędzia za pośrednic-

twem http://zgloszenia.gmskolyszyn.pl Osoba zgła-

szająca nie musi posiadać podpisu elektronicznego 

ani też profilu zaufanego.  

 

ePUAP to z założenia jedyne miejsce w sieci, gdzie 

oferowane są usługi wszystkich podmiotów admini- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stracji Platforma ePUAP dostępna jest pod adresem 

internetowym www.epuap.gov.pl Od 2011 r. mogą 

z niej korzystać osoby nie posiadające podpisu elek-

tronicznego a jedynie profil zaufany, czyli bezpłatny 

odpowiednik podpisu elektronicznego. Dzięki profi-

lom zaufanym ePUAP stał się narzędziem dostępnym 

dla każdego obywatela. Należy pamiętać, że każdy 

profil zaufany musi zostać potwierdzony przez jed-

nostkę posiadającą takie uprawnienia. W wojewódz-

twie podkarpackim uprawnionymi do tego są m.in. 

Urząd Wojewódzki, Oddziały ZUS i Urzędów Skar-

bowych.  

 

Oficjalny adres skrzynki elektronicznej urzędu  

e-mail: gmina@skolyszyn.pl. Korzystając z tego 

narzędzia należy pamiętać, że pisma/wiadomości 

wysłane a nie podpisane ważnym podpisem elektro-

nicznym nie mają charakteru formalnego.  

Poprzez zwykłą wiadomość klient urzędu nie może 

dokonywać żadnych oświadczeń, jedynie przesyłać 

informacje lub pytania, które mogą być podstawą do 

podejmowania dalszych działań. Wykorzystanie 

podpisu elektronicznego umożliwia natomiast kiero-

wanie oficjalnych zapytań, składanie oświadczenia 

woli czy podpisywanie formularzy. 

Wysokość cen za sprzedaż wody 

Grupa odbiorców Jednostka 

miary 

Cena/stawka 

brutto 

 

 

Dopłata 

z budżetu 

gminy 

(brutto) 

Opłata dla: 

gospodarstw 

domowych   

pozostałych od-

biorców 

1 2 3 4 5=3-4 

Gospodarstwa domowe zł/m
3
 4,69 0,53 4,16 - 

Pozostali odbiorcy zł/m
3
 4,69 -  4,69 

Opłata abonamentowa zł/m-c 4,86 - 4,86 4,86 
 
Wysokość cen za odbiór ścieków 

Grupa odbiorców Jednostka 

miary 

Cena/stawka 

(brutto) 

 

Dopłata 

z budżetu 

gminy 

(brutto) 

Opłata dla: 

gospodarstw do-

mowych 

Pozostałych 

/przemysłowych 

odbiorców 
1 2 3 4 5=3-4 

Gospodarstwa domowe zł/m
3
 12,70 4,03 8,67 - 

Pozostali odbiorcy zł/m
3
 14,25 -  14,25 

Odbiorcy przemysłowi zł/m
3
 14,88   14,88 

Opłata abonamentowa zł/m-c 4,86 - 4,86 4,86 
 

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KONTAKCIE Z URZĘDEM GMINY 

OGŁOSZENIE 
 

Informujemy, że stawki opłat za wodę, ścieki i podatki obowiązujące na terenie gminy Skołyszyn  

od 1 stycznia 2014 roku pozostają na poziomie roku 2013. 

 

http://zgloszenia.gmskolyszyn.pl/
http://www.epuap.gov.pl/
mailto:gmina@skolyszyn.pl
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„Nie, to nie może być prawda. A jednak jest!!!” 

W dniach 12 listopada 2013 roku do 15 listopada 

2013 roku troje uczniów z ZSP w Bączalu Dolnym 

z klasy trzeciej gimnazjum – Gabriela Łyszczarz, 

Anna Rolak oraz Rafał Ropel wraz z panią dyrektor 

Izabelą Maduzia oraz paniami Barbarą Łyszczarz 

oraz Joanną Bosak – odbyło podróż do Turcji w ra-

mach projektu Comenius – Uczenie się przez całe 

życie. Projekt ten jest realizowany pod hasłem „Me, 

Myself and My Tale” („Ja i Moja Bajka”). Spotkanie 

w Turcji było pierwszym, w którym uczestniczyli 

uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz z pięcio-

ma innymi partnerami (Turcja, Hiszpania, Anglia, 

Irlandia Północna oraz Czechy).  

W trakcie czterodniowej wizyty w Turcji nasi 

uczniowie znajdowali się pod opieką tureckich ro-

dzin. Ponadto, mieli okazję zetknąć się z dziedzic-

twem historycznym i kulturowym Turcji, a także 

poznać smaki kuchni tureckiej. Uczniowie wraz 

z nauczycielami zwiedzili stolicję Turcji – Ankarę, 

Mauzoleum Ataturka, Muzeum Kultury Anatalijskiej, 

typową turecką miejscowość i bazar - Beypazari oraz 

Wyspę Bajek z postaciami z legend tureckich, zna-

nych z książek i filmów. W ostatni dzień pobytu 

w Turcji odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich 

partnerów oraz nauczycieli i uczniów szkoły turec-

kiej w auli, gdzie można było obejrzeć prezentacje 

multimedialne przygotowane przez każdego z partne-

rów, przedstawienie „Żółw i zając” oraz taniec turec-

ki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 

certyfikaty oraz prezenty. 

 

 

 

 

 

Jak powszechnie wiadomo okres zimowy wiąże się 

z koniecznością zabezpieczenia domów i mieszkań 

przed skutkami niskich temperatur głównie poprzez 

stosowanie różnych dociepleń i uszczelnień oraz 

korzystania w szerokim zakresie z urządzeń ogrzew-

czych, najczęściej węglowych i gazowych. Niesie to 

jednak z sobą określone poważne zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzi. Jak wykazują statystyki zda-

rzeń prowadzone przez PSP charakterystycznym dla 

okresu zimowego jest wzrost liczby przypadków 

zatrucia tlenkiem węgla, nierzadko ze skutkiem 

śmiertelnym. Każdego roku w wyniku zatrucia 

tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Niespraw-

ne technicznie lub niewłaściwie użytkowane piece 

węglowe, urządzenia gazowe oraz związane z nimi 

instalacje dymowo-spalinowe stwarzają poważne  
 

 
 

 

 
 

Podczas jednego ze spotkań roboczych było prze-

prowadzone głosowanie na logo naszego projektu.  

W konkursie brały udział wszystkie kraje uczestni-

czące w projekcie. Każdy kraj mógł wystawić jedną 

pracę przywiezioną ze swojego kraju. Podczas gło-

sowania w Ankarze propozycja naszej uczennicy 

Weroniki Wojdyły okazała się bezkonkurencyjna, 

tym samym jej projekt stał się oficjalnym logo pro-

jektu. 

Do naszych domów dotarliśmy w sobotę nad ranem. 

Wszyscy byliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi i zadowo-

leni, że mogliśmy przeżyć tak wspaniałą przygodę. 

Opracowała: Joanna Bosak oraz Barbara Łyszczarz 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

i realne zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla, zwłasz-

cza przy jednoczesnym braku właściwej wentylacji 

pomieszczeń, co często związane jest z „doszczelnie-

niem” domów i mieszkań poprzez wymianę okien. 

Tlenek węgla jest produktem niepełnego spalania 

wszelkich materiałów palnych. Pamiętać trzeba, że 

tlenek węgla zwany popularnie czadem jest gazem 

niezwykle niebezpiecznym. nie tylko ze względu na 

jego toksyczne właściwości, ale również z powodu 

niemożliwości jego wykrycia przez zmysły człowie-

ka. Zwany jest więc nie bez powodu skrytym zabój-

cą. 

 

W przypadku zatrucia należy udzielić choremu 

pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe 

tel. 999 lub 112. 

UCZNIOWIE Z ZSP W BĄCZALU DOLNYM W TURCJI 

 

CZAD CICHY ZABÓJCA 
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Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ wraz z Lokalną 

Grupą Działania Subregion Magurski - Szansa na 

Rozwój i Stowarzyszeniem Czarnorzecko-

Strzyżowską Lokalną Grupą Działania zapraszają 

Państwa do wirtualnej podróży po okolicy za pośred-

nictwem nowo utworzonej strony internetowej 

www.projektatlas.eu Strona www jest jednym 

z elementów realizowanego projektu mającego na 

celu wypromowanie szlaku turystycznego "W dorze-

czu Wisłoka i Wisłoki". Projekt ma przybliżyć 

mieszkańcom regionu walory gmin: Nowy Żmigród, 

Krempna, Skołyszyn, Brzyska, Jodłowa, Brzostek, 

Pilzno,  Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, Frysztak, 

Korczyna i Krościenko Wyżne. Ma wypromować 

region, jako miejsce spotkań towarzyskich, spotkań 

przedstawicieli kultury jak i biznesu chcących rozwi-

jać i inwestować w lokalną turystykę. Obszar objęty 

projektem jest wyjątkowy, bo tutaj historia łączy się 

z nowoczesnością dając przykład harmonii koegzy-

stencji rożnych narodowości, wyznań oraz obycza- 

jów. Dowodem obecności wielokulturowej są liczne 

budowle  np.:  cerkwie, synagogi, cmentarze wojenne 

 

 

 

W dniach 23 grudnia 2013 r. - 14 stycznia 2014 r. 

można składać do biura Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „LIWOCZ” wnioski o przyznanie 

pomocy w ramach działań:  

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierol-

niczej”  

- "Małe projekty”  

Zarząd Stowarzyszenia zachęca zainteresowanych do 

składania wniosków, bo jest o co się starać – na 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przezna-

czono 579 tys. zł, na „Różnicowanie w kierunku 

 
 

 

(…) „Piękna nasza ziemia cała, jak śpiewa zespół 

Mazowsze, urokliwa jest ziemia jasielska bogata 

w trzy rzeki; Wisłokę, Ropę i Jasiołkę wypływające 

z Beskidu Niskiego, okalające Jasło. 
Zewsząd otaczają nas wzgórza pomiędzy którymi 

płyną większe czy mniejsze strumienie tworząc doli-

ny. Od strony północnej rozciąga się ze wschodu na 

zachód szerokie pasmo lasu Liwocz z wyodrębnio-

nym Rezerwatem Przyrody i wznosząca się na 561 

m. n.p.m. Góra Liwocz, na której zbudowana jest 

wieża widokowa z umieszczonym na niej wysokim 

krzyżem, a u stop wieży jest kaplica, w której w se-

zonie letnim odbywają się nabożeństwa dla licznie 

przybywających tu turystów. Wzdłuż drogi prowa-

dzącej na szczyt góry umieszczone są zrobione przez 

przybysza z Armenii stacje drogi krzyżowej w mie-

dziorycie, dosyć okazałej wielkości. Od strony połu-

dniowej rozciąga się Magurski Park Narodowy 

 

 

 

z pierwszej i drugiej wojny światowej, kościoły 

i bazyliki. Turystyka lokalna - do czego zachęcają 

pomysłodawcy projektu - to doskonały sposób na 

spędzenie wolnego czasu w otoczeniu niezapomnia-

nych krajobrazów, czystego powietrza. To również 

wspaniała forma wypoczynku dla osób, które lubią 

aktywność. Należy pamiętać, że dla osób kochają-

cych podróże najciekawszym i najtańszym rozwiąza-

niem są podróże lokalne, do czego przedstawiciele 

trzech Lokalnych Grup Działania serdecznie zapra-

szają. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

działalności nierolniczej” blisko 292 tys. zł, a na 

Małe projekty 193 tys. zł. Tegoroczny nabór jest 

ostatnim w ramach w/w działań. Formularze wnio-

sków są do pobrania ze strony internetowej stowarzy-

szenia www.lgdliwocz.pl (zakładka aktualne nabory) 

lub strony Urzędu Marszałkowskiego 

www.wrota.podkarpackie.pl (zakładka PROW) 

Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze 

LGD "LIWOCZ" (Brzyska 11A) osobiście od ponie-

działku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub za 

pośrednictwem poczty e-mail lgdliwocz@wp.pl, 

a także telefonicznie 13 4410338. 
 

 

 

oraz biegnie granica ze Słowacją. Występują tu lasy 

mieszane w sezonie dające obfitość grzybów i jagód. 

Te podkarpackie okolice chętnie odwiedzają turyści 

z innych stron Polski jako, że tu są jedyne w swoim 

rodzaju krajobrazy, klimat, jak też i ludzie są przy-

jaźni. Przyjeżdżają też sąsiedzi spoza wschodniej 

i południowej granicy, blisko jest bowiem do Lwowa, 

Preszowa i innych przygranicznych miast.”  

                                                           Julian Kędzior 
 

TURYSTYKA LOKALNA "W DORZECZU WISŁOKA I WISŁOKI" 

 

LGD OGŁASZA OSTATNIE KONKURSY O DOFINASOWANIE PROJEKTÓW 
 

MOJA MAŁA OJCZYZNA 

 

http://www.projektatlas.eu/
mailto:lgdliwocz@wp.pl
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Gdzieś, daleko od Ziemi, odbyło się spotkanie: 
Panie, czas na kolejne narodziny- 
Powiedziały anioły do Boga. 
Miłości dużo będzie potrzebować 
to specjalne dziecko. 
 
Jego rozwój innym wyda się powolny. 
Nie będzie on zdolny, być może, 
do żadnych osiągnięć, 
Lecz zapragnie ogromnej 
opieki i miłości ludzi, 

Których spotka na swej drodze (…) 
 

Dla takich właśnie „specjalnych dzieci” w listopadzie 

2003r. z inicjatywy pani dr Ewy Zawilińskiej – Olech 

powstało Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Skołyszynie. Siedmiobarwna 

tęcza, która jest biblijnym symbolem przymierza 

Pana Boga z człowiekiem połączyła ze sobą grupę 

ludzi, na drodze których stanęło „specjalne dziecko”. 

Rodzice, opiekunowie prawni, członkowie rodzin 

oraz przyjaciele starają się w miarę możliwości za-

pewnić wszechstronną pomoc osobom niepełno-

sprawnym – dzieciom i dorosłym – w zakresie reha-

bilitacji, terapii, opieki, wychowania i edukacji. 

Główne cele stowarzyszenia to działanie na rzecz 

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, two-

rzenia warunków przestrzegania wobec nich praw 

człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczest-

nictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich ro-

dzin. W obecnej chwili w stowarzyszeniu zarejestro-

wanych jest 42 członków, co oznacza, że właśnie tyle 

rodzin objętych jest opieką, gdyż niepełnosprawność 

jest chorobą całej rodziny. Jednym z ważniejszych 

zadań realizowanych przez stowarzyszenie jest orga-

nizowanie różnego rodzaju imprez i wyjazdów inte-

gracyjnych. Wspólne spędzanie czasu przez osoby 

niepełnosprawne, które znajdują się pod opieką sto-

warzyszenia oraz ich rodzin przyczynia się do pogłę-

biania więzi międzyludzkich, a także jest okazją do 

nawiązywania nowych znajomości. Kontakty rodzi-

ców  dzieci  niepełnosprawnych  sprzyjają  wymianie 

 

 

 

W dniu 13 listopada 2013r. w trakcie obrad Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rze-

szowie, którym przewodniczył Prezes Janusz Ko-

nieczny, grupa strażaków OSP została odznaczona 

Krzyżami Zasługi. W posiedzeniu udział wzięła  

Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-

Śmigielska, która wręczyła strażakom ochotnikom 

odznaczenia państwowe nadane postanowieniem 

Prezydenta RP. Złote, srebrne i brązowe Krzyże Za-

sługi przyznane zostały za zasługi w działalności na 

rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznaczenia pań-

stwowe odebrało 22 strażaków ochotników z woje-

wództwa podkarpackiego. Wśród odznaczonych 

znalazł się Józef Marszałek, Prezes OSP Pusta Wola, 

 

 

informacji i doświadczeń związanych z niepełno-

sprawnością. Są także istotną formą wsparcia dla 

rodzin przy rozwiązywaniu codziennych problemów 

wynikających z szeroko pojętej niepełnosprawności. 

Podczas 10 lat działalności Stowarzyszenia „Tęcza” 

jego podopieczni zwiedzili m.in. Rabkę, Zakopane, 

Kraków, Wieliczkę i Bystre. Wielokrotnie uczestni-

czyli w imprezach organizowanych z okazji Andrze-

jek, balach karnawałowych, wycieczkach do stadniny 

koni w Kaczorowach, Umieszczu czy Jareniówce, na 

baseny termalne w Szaflarach czy do gospodarstw 

agroturystycznych oraz wielu innych. Bardzo chętnie 

przyjmują zaproszenia od zaprzyjaźnionych szkół ze 

Skołyszyna, Lisowa, Święcan czy Harklowej. Atrak-

cyjne wyjazdy w malownicze i cenne przyrodniczo 

zakątki kraju oraz plenerowe imprezy są dla osób 

niepełnosprawnych doskonałą okazją do wyjścia 

poza środowisko codzienne, co niewątpliwie przy-

czynia się do ich rehabilitacji społecznej. Ze względu 

na ograniczenia zdrowotne i finansowe większość 

podopiecznych „Tęczy” rzadko wyjeżdża poza miej-

sce swojego zamieszkania, dlatego wspólne wyciecz-

ki pozytywnie wpływają na ich samopoczucie 

i pozwalają na poszerzenie ich wiedzy o otaczającym 

świecie. Od 2006 r. Stowarzyszenie „Tęcza” jest 

organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że 

można przekazywać na jej potrzeby 1% podatku.  

Numer KRS: 0000 22 19 83 Nr konta bankowego: 

BS Biecz O/Skołyszyn 68 8627 1037 2003 5000 

8623 0001 

Bardzo prosimy wszystkich życzliwych ludzi, którym 

bliski jest los każdego człowieka, by zechcieli włą-

czyć się w niesienie pomocy najbardziej tego potrze-

bującym. Postarajmy się, aby radosna, wielobarwna 

tęcza zawsze gościła w sercach podopiecznych Sto-

warzyszenia, a oni sami mieli okazję do dalszego 

poznawania świata i jego tajemnic.  

Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 222 

http: //www.stowarzyszenie-tecza.pl 

e-mail: stowarzyszenie.tecza@wp.pl 

Agnieszka Hajduk 

 

 

 

odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Wojewoda 

Małgorzata Chomycz-Śmigielska podczas uroczysto-

ści podkreśliła, że ochotnicze straże pożarne są waż-

nym elementem w krajowym systemie ratowniczo-

gaśniczym. „Zawsze można na Państwa liczyć” – 

podkreśliła wojewoda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ODZNACZENIA DLA STRAŻAKÓW OSP 

 

 

„TĘCZOWE” DZIECI – SPECJALNE PODARUNKI Z NIEBA 

 

mailto:stowarzyszenie.tecza@wp.pl
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W dniu 03.10.2103 r. jubileusz 110 rocznicy urodzin 

obchodziła Pani Aleksandra Dranka z Harklowej. 

 Pani Aleksandra Dranka (z domu Pięta) urodziła się 

w Harklowej, 3 października 1903 r. Jej rodzice – 

Antoni i Maria (z domu Kula) – w 1905 r. wyjechali 

za chlebem do Stanów Zjednoczonych, zabierając ze 

sobą mała Olę. Zamieszkali w Chicago, gdzie po 

roku pracy zarobili na założenie i prowadzenie wła-

snego baru. Pani Aleksandra pamięta z pobytu 

w Ameryce dwa dramatyczne dla niej wydarzenia. 

Pierwsze, to napad gangsterów na ich restaurację 

w Chicago, połączony ze strzelaniną. Mała Ola nie 

zdawała sobie z tego sprawy, ale pamięta do dzisiaj, 

że siedziała na piętrze w pokoju i bardzo się bała. 

Drugim takim przeżyciem, które wryło się w pamięć 

dziecka, była próba porwania Oli, gdy w 1908 r. 

oczekiwała wraz z rodzicami na nabrzeżu portowym 

w Nowym Jorku na statek do Europy. Jak dziś 

wspomina Pani Aleksandra – „jakiś wysoki mężczy-

zna w czarnym długim płaszczu” chwycił ją na ręce 

i zaczął uciekać. Ojciec Oli ruszył w pogoń za na-

pastnikiem i przy udziale innych podróżnych, po 

krótkiej szarpaninie odzyskał dziecko. Napastnik 

wmieszał się w tłum i uciekł. Po powrocie w rodzin-

ne strony rodzice Pani Aleksandry, zakupili ziemię, 

wybudowali dom oraz inne potrzebne zabudowania 

i zaczęli gospodarować. Z czasem ojciec założył 

pasiekę, która po kilku latach liczyła 60 uli, a matka 

prowadziła założony przez siebie sklep. W tym cza-

sie przychodziły na świat kolejne dzieci: Edward, 

Kazimiera, Janina, Teofil, Jan, Stanisław, Józef 

i Leokadia. Pani Aleksandra ciężko pracowała 

w polu, a będąc najstarszym dzieckiem, opiekowała 

się młodszym rodzeństwem. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej, ukończyła też kurs krawiecki w Szkole 

Przemysłowej w Jaśle. Od tego czasu miała możli- 

 

 

 

 

W dniu 26 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa odbyło się spotkanie z uczestnikami 

konkursu fotograficznego „Gmina Skołyszyn 

w Obiektywie”. W trakcie spotkania Wójt Gminy 

Zenon Szura wręczył obecnym pamiątkowe dyplo-

my, nagrody dla zwycięzców oraz pamiątkowe upo-

minki dla pozostałych. Spotkanie było okazją do 

obejrzenia nadesłanych fotografii. Wybór najlep-

szych fotografii przez komisję konkursową był wy-

jątkowo trudny. Po burzliwych obradach udało się 

z 67 zdjęć nadesłanych przez 15 autorów wybrać trzy 

nagrodzone. I miejsce „Sławęcin kościół parafialny” 

autor: Henryk Bielamowicz, II miejsce „Skołyszyn – 

rzeka Ropa” autor: Andrzej Zańko, III miejsce „Wi-

dok na staw i kościół w Święcanach” autor: Katarzy-

na Setlik. Wystawę wybranych fotografii obejrzeć 

można w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie od dnia 2 grudnia. Zapraszamy. 

 

 

 

wość pomagać rodzinie zarabiając szyciem. W czasie 

I wojny światowej, ojciec został powołany do woj-

ska. Pani Aleksandra, która była wówczas jeszcze 

dzieckiem, stała się główną podporą dla matki sa-

motnie prowadzącej gospodarstwo. W 1928 r. Pani 

Aleksandra wyszła za mąż za Michała Drankę, 

z którym przeżyła wspólnie 63 lata. Najcięższe chwi-

le miały miejsce w czasie okupacji. Głód, strach, 

niepewność jutra, a dodatkowo tragiczna widomość 

o śmierci ukochanego brata Jana, który zginął na 

zatopionym przez Niemców polskim niszczycielu 

„Orkan”. Jubilatka urodziła dwoje dzieci: córkę 

i syna, doczekała się trójki wnucząt i czwórki pra-

wnucząt. Najmłodszy prawnuk chodzi do czwartej 

klasy i jest młodszy od prababci aż o 100 lat. Obecnie 

Pani Aleksandra mieszka w Harklowej wraz z córką 

Krystyną i wnukiem Piotrem. Chociaż zdrowie już 

nie takie, jak dawniej to nadal dopisuje jej dobry 

humor, lubi sobie pośpiewać oraz chętnie sięga po 

słodycze. Z okazji jubileuszu Wójt Gminy Skołyszyn 

Zenon Szura oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-

go Urszula Gryga w dniu urodzin złożyli Pani Alek-

sandrze serdeczne życzenia oraz wręczyli kosz kwia-

tów i upominek.                                    U. Gryga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

                I miejsce  autor: Henryk Bielamowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 
II miejsce  autor: Andrzej Zańko        III miejsce  autor: Katarzyna Setlik 

JUBILEUSZ 110 URODZIN 

 

 

GMINA SKOŁYSZYN W OBIEKTYWIE 
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18 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie 

autorskie z Ewą Stadtmüller - autorką wielu baje-

czek, zbiorków wierszyków i zagadek dla dzieci, 

opracowań znanych baśni i legend, licznych książe-

czek o charakterze edukacyjnym, a także modlitw 

i opowieści o świętych. Podczas spotkania autorka 

opowiadała o swoich książkach, o tym jak powstają 

i skąd czerpie pomysły. Ewa Stadtmüller zdradziła, iż 

inspiracją do napisania nowych bajek były zazwyczaj 

pytania jej dzieci – pisarka jeśli nie znała odpowie-

dzi, wymyślała na ten temat jakąś fantastyczną opo-

wieść. Tak miedzy innymi powstała bajka o świetli-

ku, którego Bóg obdarował blaskiem z otaczającej 

Go jasności, gdy czteroletni syn pisarki zapytał dla-

czego robaczek świętojański świeci. Wielu pomy-

słów dostarczają także pisarce codzienne wydarzenia. 

Spotkanie było również okazją do zabawy w teatr. 

Wszystko za sprawą czarodziejskiego kuferka pisar-

ki,  w  którym  znajdowały  się kukiełki, marionetki  

 

 

 

23 października 2013 roku w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie spotkały się 

zespoły taneczne i grupy teatralne działające przy 

szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach 

kultury. Celem organizowanych od 2001 roku Kon-

frontacji Artystycznych jest prezentacja dorobku 

artystycznego zespołów tanecznych i grup teatral-

nych, wymiana pomysłów i doświadczeń oraz inspi-

rowanie do poszukiwań nowych form pracy arty-

stycznej. W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 

140 młodych aktorów i tancerzy. Na scenie zaprezen-

towali się uczniowie ze szkół w Bączalu Dolnym, 

Jabłonicy, Lisowie, Przysiekach, Skołyszynie oraz 

zespół taneczny działający przy GOKiCz w Skoły-

szynie. Występom dzieci i młodzieży przyglądało się 

jury w składzie: Katarzyna Korona – instruktor  

Jasielskiego Domu Kultury, tancerka i choreografka; 

Elżbieta Pawluś – nauczyciel, opiekun kółka teatral-

nego „TALENTY” działającego przy Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; Mar-

ta  Gąsiorowska   –  kierownik   Gminnego  Ośrodka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i pacynki przedstawiające bohaterów jej książeczek. 

W każdej sytuacji - ze starej skarpetki, patyczka, 
kolorowej włóczki, guzików czy zniszczonej zabawki 
można zrobić oryginalnego bohatera teatrzyku – 

przekonywała dzieci. Uczniowie ze Skołyszyna, 

Święcan i Kunowej mogli wypróbować swoje aktor-

skie talenty biorąc udział w przedstawieniu na żywo. 

Ponadto pisarka zadawała młodym czytelnikom wiele 

zagadek, przeprowadziła kilka gier i zabaw, które 

bardzo rozbawiły i ośmieliły uczestników spotkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Jury wyróżni-

ło i nagrodziło przedstawienia teatralne: I miejsce - 

„Bajka o jesiennym szalu” - SP Skołyszyn  

(kl. II a) Nauczyciel przygotowujący: Jolanta  

Berkowicz, II miejsce - „Przepis na grzeczność” – 

SP Bączal Dolny (kl. I-III) Nauczyciel przygotowu-

jący: Jolanta Rzońca, III miejsce - „Szkolne varie-

tes – czyli nauczyciel i uczeń dwie strony medalu” 

- SP Przysieki (kl. III-VI) Nauczyciel przygotowu-

jący: Małgorzata Leśniak, Wyróżnienie: „Sójka”- 

SP Skołyszyn (kl. IV-VI) Nauczyciel przygotowują-

cy: Urszula Czerwińska, oraz zespoły taneczne:  

I miejsce – zespół „Escape Junior” (GOKiCz Sko-

łyszyn); Instruktor: Agnieszka Kosiba, II miejsce – 

SP Jabłonica (kl. I-III); Nauczyciel przygotowują-

cy: Grażyna Piś, III miejsce - SP Jabłonica (kl. IV-

VI); Nauczyciel przygotowujący: Łucja Biernacka, 

Wyróżnienie - ZSP Bączal Dolny; Nauczyciel przy-

gotowujący: Aneta Brzezicka, Dyplom za osobowość 

sceniczną otrzymała Natalia Koś ZSP w Bączalu 

Dolnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLACZEGO ROBACZEK ŚWIĘTOJAŃSKI ŚWIECI? 

KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 2013 
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28 października 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury i 

Czytelnictwa w Skołyszynie zmienił się w magiczną, 

piętnastowieczną drukarnię. Przeszło 160 dzieci 

i młodzieży wzięło udział w bezpłatnych warsztatach 

edukacyjnych „Era Gutenberga”. Składanie czcionek, 

drukowanie certyfikatów na dużej prasie drukarskiej, 

warsztaty kalkomanii i odciskanie pieczęci lakowych, 

to tylko niektóre atrakcje z jakich skorzystali uczest-

nicy warsztatów. Na początku byłam zecerem - sa-
modzielnie przygotowałam skład czcionek do certyfi-
katu, potem drukarzem – certyfikat wydrukowałam na 

starej prasie drukarskiej. Następnie w asyście kanc-
lerza wykonałam pieczęć metodą suchego tłoka 
i odbiłam pieczęć lakową - tak wykonane przez siebie 

czynności relacjonowała uczennica ZSP w Święca-

nach - właścicielka świeżo wydrukowanego certyfi-

katu młodego czeladnika. Podczas, gdy jedni pozna-

wali pracę i stroje rzemieślnicze drukarza i zecera, 

inni poznawali tajniki kalkomanii. Tworzyliśmy arty-
styczne plakaty, przy użyciu kalek drukarskich, wyko-
nując własne projekty lub korzystając z gotowych 
szablonów – tłumaczył uczeń z ZSP w Kunowej. 

Zainteresowanie   warsztatami   było   bardzo duże, - 
 

 

 

11 listopada 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie spotkali się mieszkań-

cy Gminy Skołyszyn, by wspólnie uczcić Święto 

Niepodległości. Obchody rozpoczęły się programem 

„Pieśń ujdzie cało” w wykonaniu najmłodszych soli-

stek oraz utalentowanej młodzieży z GOKiCz 

w Skołyszynie. W drugiej części spotkania zgroma-

dzeni na sali widowiskowej wspólnie śpiewali pol-

skie pieśni i piosenki patriotyczne, przy akompania-

mencie zespołu Lisowianki. Mieszkańcy zgromadze-

ni na sali widowiskowej wspólnie śpiewali polskie 

pieśni i piosenki patriotyczne, przy akompaniamencie 

zespołu Lisowianki. Obecni mieli okazję przypo- 

 

 

 

Nie trać czasu, rób w życiu to, co naprawdę lubisz 
i spełniajcie swoje marzenia – przekonywała mło-

dych ludzi Paulina Górecka, podczas spotkania  

14 listopada 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie. Spotkanie odbyło się 

w ramach projektu „Link do przyszłości. Młodzi. 

Internet. Kariera”. Celem projektu jest wspieranie 

młodych ludzi w planowaniu ich przyszłości zawo-

dowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględ-

niając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospo-

darki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany 

przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-

nego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy 

„YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności. Dzięki udziałowi GOKiCz w Skołyszynie 

w projekcie, z młodzieżą z Zespołu Szkół w Skoły- 

 

 

 

w zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół podstawo 

wych i gimnazjalnych z Bączala Dolnego, Harklo-

wej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek, Skoły-

szyna i Święcan. Uczestniczące w zajęciach dzieci 

wyszły z nich bogatsze w wiedzę, zdobyte umiejęt-

ności oraz prace: własnoręcznie wydrukowany sty-

lowy certyfikat, opieczętowany pieczęcią lakową 

oraz plakat wykonany na warsztatach kalkomanii. 

Nietypowe zajęcia edukacyjne – warsztaty drukarskie 

„Era Gutenberga” przeprowadzili pracownicy gli-

wickiej firmy Kalander, która specjalizuje się w pro-

wadzaniu historycznych warsztatów edukacyjnych na 

terenie 

całej 

Polski. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnieć sobie słowa pieśni: „Hej, hej ułani”, „Rozkwi-

tały pąki białych róż”, „Przybyli ułani pod okienko”, 

czy 

„O mój 

rozmary-

nie rozwi-

jaj się”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szynie spotkała się Paulina Górecka - psycholog, 

manager i coach w firmie uczącej programowania za 

pomocą programowalnych klocków LEGO. Paulina 

Górecka na co dzień zajmuje się opracowaniem 

i prowadzaniem zajęć RoboCAMP oraz szkoleniami 

i nadzorem merytorycznym. Współpracuje także 

z firmami i szkołami, które chciałyby mieć zajęcia 

z robotyki w swoich placówkach. Aktywnie działa na 

rzecz łamania stereotypów w edukacji, m.in., zwią-

zanych z płcią lub sztucznym podziałem na umysły 

ścisłe i humanistyczne. Podczas spotkania gimnazja-

liści poznali zawody przyszłości i odkryli swoje pre-

dyspozycje zawodowe. Quiz dotyczący rynku pracy 

pozwolił im poznać bliżej różne formy rozwoju za-

wodowego. Dowiedzieli się jak założyć startup lub 

pracować w formie geoarbitrażu. 

 

ERA GUTENBERGA W SKOŁYSZYNIE 

 

 

NIE TRAĆ CZASU! 

 

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
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19 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się gminne 

eliminacje Konkursu Recytatorskiego LITERA-

TURA I DZIECI, ogłoszonego przez Wojewódzki 

Dom Kultury w Rzeszowie. W eliminacjach udział 

wzięło 35 recytatorów ze szkół podstawowych 

z Gminy Skołyszyn. Przedmiotem konkursu jest 

twórczość znaczących i wybitnych autorów, którzy 

w swoich utworach poruszają tematykę związaną 

z hasłem przewodnim aktualnej edycji: NAJBLIŻSI. 

Jury w składzie: Małgorzata Grabias - Instruktor 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie; Marta 

Gąsiorowska – Kierownik GOKiCz w Skołyszynie; 

Monika Stanisławczuk – Bibliotekarz GOKiCz 

w Skołyszynie; przyznało następujące miejsca i wy-

różnienia: w kategorii wiekowej klasy I – III Miej-

sce I Aleksandra Marszałek – SP Skołyszyn; kl. II 

a Nauczyciel przygotowujący: Jolanta Berkowicz, 

Miejsce II ex aequo Anna Sokołowska – SP Skoły-

szyn; kl. IIa Nauczyciel przygotowujący: Jolanta 

Berkowicz, Mikołaj Zając – SP Harklowa; kl. III 

Nauczyciel przygotowujący: Marzanna Mikrut Miej-

sce III ex aequo Karolina Krupa – SP Lisów; Na-

uczyciel przygotowujący: Beata Rogowska, Oskar 

Reczek – SP Przysieki; kl. III Nauczyciel przygo-

towujący: Małgorzata Leśniak, Wyróżnienie Oliwia 

Bylinowska – SP Jabłonica; kl. II Nauczyciel przy-

gotowujący: Grażyna Piś, w kategorii wiekowej  

 

 

 

26 listopada 2013 r. Zarząd Okręgu Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie ogłosił wyniki 

konkursu na najlepiej zrealizowany program Tygo-

dnia Bibliotek w województwie podkarpackim. 

W roku bieżącym odbywał się on pod hasłem „Bi-

blioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Laureatami 

konkursu zostali: I nagroda – Miejska Biblioteka 

Publiczna w Łańcucie, II nagroda – Gminny Ośro-

dek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, III na-

groda – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa, od  

8 do 15 maja 2013, odbyło się 17 spotkań w których 

uczestniczyło 595 osób. Dzieci i młodzież uczestni-

czyły w spotkaniach autorskich, warsztatach pla-

stycznych, konkursach i zabawach animacyjnych. 

W ramach OTB zorganizowano między innymi spo-

tkanie autorskie z Barbarą Gawryluk, wirtualne spo-

tkanie z Gają Kołodziej, warsztaty plastyczne z pro-

jektantką mody Katarzyną Wójcik. Grupa teatralna 

TALENTY (działająca przy GOKiCz) z okazji OTB 

przygotowała przedstawienie „Zapomniani bohate-

rowie”, na które zaproszeni zostali najmłodsi miesz-

kańcy gminy. Przedstawienie teatralne przygotowały 

również dzieci z filii w Święcanach. Przygotowane 

na cotygodniowych spotkaniach w bibliotece przed-

stawienie „Dziwny sen Hani” obejrzeli rodzice, 

 

 

 

IV – VI Miejsce I Weronika Wojdyła – SP Bączal 

Dolny; kl. VI Nauczyciel przygotowujący: Agniesz-

ka Dąbrowska, Miejsce II Weronika Czerkowicz – 

SP Bączal Dolny; kl. VI Nauczyciel przygotowują-

cy: Agnieszka Dąbrowska, Miejsce III Alicja Ma-

stej – SP Skołyszyn; kl. IV Nauczyciel przygotowu-

jący: Marta Mastej, Wyróżnienie Marcelina Musiał 

– SP Święcany; kl. V Nauczyciel przygotowujący: 

Urszula Dyląg. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy i nagrody, ufundowane 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie. Nagrodzeni uczniowie reprezentowali 

Gminę Skołyszyn na eliminacjach rejonowych 

w dniu 25 listopada br. w Gminnym Ośrodku  

Kultury w Rymanowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dziadkowie, nauczyciele i koledzy młodych aktorów. 

Ze względu na duże zainteresowanie postacią Ojca 

Klimuszki, dla starszych czytelników zorganizowano 

spotkanie z Krzysztofem Kamińskim. Podczas spo-

tkani autor książki „Ojciec Klimuszko – życie i le-

genda” prezentował archiwalne zdjęcia i dokumenty 

oraz nagrania wypowiedzi duchownego. Jedną 

z atrakcji Tygodnia była również Noc Bibliotek or-

ganizowana w całej Polsce 10 maja. Biblioteka 

w Skołyszynie już po raz drugi uczestniczyła w ogól-

nopolskiej akcji. W tym roku były to bezpłatne 

warsztaty decupage dla dorosłych „Fantazje na różne 

okazje”, organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem 

„Przysieki Nasz Dom”. Gratulacje należą się całemu 

zespołowi GOKiCz w Skołyszynie, a szczególnie 

bibliotekarkom: Marii Sychcie, Teresie Gorczycy 

i Dorocie Setlak. 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA NAGRODZONY! 

 

ELIMINACJE GMINNE KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
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Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Ku-

nowej Tomasz Pikor i Kamil Leśniak - stanęli na 

podium rozegranego 2 października Finału Woje-

wódzkiego Gimnazjady w Lekkiej Atletyce. Pod-

opieczni Huberta Hasiaka zajęli II i III miejsce 

w skoku w dal.  

W dniach 20-25 października w Heraklionie 

(Kreta) odbyły się XXIII Mistrzostwa Świata Sztuk 

Walki Światowej Unii Karate i Kickboxingu. Duzy 

sukces podczas tych zawodów odniosły uczennice 

ZSP w Skołyszynie i ZSP w Święcanach. Złoty me-

dal zdobyła: Weronika Czajka – junior młodszy 13-

15 lat do 50 kg, srebrne medale: Aleksandra Socha 

– junior młodszy 13-15 lat do 60 kg i Zuzanna Wę-

grzyn – junior młodszy 13-15 lat do 45 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sukcesach Bartosza Gorczycy ze Skoły-

szyna pisaliśmy już na łamach naszej gazety. Starto-

wał w zawodach lekkoatletycznych na bieżni przez 5 

lat, gdzie odnosił sukcesy. Wprowadziło go to 

w ekstremalny sport jakim są długodystansowe biegi 

górskie, którymi się zajmuje od bieżącego roku. Jest 

zawodnikiem niezrzeszonym w żadnym klubie spor-

towym. Uprawia biegi górskie: począwszy od krót-

kich dystansów poprzez biegi długie aż do ultra.  

 

 

Tegoroczne sukcesy Bartosza: 

13.04.2013 r. – miejsce II (OPEN) – Półmaraton 

Górski Pamięci Senatora Stanisława Zająca, 21 km – 

Święcany 

11.05.2013 r. – miejsce V (OPEN) – Mistrzostwa 

Polski Seniorów w Biegu Anglosaskim- Eliminacje 

do Anglosaskich Mistrzostw Świata w Krynicy – 

Bieg Górski – Chyrowa 

19.05.2013 r. – miejsce I (OPEN) Bieg Górski z cy-

klu Perły Małopolski 21 km – Szczawnica 

16.06.2013 r. – miejsce III (OPEN) Małopolskie 

Biegi Górskie (cz.1) 9,4 km – Wierchomla 

23.06.2013 r. – miejsce I (OPEN) Visegrad Maraton 

42,195 km Podoliniec – Rytro 

30.06.2013 r. – miejsce III (OPEN) Małopolskie 

Biegi Górskie (cz.3) 6 km – Rytro 

14.07.2013 r. – miejsce I (OPEN) Małopolskie Biegi 

Górskie (cz.4) ok. 6 km – Limanowa 

28.07.2013 r. – miejsce II (OPEN) Małopolskie Biegi 

Górskie (cz. 5) 6 km – Podstolice k. Wieliczki 

11.08.2013 r. – miejsce III (OPEN) Małopolskie 

Biegi Górskie (cz. 6) 7 km – Kasina Wielka 

18.08.2013 r. – miejsce II (OPEN) Małopolskie Biegi 

Górskie (cz. 7) 11,5 km – Jaworki – Homole 

25.08.2013 r. – miejsce I (OPEN) Małopolskie Biegi 

Górskie (cz. 8) 8 km – Spytkowice 

24.08.2013 r. – miejsce I (OPEN) Półmaraton Górski 

na Halę Miziową 21,1 km – Korbielów 

07.09.2013 r. – miejsce I (OPEN) Bieg 7 Dolin na 

dystansie 66 km – Krynica Zdrój 

14.09.2013 r. – miejsce I (OPEN) Mountain Mara-

thon (edycja 4) 20,8 km – Rabka- Zdrój 

15.09.2013 r. – miejsce I (OPEN) VII Bieg o Puchar 

Szymbarskiego Kasztelu 8 km – Szymbark k. Gorlic 

22.09.2013 r. – miejsce II (OPEN) I Bieg Górski 

z cyklu Bieg Popradzki 8 km – Piwniczna Zdrój 

29.09.2013 r. – miejsce II (OPEN) Małopolskie Biegi 

Górskie (cz. 10) Szczawnica 

6.10.2013 r. – miejsce IV (OPEN) Bieg Uliczny 

o Puchar Newagu 10 km – Nowy Sącz 

13.10.2013 r. – miejsce I (OPEN) UltraMaraton 

Bieszczadzki 50 km - Wetlina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodym sportowcom serdecznie gratulujemy i ży-

czymy kolejnych sukcesów. 

SUKCESY MŁODYCH SKOŁYSZYŃSKICH SPORTOWCÓW 
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Meczem z Przełomem Besko piłkarze LKS Skoły-

szyn zakończyli rundę jesienną sezonu 2013/2014. 

Barwy klubu reprezentowali: Andrzej Uchman, Ma-

teusz Furmanek, Szymon Kołodziej, Mateusz Janko-

wicz, Dawid Walczyk, Jacek Kaszycki, Paweł Gut-

kowski, Mateusz Madejczyk, Grzegorz Kędzior, 

Marek Zawisza, Tomasz Zawisza, Bartłomiej 

Krzysztofik, Artur Walczyk, Tobiasz Walczyk, Mi-

chał Czochara, Bogdan Rąpała, Adrian Wójcikie-

wicz, Mateusz Furmanek (II), Piotr Ślawski, Mateusz 

Skok, Mateusz Jarecki, Dominik Grygiel, Damian 

Duda. Po rozegraniu 15 spotkań zespół zajął 6. miej-

sce w tabeli z 23 punktami na koncie, do lidera – 

Partyzanta Targowiska traci trzynaście oczek. Runda 

jesienna w wykonaniu zawodników Skołyszyna była 

nierówna, z dużymi wahaniami formy. Zespół odno-

tował 6 zwycięstw, 5 remisów i 4 porażki, stosunek 

bramek 32-24. Lepiej drużyna prezentowała się 

w Skołyszynie, 3 zwycięstwa, 3 remisy i 1 porażka 

przy 14 zdobytych i 7 straconych bramkach mówią 

wiele o mobilizacji i zaangażowaniu przed własną 

publicznością. Statystycznie średnio w jednym me-

czu u siebie Skołyszyn zdobył 2 gole, a stracił 1. 

Niestety dużo gorzej przychodziło drużynie zdoby-

wanie punktów wyjazdowych, z 8 spotkań w 3 LKS 

zdobył komplet punktów, w 2 odnotował remis, a 3 

zakończyły się porażką, stosunek bramek 18-17, co 

daje średnią 2,25 zdobytych bramek do 2,13 straco-

nych. Najlepszym strzelcem zespołu rundy jesiennej 

został Marek Zawisza, który ośmiokrotnie wpisywał 

się na listę strzelców, drugi pod tym względem był 

Piotr Ślawski autor 6 trafień, tuż za nim uplasowali 

się Artur Walczyk, Bogdan Rąpała i Michał Czocha-

ra, którzy czterokrotnie pokonali bramkarza przeciw-

nika. 2 gole zdobył Mateusz Furmanek (II), a po 

jednym trafieniu odnotowali Mateusz Skok, Bartło-

miej Krzysztofik, Dawid Walczyk i Tomasz Zawisza. 

Wśród piłkarzy, którzy rozegrali najwięcej minut 

prym wiedli obrońcy, czyli J. Kaszycki, M. Janko-

wicz, P. Gutkowski. Do grona zawodników występu-

jących w każdym rozegranym spotkaniu w podsta-

wowym składzie dołączył A. Walczyk (pauza w me-

czu z Przełomem Besko). Braki kadrowe dostrzegal-

ne były podczas całej rundy jesiennej. Do piłkarzy, 

którzy wyjechali z kraju (Marcin Czochara, Marek 

Myśliwiec, Łukasz Bienias, Tomasz Kmiotek, Grze-

gorz Kędzior) doszli zmagający się z kontuzjami 

Daniel Lelko, Michał Czochara, Bogdan Rąpała, 

Tobiasz Walczyk. Pauzy za kartki i obowiązki zawo-

dowe wykluczyły na kilka spotkań Mateusza Madej-

czyka, Dawida Walczyka, Damiana Dudę i Bartło-

mieja Krzysztofika. Wielkim plusem kadrowym byli 

wychowankowie – Szymon Kołodziej, Piotr Ślawski, 

Mateusz Furmanek (II), Mateusz Skok, Damian Du-

da, którzy wnieśli do zespołu świeżość i zaangażo-

wanie. Pierwszy mecz podopieczni Grzegorza Pio-

trowskiego rozegrali na wyjeździe z beniaminkiem 

Orłem Bieździedzą, wysoka wygrana (3:0) zapowia- 

 

 

 

dała dobrą rundę, jednak spotkanie z Bieszczadami 

przyniosło zimny prysznic i przegraną 1:2. W Uher-

cach Skołyszyn mimo prowadzenia 2:0 przegrał 

mecz 2:3 i nastroje w drużynie były pesymistyczne. 

24 sierpnia LKS obchodził 20 rocznicę istnienia, 

a spotkanie ze Zmiennicą inaugurowało obchody. 

Zawody rozegrane na niewygodnym obiekcie 

w Święcanach zakończyły się bezbramkowym remi-

sem. W ostatnim dniu okienka transferowego do 

zespołu dołączył Mateusz Madejczyk. W meczu 

z Iwonką Iwonicz LKS po raz kolejny roztrwonił 

wysokie prowadzenie (3:1) i pozwolił przeciwnikowi 

doprowadzić do remisu (3:3). Jednak z Sanovią Le-

sko nie mogło być już mowy o stracie jakichkolwiek 

punktów, zmobilizowani skołyszynianie zwyciężyli 

5:2. Nastroje przed meczem z liderem klasy okręgo-

wej Partyzantem Targowiska były optymistyczne, 

a trzymający w napięciu do ostatniej sekundy mecz 

zakończył się podziałem punktów (1:1). Jedno z naj-

gorszych spotkań rundy zespół rozegrał z Rymano-

wem, ale porażka 2:5 nie odzwierciedlała przebiegu 

spotkania. W meczu z Grabowianką Grabownica 

drużyna trenera Piotrowskiego w końcówce spotka-

nia znów roztrwoniła dwubramkowe prowadzenie, 

jednak w meczu z ostatnim zespołem w tabeli Górni-

kiem Strachocina pewnie zwyciężyła 3:0. W 11 ko-

lejce LKS zagrał i wygrał (4:1 z Iskrą Przysietnicą) 

ku pamięci zmarłego byłego zawodnika Andrzeja 

Grzegorczyka. Po wysokim zwycięstwie Skołyszyn 

poniósł sromotną klęskę z Naftą w Jedliczu (0:4). 

Trudna sytuacja zmobilizowała zawodników, którzy 

najpierw pewnie pokonali beniaminka z Nowego 

Żmigrodu (2:0), a tydzień później z kwitkiem odpra-

wili Leśnika z Baligrodu (4:1). W ostatnim spotkaniu 

podopieczni Grzegorza Piotrowskiego rozegrali re-

misowe spotkanie z wiceliderem z Beska (0:0). 

Podsumowując cztery miesiące sportowych zmagań 

należy stwierdzić, że ekipa Skołyszyna ma piłkarski 

potencjał, LKS nie ustrzegł się błędów, ale było też 

wiele powodów do dumy. Za wykonaną pracę ser-

decznie dziękujemy trenerowi, zawodnikom, działa-

czom i sponsorom. Wszystkim życzymy udanego 

zimowego wypoczynku i zachowania dobrej kondy-

cji. Zgodnie z planem przygotowań, pierwszy trening 

się odbędzie w styczniu 2014 roku.  

                                                                    E. Hasiak 

 

 

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ 2013/2014 
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HOROSKOP  

 
 

 

- Ktoś z sołtysów ma pretensje, że na swoich drogach 

nie ma asfaltów o jednolitej barwie i żąda natychmia-

stowej poprawy. Zaś inni włodarze sołectw chcieliby 

nawet pstrokate, aby tylko były … 

- Różnorodne informacje napłynęły z Lisowa, ponoć 

był tam nie wściekły lis a kot, który albo podrapał 

rowerzystkę albo odjechał rowerem … W każdym 

razie nie ma go już … 

- Podczas remontu przedszkola robotnik wpadł przez 

płytę stropową! Wcale nie był potężnym chłopem, to 

płyta okazała się wapienno-trzcinowa. Cement gdzieś 

się ulotnił zapewne… podczas inwestycji… 

-Właściciel posesji tłumaczył, że plombę przy liczni-

ku wody zerwał… pies. Jakiś Szarik, albo inny pan-

cerniak… 

- Namawiany przez kolegów na spożywanie piwa p. 

Z. oświadczył, iż nic z tego, bo jest z psem… I kto tu 

kogo tym razem wyprowadził? 

- Przez pewien czas nie było światła w parku i nie-

które spacerujące tam panie były zadowolone. Acz-

kolwiek nie całkiem… 

- Pani M. kupuje kości dla psa, ale w pierwszej ko-

lejności gotuje na nich zupę dla męża, jednakże nie 

jest całkowicie przekonana, że to właściwa kolej-

ność… 

- Na czternaście sprawozdań pan A. wykonał jedno 

dobrze i jest z tego niesłychanie dumny, bo ponoć 

uczynił znaczny postęp. Jest nadzieja, że do emerytu-

ry wszystkie wykona poprawnie… wszak to jeszcze 

młody człowiek… 

- Pies pani M. nie lubi tylko mandarynek i bana-

nów… w skórkach! W końcu dyrektorskie psisko… 

- Jakąś felerną pastą mył na szkoleniu zęby pan Sz. 

Mimo kilku podejść nie pieniła się. A może to był 

krem… tyle teraz tych kosmetyków… 

 

 

 

Twoje dokonania zostaną wreszcie zauwa-

żone i docenione, chociaż nie tak, jak ocze-

kiwałeś. To też nastąpi, ale uzbrój się 

w cierpliwość. 

 

 

 

 

 

Nie staraj się aż tak bardzo, bo nie zostanie 

to zauważone, nie mówiąc już o docenieniu 

tego. Chyba, że robisz to tylko dla własnej 

satysfakcji, a splendory nie są ważne. 

 

 

 

Przydałby Ci się jakiś większy relaks, naj-

lepiej gdyby udało się gdzieś chociaż na 

trochę wyjechać, oderwać się od codzien-

ności, zdystansować, naładować baterie... 

 

 

Poprzekładaj najbliższe spotkania zwłasz-

cza te o strategicznym znaczeniu, bo 

z Twoją formą intelektualną możesz ważne 

sprawy położyć na łopatkach. 

 

 

Jeśli nie bardzo wiesz co teraz robić i jak 

się zachować, to przystań na chwilę i zasta-

nów się. Nie podejmuj pochopnych kro-

ków, bo się tylko narazisz na frustracje. 

 

 

Za bardzo ekscytujesz się drobiazgami, 

tracisz energię, której braknie Ci na zmaga-

nia z poważnymi wyzwaniami, a takowe 

już na Ciebie czekają. 

 

 

Przydałoby się więcej cierpliwości w kon-

taktach z otoczeniem, gdyż swoją nerwo-

wością zrażasz do siebie wiele osób. Policz 

do dziesięciu, a potem mów i działaj. 

 

 

Będzie się dużo działo, więc przydałby się 

rozsądny plan działania. Nie daj się zasko-

czyć, miej oczy szeroko otwarte i najlepiej 

dookoła głowy. 

 

 

 

Nie masz się co przejmować jakimiś bzdu-

rami, masz wiele spraw na głowie                      

i na nich skoncentruj się, chyba że chcesz 

się na siłę zamartwiać. 

 

 

 

Twój nastrój zdecydowanie się wnet po-

prawi i to bez Twojego specjalnego stara-

nia, po prostu tak ułożą się sprawy, bo los 

Ci sprzyja. 

 

 

Już niewiele brakuje do wyjaśnienia spraw 

ciągnących się od dawna, nie postępuj jed-

nak pochopnie, bo duży wysiłek może 

pójść na marne, a szkoda byłoby... 

 

 

 

Dobrze mierzysz, bo akurat teraz należy 

patrzeć na wyższą półkę. Musisz się jednak 

liczyć ze sporym wysiłkiem, bo droga do 

sukcesu nie będzie łatwizną. 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 

A1-z kieszenią, w kieszeni 

A12-jeśli zbyt mało „Kakao” 

B7-uprzejmości dla jejmości 

C1-spec od szachowych remisów 

C12-po burzy ptaszkom służy 

D7-krajobraz po bizonie 

E1-lód wokół zatok 

E12-do mizerii nie pasuje 

F5-nie podda się wiedzy 

G2-narażony na przegrzanie 

G13-możesz z nim zajadać 

H6-wagary w kamaszach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I1-filmowe lokum 

I13-Krzyś z Beatką za siatką 

J6-często dochodzą 

K1-rozwodzi się czasem 

K11-owocowy zawrót głowy 

L6-pan na zagonach 

Ł1-pasuje do głowy białogłowy 

Ł11-miejsce na gwiazdozbiór 

 

PIONOWO: 

1A-występ bez aplauzu 

1H-o ustępie na wstępie 

3A-pani nie stroniąca od czystej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4I-okrągła w odtwarzaczu 

5A-tysiączek? 

6H-brak go w pierożku 

7A-metalowa płyta 

8H-mętne miejsce 

10A-oczko dziadziusia 

11F-domowe albo stołowe 

12A-serek z jednym deko 

13G-niezbędny do wykonania pętli 

14A-niezałatana dziura w golfie 

15E-z wystawami 

17A-syrena na dachu 

17H-ciepła to podstawa 

 

 

 

 

 

 

KUPON KONKURSOWY  
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 3(34)2013.  

Informujemy, że nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki otrzymuje Michał Tabaj ze Skołyszyna. 

Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

 

Rozwiązaną krzyżówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca lutego 

2014 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyżówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. Dla 

trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 


