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W numerze m.in.: 
 Złote gody 

 105-te urodziny 

 „Orły Agrobiznesu” 

 Nagrody Wójta 

 „Przyjazne przedszkole” 

 Zespół Szkół 

Publicznych w Kunowej 

 Ankieta osobowa 

 Inwestycje gminne 

 ICEO i CKNONW 

 Aktualności- LGD 

„LIWOCZ” 

 Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 

 Sukcesy Skołyszyńskich 

piłkarzy 

 Kalendarz szkolnych 

imprez sportowych 

 Fakty, plotki, anegdotki 

 Horoskop 

 Krzyżówka 

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 

Promocja Gminy 

promocja@skolyszyn.pl 
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BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

 
 

  

W dniu 10.09.2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

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

Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 

zrozumienia istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń 

wstępujących w związki małżeńskie.  

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonych przed 

pół wiekiem rodzin, za dobre wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za łzy, 

radości, za każdy siwy włos na ich skroni, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał 

specjalne odznaczenia „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla Państwa : 

 1. Kazimiery i Czesława Augustynów z Harklowej, 

 2. Ireny i Czesława Barzyków z Przysiek, 

 3. Joanny i Aleksandra Dybasiów z Harklowej, 

 4. Władysławy i Czesława Dzięglewiczów ze Skołyszyna, 

 5. Marii i Stanisława Firaków ze Sławęcina, 

 6. Danieli i Wincentego Gajewskich z Harklowej, 

 7. Teresy i Władysława Gorczyców ze Skołyszyna, 

 8. Apolonii i Władysława Krygowskich z Harklowej, 

 9. Stanisławy i Józefa Kurowskich z Bączalu Dolnego, 

10.Marii i Jana Pawlusiów ze Sławęcina, 

11. Stefanii i Mariana Trzaskosiów z Harklowej, 

12. Marii i Adolfa Tyńskich ze Skołyszyna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Zenon Szura - 

Wójt Gminy Skołyszyn przy udziale swego zastępcy Krzysztofa Zięby i Bogusławy 

Czechowicz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skołyszynie. Spotkanie odbyło się 

w miłej i serdecznej atmosferze, były gratulacje, życzenia, kwiaty, upominki, pamiątkowe 

zdjęcia oraz tradycyjna lampka szampana. 

 

 

JUBILEUSZ - ZŁOTE GODY 
 

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Drodzy Pracownicy Oświaty. 
Dzieo Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją aby wyrazid Paostwu wdzięcznośd i podziękowanie za trud 

wkładany w wychowanie i przygotowanie młodego pokolenia do dorosłego życia. 
Z okazji Święta życzę, aby praca z dziedmi i wspaniałe osiągnięcia wychowanków były zawsze źródłem satysfakcji 

i zadowolenia. Dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeo. 
Wójt Gminy 
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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 

własnego 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 mężczyzna w czarnym 

długim płaszczu” chwycił ją na ręce i zaczął uciekać. 

Ojciec Oli ruszył w pogoń za napastnikiem i przy 

udziale innych podróżnych, po krótkiej szarpaninie 

odzyskał dziecko. Napastnik wmieszał się w tłum 

i uciekł. 

Po powrocie w rodzinne strony rodzice Pani 

Aleksandry, zakupili ziemię, wybudowali dom oraz 

inne potrzebne zabudowania i zaczęli gospo-

darować. Z czasem ojciec założył pasiekę, która po 

kilku latach liczyła 60 uli, a matka prowadziła 

założony przez siebie sklep. W tym czasie przy-

chodziły 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 możliwość pomagać 

rodzinie zarabiając szyciem. 

W czasie I wojny światowej, ojciec został 

powołany do wojska. Pani Aleksandra, która była 

wówczas jeszcze dzieckiem, stała się główna podporą 

dla matki samotnie prowadzącej gospodarstwo. 

 

 

 

W 1928 r. Pani Aleksandra 

wyszła za mąż za Michała Drankę, 

z którym przeżyła wspólnie 63 lata. 

Najcięższe chwile 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”. 

Pani Aleksandra Dranka ma 

dwoje dzieci (córka Krystyna i syn 

Jan), troje wnuków (Piotr, Tomasz 

i Elżbieta), oraz czworo prawnuków 

(Joanna, Michał, Maciej i Marcin). 

Żyje też dwoje spośród rodzeństwa 

Jubilatki: brat Teofil (96 lat) i siostra 

Leokadia (88 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, a największą rozrywką 

i przyjemnością jest szycie na maszynie. 

 

JUBILEUSZ - 105 URODZINY 
 

List gratulacyjny od Premiera Donalda Tuska 
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„ORŁY AGROBIZNESU 2008” 
 

W Poznaniu w dniu 16 września 

2008 r. podczas targów POLAGRA 

FOOD zostały przyznane po raz szósty 

„Orły Agrobiznesu 2008” – nagrody pod 

honorowym patronatem wicemarszałka 

Sejmu RP Jarosława Kalinowskiego. 

Przyznawane są one za sukcesy rynkowe 

firmom z branży rolno-spożywczej i ich 

otoczenia. W tym roku nagrodę 

otrzymało pięć firm z terenu Polski, 

wśród nich znalazł się Zakład 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw 

VORTUMNUS z Lisowa. 

Jednocześnie Wójt Gminy 

Skołyszyn Zenon Szura otrzymał jedną 

z czterech przyznanych nagród 

„Promotora Orłów Agrobiznesu 2008”.  

Pamiątkowe statuetki i odznaczenia 

wręczał nagrodzonym Wicemarszałek 

Sejmu RP Jarosław Kalinowski. 

Podczas targów POLAGRA 

FOOD w dniu 15 września Zakład 

Vortumnus otrzymał też drugą nagrodę 

„Polski Producent Żywności” za 

pieczarkę marynowaną całą. 

 
Od lewej: Włodzimierz Syzdek – Organizator (Dyrektor Agencji EMS), Tomasz  

Biodrowicz – Dyrektor ds. Marketingu Zakładu Vortumnus, Zenon Szura – Wójt Gminy Skołyszyn, 

Elżbieta Syzdek – Organizator (Szefowa Agencji EMS), Stanisław Wójcik – Właściciel Zakładu 

Vortumnus, Małgorzata Wójcik-Turek – Dyrektor Handlowy Zakładu Vortumnus 
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Przedszkole w Skołyszynie otrzymało 

dofinansowanie w ramach konkursu 

3/POKL/9.1.1/2008: „Zmniejszenie nierówności 

w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. 

Wnioskodawcą projektu pn.” Przyjazne 

przedszkole” była Gmina Skołyszyn - Zespół Szkół 

Publicznych w Skołyszynie. Otrzymane w ten sposób 

środki finansowe pozwolą na dofinansowanie 

dodatkowych zajęć z logopedą, rytmikę, gimnastykę 

korekcyjną i język angielski. 

Ponadto pozyskane środki finansowe zostaną 

przekazane na zakup niezbędnego wyposażenia do 

realizacji powyższych zajęć:  

- karimat i materacy, które będą wykorzystane 

podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej 

- luster – pomocnych podczas zajęć z gimnastyki 

korekcyjnej i zajęć z logopedą 

- instrumentów muzycznych 

- dodatkowych krzesełek i stolików, które umożliwią 

dzieciom prace w grupach. 

 

 

 

W szybkim tempie zbliża się koniec roku 

kalendarzowego, nabierają tempa również gminne 

inwestycje. Podsumowując okres ostatnich dwóch 

miesięcy na szczególne podkreślenie zasługują 

inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej. 

W okresie tym realizowane były zadania drogowe 

z budżetu gminy przy udziale środków z MSWiA na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak również 

przy udziale środków na realizację zadań w ramach 

Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu 

Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach 

Wiejskich. Z zadań już wykonanych wymienić 

należy odbudowę bądź modernizację następujących 

dróg: 

 „Dębczak” w Siepietnicy – ok. 400 mb 

 „Przez Wieś” w Skołyszynie – ok. 470 mb 

 „Bęsiówka” w Lipnicy Górnej – ok. 410 mb 

 „Gancarzówka” w Harklowej – ok. 520 mb 

 „Życkie” w Sławęcinie – ok. 300 mb 

 „Nowiny” w Bączalu Górnym – ok.1400 mb 

Przy współudziale środków z budżetu gminy wyko-

nane zostały również remonty dróg powiatowych 

w Lisowie i Przysiekach. Wspomnieć należy także 

o tym, że rozpoczęta została na ponad kilome-

trowym odcinku modernizacja drogi powiatowej 

Skołyszyn – Bączal Dolny. Z budżetu gminy na 

dofinansowanie tego zadania przeznaczone zostało 

300 000 zł. W najbliższym czasie przewidziane są 

remonty nawierzchni kolejnych dróg, m.in. „Nadole” 

w Święcanach (ok. 1125 mb), „Zadębina” w Jabło-

nicy (ok. 400 mb), „Zawodzie” w Przysiekach 

(ok.300 mb), „Do żwirowni” w Skołyszynie (ok. 240 

mb)  i  inne  mniejsze  odcinki  dróg  w  Pustej  Woli, 

 
 

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji 

pomiędzy wsią a miastem, a w szczególności pomoc 

dzieciom w wieku 3-5 lat: 

- za specjalnymi potrzebami rozwojowymi (wady 

wymowy, wady postawy) 

- ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi 

- wskazującym problemy w nawiązywaniu kontaktów 

z rówieśnikami i światem zewnętrznym 

- w rozwijaniu uzdolnień 

- poprzez przekazywanie pozytywnych postaw 

i wzorców 

- poprzez możliwość nauki języka angielskiego we 

wczesnych latach życia dziecka.  

Pomoc ta będzie także pośrednio dotyczyć 

rodziców ponieważ zostaną oni odciążeni od 

wydatków związanych z dodatkowymi zajęciami 

specjalistycznymi, z których ze względów 

finansowych często zmuszeni są zrezygnować. 

Środki finansowe w postaci wkładu własnego 

przedszkola pokryje Urząd Gminy w Skołyszynie. 

 

 

 

Jabłonicy i Święcanach. 

Inwestycje w gminie nie skupiają się jedynie 

na pracach związanych z infrastrukturą drogową. 

Głównym zadaniem inwestycyjnym realizowanym 

w br. w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest 

budowa oczyszczalni ścieków w Przysiekach 

i kanalizacji sanitarnej wsi z pd-wsch części gminy. 

Prace te mimo wielu problemów są cały czas 

kontynuowane.  

Wiele środków zainwestowanych zostało 

w modernizację obiektów oświatowych i sportowych. 

Z prac wykonanych, bądź też będących w trakcie 

realizacji wymienić należy: 

- wykonanie dachu krytego blachą trapezową na 

budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej, 

- wymiana wykładziny w sali gimnastycznej 

w Święcanach, 

- kontynuowanie prac przy budowie stadionu 

sportowego w Święcanach, 

- prace remontowe w budynkach SDŚ 

w Przysiekach, ZSP w Bączalu Dolnym 

i Skołyszynie, szkoły w Lipnicy Górnej 

i Jabłonicy, Domu Ludowego w Siepietnicy 

i biblioteki w Święcanach. 

Rozstrzygnięty został również przetarg na dostawę 

trybuny wolnostojącej na 200 miejsc na stadion 

sportowy w Skołyszynie. Wykonana została już 

podbudowa betonowa pod montaż trybuny. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 

w dalszym ciągu kontynuowana jest budowa 

oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach. 

Ogółem wybudowano, bądź w trakcie budowy jest 35 

lamp oświetleniowych. 

„PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE” 

GMINNE INWESTYCJE 
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„Za wszystkim, czego się uczymy, stoi pewna 

tradycja.” 

 ( Paulo Coelho) 

 

Historia szkoły w Kunowej, to dzieje starań 

ludzi – mieszkańców Kunowej, nauczycieli, 

społeczników, aby powstała placówka, będąca 

miejscem zdobywania wiedzy, wychowywania 

kolejnych pokoleń, ośrodkiem życia kulturalnego 

wsi. Wysiłki wielu ludzi przyniosły wspaniały 

rezultat. Dzisiejsza szkoła w Kunowej to piękny, 

okazały i nowoczesny budynek – wizytówka tej 

miejscowości. Jakże różny to obraz od tego sprzed 

prawie stu lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze wzmianki na temat powołania szkoły 

w Kunowej przypadają na rok 1907, ostatecznie 

dążenia te zakończyły się sukcesem 4 listopada 1909 

roku – wtedy to rozpoczęła działalność Szkoła 

Jednoklasowa w Kunowej powołana przez Radę 

Szkolną Krajową. 

Początkowe lata nauczania były niezwykle trudne, 

z uwagi na brak bazy lokalowej nauka odbywała się 

w wynajętych pomieszczeniach na dwie zmiany.  

Kolejne lata, w rozwoju już istniejącej szkoły, 

jawią się jako kształtowanie tradycji współpracy 

szkoły ze środowiskiem. Dzięki staraniom 

mieszkańców w 1923 roku oddano do użytku 

pierwszy, jednoizbowy budynek szkolny. 

Okres II wojny światowej i lata powojenne to 

ciągłe zmagania z trudnościami lokalowymi, nauka 

w klasach łączonych, brak środków na wyposażenie 

klas. W tych trudnych czasach szczególną rolę 

odegrali członkowie Komitetu Rodzicielskiego, 

z wielkim poświęceniem w 1951 roku przystąpiono 

do remontu i rozbudowy szkoły. Dzięki ich staraniom 

w roku szkolnym 1953/54 placówka mogła 

rozpocząć działalność jako szkoła siedmioklasowa. 

Zaangażowani w życie szkoły rodzice widzieli 

potrzebę rozbudowy szkoły, stąd powołanie w 1956 

roku Komitetu Budowy Szkoły, prace zakończono 

w 1962 roku. Kolejna modernizacja budynku 

przypadła  na  koniec  lat  60.   Rozebrano  poddasze  

 

 

budynku, rozbudowano je i przekształcono w sale 

lekcyjne. 

Wielkim wyzwaniem dla środowiska była 

rozpoczęta w 1992 roku rozbudowa szkoły, 

a ofiarność i zaangażowanie rodziców uczniów 

z Kunowej, Pustej Woli, Harklowej i Grudnej 

Kępskiej zasługują na szczególne uznanie. W roku 

1996 zakończono rozbudowę szkoły w jej 

dzisiejszym kształcie. 

W wielkim skrócie ukazane zabiegi 

mieszkańców wsi, rodziców uczniów i pracowników  

szkoły o utrzymanie i rozwój tej ważnej instytucji, 

odzwierciedlają zdeterminowanie środowiska 

w trosce o edukację i wychowanie. 

Obecnie budynek szkoły to okazały 

i nowoczesny obiekt. Sale lekcyjne znajdują się na 

dwóch kondygnacjach, natomiast szatnie 

i pomieszczenia socjalne w piwnicach budynku. Od 

strony południowej do budynku przylega nowoczesna 

sala gimnastyczna. Obok szkoły znajduje się boisko 

do piłki nożnej, asfaltowe boisko do siatkówki oraz 

niewielki placyk zabaw dla małych dzieci. Szkoła 

i jej obejście są ogrodzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła może się poszczycić doskonałą 

bazą lokalową. Lekcje odbywają się w czystych, 

widnych i ładnie urządzonych klasopracowniach, 

uczniowie mogą korzystać z dwóch pracowni 

komputerowych, z biblioteki i sali multimedialnej, 

sali gimnastycznej oraz boiska sportowego. Tak 

pięknie i przyjemnie urządzone miejsce jest chlubą 

wsi i dowodem na to, że wysiłki wielu pokoleń nie 

zostały zmarnowane. 

 

„Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek 

opuszczał ją jako harmonijna osobowość (…) 

 (Albert Einstein) 

 

Dzisiejsza nazwa szkoły – Zespół Szkół 

Publicznych – obejmuje dwie szkoły: Szkołę 

Podstawową im Świętej Królowej Jadwigi oraz 

Gimnazjum w Kunowej. Całością opiekuje się 

i zarządza Pani Dyrektor mgr Mariola Krygowska. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KUNOWEJ 
 

 

 
Budynek szkoły przed rozbudową – zdjęcie archiwalne 
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W obu szkołach uczy się łącznie 208 uczniów 

i to właśnie oni są naszą największą troską i chlubą. 

Z myślą o uczniach właśnie, szkoła co roku 

przygotowuje bogatą i ciekawą ofertę 

obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć 

dodatkowych. Idąc naprzeciw potrzebom 

cywilizacyjnym, już od najmłodszych lat, bo 

w pierwszej klasie szkoły podstawowej, uczniowie 

poznają język angielski i technologię komputerową. 

Od klasy IV wprowadzono obowiązkowo dwa języki 

obce: język angielski i język niemiecki. 

Wysoki poziom kształcenia, umożliwiający 

naszej młodzieży dobry życiowy start, jest 

priorytetem w działaniach Pani Dyrektor. Wysiłki 

i starania w tym zakresie przynoszą konkretne 

rezultaty w postaci wysokich wyników egzaminu 

gimnazjalnego i sprawdzianu. Efektem tych działań 

jest również udział uczniów naszej szkoły w różnego 

rodzaju konkursach. Co roku uczniowie sprawdzają 

swoją wiedzę, biorąc udział w wojewódzkich 

konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, 

wielokrotnie uczestniczyli w wojewódzkim etapie 

wymienionych konkursów. Wielkim sukcesem było 

zdobycie przez uczniów: Mateusza Sepioła w 2004 r. 

i Marcina Zabrzeskiego w roku 2006 - tytułu 

laureata. 

Innym konkursem, w którym zmagają się także 

uczniowie, jest Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy 

„Sezam”. Nasi uczniowie w ostatnim roku szkolnym 

zajęli wysokie pozycje w ogólnopolskiej rywalizacji, 

Ania Szlachetko zajęła IX miejsce, a Marcin 

Zabrzeski i Mateusz Halibożek XII. 

Zwycięstwem naszych dziewcząt z zespołu 

tanecznego „Control” zakończył się ich udział 

w Gminnych Konfrontacjach Artystycznych, zajęły 

I miejsce również w Powiatowej Gimnazjadzie 

w kategorii taniec. Równie efektownie 

zaprezentowały się dziewczynki ze szkoły 

podstawowej, zajmując w Gminnych Konfrontacjach 

II miejsce. 

Kolejny powód do dumy dali całej społeczności 

szkolnej uczniowie biorący udział w Gminnym 

Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Zarówno przedstawiciele szkoły podstawowej jak 

i gimnazjum wyróżniali się znajomością tematyki. 

W kategorii – gimnazjum – zajęliśmy I miejsce, 

a uczniowie szkoły podstawowej ukończyli zmagania 

na IV miejscu. W etapie powiatowym drużyna 

w składzie: Sebastian Kosiba, Grzegorz Macek 

i Marcin Zabrzeski, uzyskała drugą lokatę. 

Doskonałą znajomością tematyki pożarniczej 

wykazał się Bartosz Krawczyk, pokonując rywali 

i zdobywając I miejsce w Gminnych Eliminacjach 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

w kategorii Szkół Podstawowych, II miejsce zajęła 

również nasza uczennica, Karolina Kędzior. 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą aktywnie 

w konkursach organizowanych przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 

uzyskując wysokie lokaty i wyróżnienia. 

Niezmiennie, co roku uczniowie szkoły 

w Kunowej wyróżniają się na gminnych 

i powiatowych zawodach sportowych. Nie mogło być 

inaczej w ubiegłym roku szkolnym. Nasi sportowcy 

dali nam wiele powodów do dumy. 

Nasi młodzi sportowcy wykazali się 

w Gminnym Turnieju Piłki Koszykowej chłopców 

klas IV – VI , zajmując I miejsce. 

Szczególnym osiągnięciem było zdobycie przez 

Tomka Grzywacza I miejsca w pchnięciu kulą 

w Finale Wojewódzkim Gimnazjady. Wśród wielu 

sukcesów na wyróżnienie zasługują: I miejsce 

w Powiatowej Gimnazjadzie w piłce ręcznej 

dziewcząt, II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki 

Koszykowej w kategorii dziewcząt – piąty raz 

z rzędu, I miejsce w Gminnych Rozgrywkach w piłce 

ręcznej chłopców, III miejsce w Powiatowej 

Gimnazjadzie w piłce ręcznej chłopców, II. lokata 

Łukasza Firaka w skoku w dal na Powiatowej 

Gimnazjadzie, sportowym sukcesem rozpoczęła 

naukę w gimnazjum uczennica Natalia Woźniak, 

zajmując I miejsce w Powiatowych Biegach 

Przełajowych.  

Wielką radością i satysfakcją dla wszystkich 

nauczycieli i pracowników szkoły jest fakt, że nasi 

wychowankowie są aktywni i realizują się w różnych 

dziedzinach, daje to nam pewność, że uczestniczymy 

w kształtowaniu umysłów otwartych, jednostek 

świadomych własnej wartości, które będą śmiało 

podejmować życiowe zadania. 

Osiągnięcia i rozwój zainteresowań możliwe są 

dzięki istniejącym w naszej szkole różnym formom 

zajęć dodatkowych. „Kuźnią” sportowych talentów 

jest Szkolny Klub Sportowy „Sokół”, umysł 

inteligencję można doskonalić na Kółku Szachowym, 

a zdolności taneczne rozwijać w zespole „Control”, 

Zespół Wokalny zapewnia bogatą oprawę 

uroczystości szkolnych, miłośnicy historii pogłębiają 

swoją wiedzę w Samokształceniowym Kółku 

Historycznym, Koło Patriotyczne kształci postawy 

obywatelskie.  

Ponadto uczniowie mogą pogłębiać swą wiedzę 

na dodatkowych zajęciach z matematyki, języka 

angielskiego i języka polskiego. Młodzież naszej 

szkoły uczy się także samorządności, biorąc udział 

w pracach samorządu uczniowskiego. 

Istotnym elementem wychowania jest 

wykształcenie obywateli umiejących określić własną 

tożsamość oraz dbających o środowisko, stąd 

w naszym Zestawie programów – edukacja 

regionalna i edukacja ekologiczna. 
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W trosce o edukację zdrowotną społeczność 

szkolna realizuje program Szkoły promującej 

zdrowie. Od 2002 roku szkoła podstawowa posiada 

odpowiedni certyfikat. 

 

„Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.” 

 (Heraklit z Efezu) 

 

Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki 

sprawnemu zarządzaniu i doskonałej kadrze. 

Nauczyciele, uczący w Zespole Szkół Publicznych 

w Kunowej, to dobrze przygotowani specjaliści, 

niejednokrotnie mający uprawnienia do nauczania 

dwóch przedmiotów, są także wśród nas 

egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Na uwagę zasługuje rzetelna praca Pana Pedagoga, 

warta podkreślenia jest również bliska współpraca 

szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Jaśle. 

Szkoła szczyci się dobrą współpracą z rodzicami 

uczniów oraz mieszkańcami wsi. Odzwierciedleniem 

tego są liczne uroczystości i imprezy, na których 

występują oni jako goście, albo współorganizatorzy.  

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest 

organizowany dla uczniów, rodziców oraz seniorów 

tutejszej społeczności Opłatek, jest on okazją do 

obejrzenia przygotowanych przez uczniów jasełek, 

złożenia sobie życzeń świątecznych oraz wspólnego 

kolędowania. 

Niepowtarzalna atmosfera panuje na 

uroczystych obchodach Dnia Babci i Dziadka, 

zaproszeni goście z radością i wzruszeniem oglądają 

występy swych wnuków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełne wzruszeń i serdeczności są również 

coroczne spotkania z okazji Dnia Matki. 

Niezapomnianych wrażeń dostarcza organizo-

wany przez szkołę Piknik rodzinny. Imprezę 

uświetniają występy uczniów, konkurencje sportowe 

oraz gry i zabawy z udziałem rodziców. W latach 

ubiegłych wspólnie z rodzicami i OSP Pusta Wola 

organizowaliśmy festyny – dochód z festynu 

organizowanego w 2004 roku został przekazany na 

leczenie naszej uczennicy. Uzyskane z organizacji 

imprez dochodowych środki są wykorzystywane na 

wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce 

dydaktyczne, a w ostatnim roku gromadzone 

z zamiarem wybudowania koło szkoły placu zabaw 

z prawdziwego zdarzenia. 

Stałymi punktami w kalendarzu imprez 

szkolnych są także: Pasowanie na pierwszoklasistę; 

„Otrzęsiny” dla uczniów klas pierwszych gimnazjum; 

Dzień Sportu; Dzień Ziemi; Święto Niepodległości; 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Dzień 

Patrona Szkoły; Dzień Unii Europejskiej; Pożegnanie 

absolwentów. 

Udział naszych uczniów w wymienionych 

uroczystościach stanowi formę wychowania poprzez 

konkretne działanie, ponieważ uważamy, że wpajanie 

szacunku dla wartości, umiłowanie symboli 

narodowych i tradycji, poszanowanie ludzi starszych 

i władz są ważnymi przymiotami współczesnego 

człowieka. 

Ważną sprawą w działalności szkoły jest 

przybliżanie uczniom dorobku cywilizacyjnego. 

W tym celu organizowane są wycieczki 

krajoznawcze, edukacyjne wycieczki do parków 

narodowych, wyjazdy do kina oraz na przedstawienia 

teatralne. Również w szkole uczniowie mają 

możliwość obejrzenia występów teatrów: lalkowego 

i żywego słowa; wiele wrażeń dostarczają tradycyjne 

już spotkania z Podróżnikiem . 

Wysiłki Pani Dyrektor i całej Rady 

Pedagogicznej skierowane są na ciągłe 

unowocześnianie i doskonalenie metod pracy oraz 

całej placówki. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

rodziców, uczniów i środowiska, zaktualizowano 

stronę internetową – zachęcamy wszystkich do 

odwiedzin – www.zspkunowa.w.interia.pl. 

W najbliższych planach mamy budowę miasteczka 

rowerowego, aby nasi uczniowie mogli 

przygotowywać się do egzaminu na karty: rowerową 

i motorowerową. 

 

„(…) szukajcie nowych nieodkrytych dróg.” 

(Adam Asnyk) 

 

Szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele, ważną 

sprawą są relacje między nimi, partnerskie stosunki 

i miła atmosfera, gwarantują osiągnięcie sukcesu 

w nauczaniu i wychowaniu. Jako ludzie 

odpowiedzialni za edukację i rozwój młodzieży 

staramy się kształtować w nich odpowiedzialność za 

własne czyny, uwrażliwiać na niesprawiedliwość 

społeczną, rozbudzać empatię. Przede wszystkim 

jednak pragniemy, aby wyrośli z nich ludzie 

samodzielni, dumni ze swojego pochodzenia, 

odważni w podejmowaniu decyzji i poszukujący 

własnych dróg. 
 Opracowała Bożena Zabrzeska 
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Imię i nazwisko: 

Mariola Krygowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Kilka słów o mnie: 

Mam 50 lat, ukończyłam Wychowanie Muzyczne 

w WSP w Kielcach oraz Zarządzanie i Marketing 

w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

Mężatka, troje dzieci, obecnie dyrektor ZSP 

w Kunowej. 
 

- Praca jest dla mnie… 

Praca jest dla mnie bardzo ważna. Angażuję się we 

wszystko co robię, szczególnie, że daje mi to wiele 

satysfakcji. Jednak muszę dodać, że praca nie 

wypełnia całego życia, mam czas dla rodziny 

i znajomych. 
 

- Moje mocne strony… 

Jestem konsekwentna w działaniu i nie zmieniam raz 

podjętych decyzji. Otwartość to też moja mocna 

strona. Rozmawiam i słucham. Dzięki temu mam 

chyba więcej znajomych niż ludzi, których nie lubię. 

Bo takich też w moim życiu nie brakuje. 
 
- Moje wady… 

A kto ich nie ma, mam słabość do zakupów, Lubię 

chodzić po sklepach, oglądać, przymierzać, ale 

staram się to trochę ograniczyć… 
 
- Mój największy sukces życiowy… 

Mam w sobie dużo optymizmu, jestem zadowolona 

z życia. Uważam, że sukces to taki stan, kiedy dobrze 

się dzieje w rodzinie i w pracy. Sukcesem jest to, że 

udało mi się stworzyć dobrą placówkę ze świetnym 
zespołem ludzi. Mamy dobre wyniki i cieszymy się 

uznaniem środowiska lokalnego. 
 
- Moja największa porażka… 

Porażką jest to, że moi świetnie zapowiadający się 

absolwenci wyjeżdżają za granicę. To są ludzie 

reatywni, o szerokich horyzontach, a tutaj nie 

znajdują dla siebie miejsca.  
 

 

 

 

- Gdybym znowu miała 18 lat… 

Gdybym miała 18 lat..to były fajne czasy, szkoła, 

wycieczki, dyskoteki i wszystko takie beztroskie. 

Myślę, że cały czas coś z tego okresu zachowuje. 

Tylko naukę zamieniłam na pracę w szkole, a na 

imprezy nadal chodzę. Ale już nie tak spontanicznie, 

wybieram miejsca, gdzie chcę się bawić i ważne jest 

z kim wychodzę. 
 
- Często wracam wspomnieniami… 

Często wracam wspomnieniami do lat studiów. 

Uczelnia muzyczna ma specyficzny klimat. Nieraz 

przegadaliśmy czy przebalowaliśmy do rana. I nie 

przeszkadzały nieprzespane noce. To były fajne 

czasy. 
 

-Moja największa pasja… 

Moja pasja to filmy, oglądam je bardzo często. Może 

teraz rzadziej niż dawniej chodzę do kina, częściej 

oglądam je w domu. 
 
- Wywołuje u mnie radość… 

Jestem pełna optymizmu i cieszę się z drobnych 

rzeczy. Dużo radości dostarczają mi sukcesy moich 

dzieci. 
 

- Denerwuje mnie… 

Denerwuje mnie brak profesjonalizmu 

i niekompetencja ludzi pełniących funkcje publiczne. 

Drążnią mnie ludzie o słabym charakterze i chwiejnej 

postawie. 
 
- Moje ulubione miejsce… 

Ostatnio znowu obudziła się we mnie natura 

globtrotera i po wakacjach wydaje mi się, że takim 

miejscem jest Paryż. Wspaniałe miasto 

o niesamowitym klimacie. 
 
- Moje największe marzenie… 

Właściwie wszystkie moje marzenia się już  spełniły, 

ale z marzeniami jest tak, że nawet gdy się któreś 

spełni, człowiekowi jest wciąż mało. Dlatego już nie 

marzę tylko cieszę się chwilą. 
 

- Serce zostało w… 

Serce zostało w Harklowej, mieszkałam tam ponad 

30 lat. Mam tam przecież rodzinę, znajomych, 

przyjaciół i często tam przebywam... 
 
- Jestem fanem… 

Dobrej muzyki ot chociażby Alicji Keys. 
 
- Zazdroszczę… 

Zazdrość jest mi zupełnie obca, ale chęć 

dorównywania najlepszym to tak. 
 
- Podziwiam… 

Podziwiam ludzi o silnej osobowości, którzy mają 

potrzebę wolności, pasję, a jednak są odpowiedzialni. 
 

ANKIETA OSOBOWA 
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- Onieśmiela mnie… 

Onieśmiela mnie spotkanie z osobami duchownymi 

wysoko postawionymi w hierarchii kościelnej. 
 
- Kocham… 

Rozkochałam się w podróżach, jeśli znajdę kilka dni 

wolnego staram się wyjechać. A że mam z kim, to mi 

się to udaje. 
 

- Lubię… 

Lubię młodych ludzi. Mają świeże spojrzenie i są 

otwarci na świat. Praca z nimi bardzo mnie wzbogaca 

i inspiruje do działania. Szanuję ich poglądy 

i słucham ich opinii. 
 
- Szanuję… 

Szanuję ludzi starszych i przełożonych, mam 

szacunek dla symboli narodowych i tradycji. Tak 

zostałam wychowana i to rodzice we mnie wpoili. 
 

- Wymarzone wakacje… 

Zdecydowanie nasze morze. Bałtyk, pomimo, że jest 

zimny, ma swój niepowtarzalny klimat. Tam czuję 

się najlepiej. 
 
- Moja muzyka… 

Muzyka zawsze pełniła w moim życiu ważną rolę. 

Lubię jej słuchać na żywo, ale też lubię słuchać 

z płyt. Słucham muzykę Dżemu, Mannamu, 

Tadeusza Nalepy i oczywiście Madonny. Mam 

ścieżki dźwiękowe z filmów, słucham je często 

w samochodzie. 

 

 

 

 

14 października jest tym dniem w roku, kiedy 

głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela 

w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. 

Wszyscy zgodnie dochodzimy do wniosku, że jest to 

nie lada wysiłek. Uczniowie, bowiem bardziej 

pamiętają o swoich prawach niż o obowiązkach. 

A właściwą równowagę między nimi należy 

zachować i to właśnie rolą nauczyciela jest trzymanie 

nad tym pieczy. W dniu święta Pracowników 

Oświaty w Urzędzie Gminy w Skołyszynie odbyło 

się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Zenona Szury 

oraz jego zastępcy Krzysztofa Zięby z grupą 

dyrektorów szkół i nauczycieli, którym w dowód 

uznania zasług dla gminnej oświaty przyznane 

zostały Nagrody Wójta Gminy. 

Za szczególne osiągnięcia w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i społe-

cznej, za wkład pracy włożony w kształtowanie 

postaw i charakterów młodego pokolenia zostali 

nagrodzeni: 

- mgr Beata Rogowska – dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Lisowie 

- mgr Stanisław Pawluś – dyrektor Zespołu Szkół 

Publicznych w Skołyszynie  

- Ulubiony film… 

Jak wspomniałam wcześniej filmy są moją pasją. 

Mam wiele ulubionych; „Gladiator”, „Dawno temu 

na dzikim zachodzie” z muzyką Ennio Morricone 

i „Królowa Margot” z fantastyczną muzyką Gorana 

Bregovica. 
 

- Najchętniej czytam… 

Najchętniej czytam powieści psychologiczne 

w których teraźniejszość przeplata się z przeszłością. 

Taką powieścią, która na długo została w mojej 

pamięci jest „Wybór Zofii” Wiliama Stayrona. 
 
- Na bezludną wyspę zabrałabym… 

Na bezludną wyspę zabrałabym kilku znajomych, ale 

to już nie byłaby bezludna wyspa. Nie lubię 

samotności. 
 

- Ulubione danie… 

I tu jest mały problem. Chętnie podejmuję znajomych 

ciasteczkami, sałatkami, gorzej z jedzeniem… 
 
- Wymarzona randka z… 

Wymarzona randka…proszę o następny zestaw. 
 

- Życzenie na przyszłość… 

W ostatnich latach obserwujemy wzrost inwestycji 

nie tylko w Skołyszynie, ale i ościennych 

miejscowościach. Ludzie to zauważają, życzyłabym 

sobie i wszystkim mieszkańcom gminy, aby zmiany 

szły dalej w tym kierunku i aby ludziom żyło się 

coraz lepiej. 

 
          
- mgr Maria Sikora - nauczyciel Zespołu Szkół 

Publicznych w Skołyszynie  

- mgr Agnieszka Starzec - nauczyciel Zespołu Szkół 

Publicznych w Skołyszynie  

- mgr Bogusław Byczek – nauczyciel Szkoły 

Podstawowej w Lisowie 

- mgr Grzegorz Piotrowski – nauczyciel Zespołu 

Szkół Publicznych w Święcanach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 PAŹDZIERNIK – „DZIEŃ NAUCZYCIELA” 
 

 
Wójt Gminy i Dyrektor ZSP w Skołyszynie S. Pawluś 
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W ramach projektu Centra Kształcenia na 

Odległość na Wsiach pracownia zlokalizowana 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie otrzymała bardzo cenny nie tylko ze 

względu na wartość ale i unikatowość sprzęt 

komputerowy ułatwiający osobom 

niepełnosprawnym korzystanie z pracowni. Kursanci 

będą mogli korzystać m.in. z : 

- klawiatury komputerowej wyposażonej w nakładkę 

zapobiegającą wciśnięciu kliku klawiszy 

jednocześnie 

- klawiatury bezprzewodowej z wbudowanym 

manipulatorem kulkowym  

- urządzenia wskazującego sterowanego za pomocą 

ruchów głowy 

- powiększonego Track Ballu 

- klawiatury dotykowej 

- podpórki pod ramię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W ramach projektu w pracowni można również 

korzystać z otrzymanego oprogramowania: 

- Microsoft Office Professional Plus, 

- Microsoft Project Professional, 

- Microsoft Visio Professional, 

- Microsoft Visual Studio Professional, 

- Adobe Creative Suite 3 Desing Premium, 

a także z programów związanych z doradztwem 

zawodowym tj.: 

- Piramida Kariery, 

- Testy Kariery („Czy jestem kreatywny”, „Czy 

jestem przedsiębiorczy”, „Test preferencji 

i predyspozycji zawodowych”), 

- Spacery po zawodach (1. Administracja, 

zarządzanie, bussines, praca urzędnicza, 2. Sztuka 

i projektowanie artystyczne, 3. Nauczanie, 

wychowanie i działalność kulturalna, 4. Rozrywka, 

rekreacja, turystyka, 5. Gastronomia, hotelarstwo, 

 

 

 

 

 

 

usługi domowe, 6. Ochrona zdrowia, 7. Służby 

socjalne, społeczne i zatrudnienia, 8. Prawo 

i dziedziny pokrewne, 9. Bezpieczeństwo i służby 

ochrony, 10. Finanse i dziedziny pokrewne) 

- Indywidualny Planer Kariery, 

- Multimedialny poradnik dla szukających pracy, 

- Multimedialny poradnik dla zakładających firmę, 

- Multimedialny poradnik jak wybrać zawód. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że od września 

zmieniły się godziny otwarcia Centrum Kształcenia 

na Odległość: 

poniedziałek, czwartek 15:30 – 18:30 

wtorek, piątek  13:30 – 15:30 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie wziął udział w ogólnopolskiej akcji 

„Czas na Czytanie. Książka Wzbogaca”, 

zainicjowanej przez Świat Książki oraz partnerów: 

Fundację Agory i Agencję Ciszewski Public 

Relations, której celem była promocja czytelnictwa 

i popularyzacja literatury. Każda biblioteka która 

zgłosiła chęć udziału w akcji otrzymała kod dostępu 

umożliwiający pobranie wykazu książek 

przeznaczonych do bezpłatnego przekazania. 

Za pośrednictwem strony internetowej można było 

bezpłatnie zamówić książki w sklepie internetowym 

akcji. Tym sposobem nasza biblioteka wzbogaciła się 

o atrakcyjne pozycje książkowe, co zachęca do 

częstszego odwiedzania naszej placówki 

odgrywającej istotną rolę w edukacji społeczeństwa 

i rozwoju kulturalnym. 

CZAS NA CZYTANIE 

NOWE WYPOSAŻENIE W PRACOWNI CKNONW 

 
Powiększony Track Ball 

 

 
Klawiatura wyposażona w nakładkę zapobiegającą wciśnięciu 

kliku klawiszy jednocześnie 

 

Rozwiązaniem krzyżówki z numeru 5(9)/2008 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło: 
„STACJA PALIW WOJMAR SC ZAPRASZA” 

Nagrody wylosowali: 
1. Barzyk Ryszard zam. Przysieki 388 
2. Byczek Bogusław zam. Lisów 76 
3. Zięba Łukasz zam. Harklowa 294 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 
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Pierwsza część projektu „Internetowe Centra 

Edukacyjno-Oświatowe na Wsi” realizowanego 

przez partnerstwo Uniwersytet w Białymstoku, 

Krajową Izbę Gospodarczą, Zarząd Główny ZOSP 

RP i Combidata Poland dobiegła końca. Projekt miał 

na celu ułatwienie dostępu do edukacji zdalnej dla 

mieszkańców małych miejscowości. Z „centrum” 

mieszczącego się w wydzielonych pomieszczeniach 

Domu Strażaka w Skołyszynie, w okresie trwania 

projektu od 04.04.2008r. do 30.09.2008r. skorzystało 

823 osoby, którym zostało wydane 132 

zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń 

z zakresu m.in.: obsługi pakietów biurowych 

Microsoft Office, Open Office, obsługi Internetu, 

korzystania z aplikacji graficznych, szkoleń 

rolniczych, agroturystyki, turystyki wiejskiej, 

podstaw prowadzenia działalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny Związku OSP RP przekazał 

wyposażenie „centrum” tj. sprzęt komputerowy, 

umeblowanie, licencje na oprogramowanie oraz 

pakiety szkoleniowe jednostce Ochotniczej Straży 

Pożarnej, która przez okres najbliższych 5 lat będzie 

udostępniała pomieszczenia wraz ze sprzętem na 

szkolenia, prezentacje oraz będzie prowadziła 

działalność oświatowo-kulturalną. Urząd Gminy 

w Skołyszynie zapewnił dostęp do bezprzewodowego 

Internetu. 

Obecnie pracownia dostępna jest wyłącznie 

dla grup zorganizowanych po wcześniejszym 

ustaleniu z osobą odpowiedzialną, kontakt 

telefoniczny pod numerem telefonu (013) 4491010. 

 
 
 
 
 

Tematyka powiatowego konkursu pn. 

„Bezpieczne wakacje 2008” zorganizowanego przez 

KPP związana była z bezpiecznym zachowaniem 

w każdej sytacji, w której może znaleźć się młody 

człowiek w czasie letniego wypoczynku. 

W konkursie, który trwał od 1 czerwca do 22 

września 2008 r. uznanie zyskały prace małych 

artystów z terenu naszej gminy: 

Kategoria wiekowa 7-9 lat: 

- Natalia Dąbrowska – S. P. w Lisowie 

- Katarzyna Kurowska – S. P. w Bączalu Dolnym 

Wyróżnienia:  

- Dominika Kamińska – S. P w Lisowie 

- Ola Bochenek – S.P. w Bączalu Dolnym 

Kategoria wiekowa 10-12 lat: 

- Paweł Sroka – S.P. w Harklowej 

Wyróżnienie: 

- Kaludia Dziedzic – S. P. w Bączalu Dolnym 

Nagrodzone prace wezmą udział w finale 

wojewódzkim. 

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym. 

 

 

 

 

W dniu 4 października 2008 r. z Jasła, 

w strugach deszczu, wystartował finał cyklu 

Maratony Rowerowe Cyklokarpaty. Urozmaicona 

trasa przebiegała zarówno drogami asfaltowymi, 

szutrowymi, jak i leśnymi ścieżkami przez pasmo 

Liwocza i Pogórza Ciężkowickiego. Większość trasy 

została wyznaczona na terenie Gminy Skołyszyn. 

Zawodnicy mieli do wyboru trzy dystanse: hobby: 

20km, mega: 55km oraz giga: 75km, tak więc każdy 

mógł trasę dostosować do swoich możliwości. 

W wyścigu udział wzięło kilkudziesięciu 

zawodników z terenu całego kraju. Cykl Maratonów 

Rowerowych Cyklokarpaty.pl to impreza adresowana 

do ogółu społeczeństwa. Jest to impreza 

ogólnopolska i może w niej wystartować każdy, kto 

czuje się na siłach. Szczegółowe informacje można 

uzyskać na stronie internetowej pod adresem 

www.cyklokarpaty.pl 

W imieniu organizatorów dziękujemy strażakom 

OSP z Bączala Dolnego, Bączala Górnego, 

Jabłonicy, Przysiek i Skołyszyna za włączenie się do 

zabezpieczenia trasy i punktów kontrolnych 

maratonu. 

KONKURS „BEZPIECZNE 

WAKACJE 2008” 
 

 

PODSUMOWANIE 

W INTERNETOWYM CENTRUM 

EDUKACYJNO-OŚWIATOWYM 

(ICEO) 

I JASIELSKI MARATON 

ROWEROWY „CYKLOKARPATY” 
 

http://www.cyklokarpaty.pl/


Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 5(10)/2008 
 

- 12 - 

 

 

W dniu 28.08.2008 roku Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego dokonał wpisu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” do rejestru 

(KRS) nadając numer: 0000312600. Siedzibą 

stowarzyszenia zostały: Brzyska 1, 38-212 Brzyska. 

Organem sprawującym nadzór został Marszałek 

Województwa Podkarpackiego. 

Zarząd stowarzyszenia aby móc zorientować 

się w potrzebach regionu na terenie którego będzie 

działać stowarzyszenie organizuje spotkania 

z mieszkańcami poszczególnych gmin tj. Skołyszyn, 

Brzyska, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. Wypracowane 

w ten sposób informacje będą pomocne 

w zredagowaniu „Lokalnej Strategii Rozwoju”- 

dokumentu strategicznego, na podstawie którego 

będą rozdzielane środki finansowe pozyskane na 

rozwój regionu. 

Tematyka spotkań: 

1. Zapoznanie uczestników z założeniami Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

2. Rola Lokalnej Grupy Działania w dostępie do 

środków pozyskiwanych w ramach programu 

LEADER  2007-2013. 

3. Zebranie informacji o głównych kierunkach 

działania w ramach LSR, poprzez wypełnienie 

ankiety (zebrane dane będą stanowiły cenną bazę 

informacji wykorzystaną przy wyborze 

kluczowych kierunków działania zawartych 

w LSR) 

 

Terminarz spotkań: 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych, którzy 

z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć 

w spotkaniach konsultacyjnych a chcieliby pomóc 

w określeniu celów rozwoju obszaru objętego LGD 

”LIWOCZ” prosimy o uzupełnienie ankiety, która 

znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Skołyszynie (www.bip.skołyszyn.pl w zakładce 

LGD LIWOCZ). Wypełnioną ankietę można 

dostarczyć do pokoju nr 21 Urzędu Gminy 

w Skołyszynie, przesłać listownie lub za pomocą 

poczty elektronicznej na adres lgdliwocz@wp.pl 

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest 

przystąpienie do stowarzyszenia, wzór deklaracji 

członkowskiej również można pobrać ze strony 

internetowej UG Skołyszyn. 

Musimy pamiętać, że im więcej 

przedstawicieli z naszej gminy w stowarzyszeniu 

LGD „LIWOCZ” tym więcej będziemy mieć do 

powiedzenia jako społeczność gminy 

w podejmowanych decyzjach. Więcej osób 

zaangażowanych to więcej bezpośrednio 

poinformowanych, a przez to być może więcej 

środków finansowych pozyskanych przez osoby 

fizyczne, mikroprzedsiębiorców i rolników.  

Jeśli sami się nie zorganizujemy to mieszkańcy 

pozostałych czterech gmin mogą wykorzystać środki 

po które my sami nie sięgniemy, a tego chyba nikt 

z nas nie chce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacji na temat Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” i Lokalnej 

Strategii Rozwoju dla obszaru objętego LGD „LIWOCZ” uzyskać 

można u pracownika Urzędu Gminy Skołyszyn - pokój nr 21.  

Pytania można również przesyłać na adres poczty elektronicznej: 

lgdliwocz@wp.pl 

Zainteresowanych odsyłamy również na strony internetowe: 

- www.bip.skolyszyn.pl  

- www.minrol.gov.pl 

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

Gmina  Miejscowość Data (godz.) 

Brzostek  Centrum Kultury 

i Czytelnictwa  

16.09.2008r. 

(11:30) 

Pilzno  

(Łęki Górne) 

Szkoła Podstawowa 25.09.2008r. 

(18:00) 

Skołyszyn Gminny Ośrodek 

Kultury 

i Czytelnictwa  

30.09.2008r. 

(14:00) 

Brzyska Sala w budynku 

GOPS-u 

01.10.2008r. 

(14:00) 

Pilzno 

(Dobrków) 

Szkoła Podstawowa 01.10.2008r. 

(18:00) 

Pilzno Dom Kultury  07.10.2008r.  

(18:00) 

Jodłowa Gminny Dom 

Kultury 

08.10.2008r. 

(8:00) 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” - AKTUALNOŚCI 
 

 

http://www.bip.sko�yszyn.pl/
mailto:lgdliwocz@wp.pl
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow
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TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA 3.1.2. „TWORZENIE I ROZWÓJ 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

(PROW) 2007-2013 
 

Sposób przyznawania pomocy dotyczącej w/w zadania został określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (Dz.U.139 poz.883). 

Orientacyjny termin naboru wniosków: początek 2009 r.  

Zgodnie z paragrafem 14 cytowanego Rozporządzenia ..., informację o możliwości składania wniosków 

o przyznanie pomocy podaje do publicznej wiadomości Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu 

ogólnokrajowym z wyprzedzeniem 14 dni od dnia podanego jako dzień rozpoczęcia przyjmowania wniosków. 

Od dnia ogłoszenia terminu naboru wniosków dostępne będą również na stronie internetowej Agencji 

i MRiRW: wzór wniosku, wzór ekonomicznego planu operacji, instrukcje do ich wypełniania oraz wzory 

wymaganych oświadczeń. 

Termin składania wniosków upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe 

wynikające z już złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie. 

Beneficjent 

Osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi 

(podejmuje) działalność jako mkroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i którego roczny obrót i/lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO. 

Zakres działania: 

Wykaz wspieranych działalności wg kodów PKD przedstawiony jest w załączniku w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW 2007-2013. 

Forma i wysokość pomocy 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację 

operacji nie może przekroczyć: 

1) 100 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 

2) 200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 

3) 300 000 zł  - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.  

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może 

przekroczyć 300 000 zł. 

Poziom pomocy 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji. 

Warunki uzyskania pomocy 

1) Podmiot podejmujący lub wykonujący działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw 

rolnych lub leśnictwa na obszarze należącym do: 

- gminy wiejskiej albo 

- gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo 

- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. 

2) Biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym 

operacji 

3) W okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja 

przedsiębiorczości” 

 

Informacje na temat działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" udzielane są w Podkarpackim Oddziale 

Regionalnym ARiMR (017 875 60 00) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84. 

 

http://www.arimr.gov.pl/
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Piłkarze LKS Skołyszyn, jako czołowy zespół 

w LZS-owskim zrzeszeniu na Podkarpaciu, zostali 

wybrani do udziału w Ogólnopolskim Turnieju LZS 

w Piłce Nożnej jako reprezentanci naszego 

województwa. 

W eliminacjach międzywojewódzkich ich 

przeciwnikiem był reprezentant Małopolski, zespół 

LKS Uście Gorlickie, na co dzień grający w piątej 

lidze. 

W pierwszym meczu, którego gospodarzem była 

nasza drużyna padł wynik 9:2 dla Skołyszyna! Tak 

więc rewanż był w zasadzie czystą formalnością. 

Grający w niepełnym składzie skołyszynianie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulegli wprawdzie gospodarzom w Uściu Gorlickim 

3:2, ale ten wynik dawał awans do dalszych 

rozgrywek naszym piłkarzom. 

Za wygranie dwumeczu zwycięzcy od Wójta 

Gminy Uście Gorlickie otrzymali okazały puchar, zaś 

Marcin Czochara – najlepszy snajper i Tobiasz 

Walczyk – najlepszy zawodnik z rąk naszego 

Zastępcy Wójta Krzysztofa Zięby również odebrali 

puchary. 

LKS Skołyszyn znalazł się w gronie najlepszych 

ośmiu zespołów i w dniach 23 – 26 października 

w Raciborzu weźmie udział w finale centralnym 

turnieju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUKCES SKOŁYSZYŃSKICH PIŁKARZY 

 

SZKOLNE IMPREZY SPORTOWE - GIMNAZJADA 

Dyscyplina Termin Miejsce Organizatorzy i osoby odpowiedzialne 

Tenis stołowy 28.10.2008 r. godz. 9:00 ZSP Skołyszyn ZSP Skołyszyn – A. Kłosowicz, B. Rąpała 

Piłka koszykowa /dz./ 05.11.2008 r. godz. 9:30  ZSP Skołyszyn Gimnazjum Kunowa – G. Piotrowski, B. Rąpała 

Piłka koszykowa /ch./ 06.11.2008 r. godz. 10:00 ZSP Bączal D. Gimnazjum Skołyszyn – A. Brzezicka, H. Hasiak 

Piłka ręczna /dz./ 22.01.2009 r. godz. 9:30 ZSP Bączal D. ZSP Bączal Dolny – A. Brzezicka, B. Rąpała 

Piłka ręczna /ch./ 23.01.2009 r. godz. 9:30 ZSP Bączal D. ZSP Bączal Dolny – A. Brzezicka, H. Hasiak 

Piłka siatkowa /ch./ 25.02.2009 r. godz. 9:30  ZSP Skołyszyn ZSP Skołyszyn – D. Szot, A. Kłosowicz 

Piłka siatkowa /dz./ 26.02.2009 r. godz. 9:30 ZSP Kunowa ZSP Kunowa – H. Hasiak 

Liga La 06.05.2009 r. godz. 9:30 

 

stadion LKS 

Skołyszyn 

Gimnazjum Kunowa i Święcany – H. Hasiak, 

A. Brzezicka 

Piłka nożna  

11-osobowa 

02.06.2009 r. godz. 9:30 

 

stadion LKS 

Skołyszyn 

Gimnazjum Święcany – G. Piotrowski, 

K. Czochara 

Piłka nożna halowa Ferie zimowe godz. 9:00 ZSP Skołyszyn ZSP Skołyszyn – B. Rąpała, K. Czochara 
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- Czy wiecie dlaczego nie jeżdżą pociągi 

w Skołyszynie? Bo pani F. ma szynę na nodze! 

Podróżni miejcie nadzieję, noga ma się już lepiej! 
 
- Z. wrócił z wczasów i udaje Greka! Ktoś zgadnie 

gdzie był ten obieżyświat? 
 
- Dyrektor P. uwielbia rybki w akwarium. Otwierają 

usta i nie wrzeszczą! 
 
- Podczas uroczystości strażacko-szkolnych w Lisowie 

dowiedzieliśmy się, że przed stu laty nie każdy strażak 

miał własną sikawkę! 
 
- Radny S. nie pojedzie do Sopotu. Bo tam rozdają 

słowiki! 
 
- Pani od polskiego dowiedziała się, że polskim noblistą 

jest Czesław Małysz. Ot potęga skoku! 

 

- Nie pojechał w piątek autobus z S. do Jasła, bo tylko 

kierowca okazał się być dżentelmenem i ustąpił 

miejsca starszej pani. 
 
- Bezczelność stonki sięgnęła zenitu! Nieproszona 

wpakowała się do przydomowego basenu  

eks-VIP-a. Efekt? Całkowita wymiana wody. Przecież 

stonka mogła być pryskana! 
 
- Pani P. już nie pojedzie do Zakopanego. Góry 

zasłaniają jej piękne widoki. 
 
- Pan Z. zmienia fryzjerkę po tym, jak rzeczona zrobiła 

mu przedziałek na boku. On koniecznie chciał go 

mieć na głowie! 
 
- Pan S. cierpiący z niewyspania już nie chodzi do 

lekarza, odkąd ten nakazał mu chodzić spać z kurami. 

Biedak nie mógł zasnąć na grzędzie! 
 
- Nie doszła do skutku wycieczka pracowników jednej 

ze szkół do Wrocławia na Panoramę. Orzekli, że po co 

jechać tak daleko, skoro codziennie mogą ją obejrzeć 

w TVP-2! 
 

 

 

 
 

 

 

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, zdecydowany, bardzo 

emocjonalnie nastawiony do wszystkich 

i wszystkiego. A niepotrzebnie! Wyluzuj, 

uspokój nerwy. Będzie dobrze. 

 

 

Powodzenia! Jakże miło i przyjemnie! 

Te komplementy, poklepywania, kwiaty 

i brzęczące dowody uznania! A buźka się 

smieje! 

 

 

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 

ważne. 

 

 

Znów działasz ofensywnie, podejmujesz 

rękawice, nie oddajesz ani piędzi. Intuicja Ci 

podpowiada. Masz 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 
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POZIOMO: 

 

1A-jajeczny hotel 

1L-niejadalna ta do spania 

2F-dziecię zjawy 

2R-zawsze w maksi 

3A-z najważniejszą stolicą 

3L-najpierw zalał, potem oberwał 

4F-obiekt marzeń siepietnickich łowców 

4R-już unikalna w naszej gminie 

5A-na dostojne kreacje 

5L-lubi mokry teren 

6G-najlepsza Keksa 

6S-złota rączka w skołyszyńskiej szkole 

7A-ma najwięcej okien w gminie 

7M-tkwi w bezruchu 

8G-u stóp gminnych Rysów 

8R-potrzebuje dwojga 

9B-był wicewójtem 

9L-lewe w prawo, prawe w lewo 

10G-i słodki, i twardy 

10R-choć używka to ma imię 

11A-domena GOPS-u 

11Ł-kumpel Fidela 

12G-też aluzja 

12S-karciany dwuślad 

13A-sądowa przyczyna 

13Ł-ciągle zmieniana, niechętnie czytana 

14G-potrojone trio 

14S-polska pomarańcza 

15A-thriller wszechczasów 

15Ł-domena mitomana 

16G-miały najwięcej igrzysk 

16S-garnitur miłośnika morwy 

 

PIONOWO: 

 

A5-silnikowy ścisk 

A10-wójt ma też elektroniczny 

B1-we wrześniu trwała i lała 

C5-leczy w Święcanach 

D1-część królowej rzek 

E5-dlaczego był El…y? 

F1-jest nawet mrówkowy 

G6-bryka Kubicy 

G12-gubi igły w Italii 

H1-własne też z orzeczeniem 

I6-jak masz idziesz na wesele 

J1-żadna teraz niepewna 

K12-przy Himalajach to pagórki 

L1-dyrektoruje w Bączalu 

Ł8-dla teraźniejszych Ikarów 

M1-filmowy karciarz 

N11-najbardziej nerwowy 

O1-graniczy ze Słowacją 

P11-leżakuje na pizzy 

R1-upalne szaleństwo 

R7-czarna lub procentowa 

S12-dowiózł nam medal w Pekinie 

T1-gminne Mazowsze 

U12-przekleństwo niby-tanecznicy 

W1-kiedyś załatwiała problem 

Y12-jego łatwo trafić w dziób 

Z1-wesoły inżynier w urzędzie 

Z9-dobrze jak się zgadza 

 
 

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  5 ( 1 0 ) / 2 0 0 8  Wi e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 
HASŁO :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … . . . . . . .  
 
N a z w i s k o  … … … … … … . … … … … … …  I m i ę  … … … … . . … … … … … … … … .  
A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  

 
 
 
 
 

KRZYŻÓWKA „SWOJSKA” 
 

 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z 
1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

 

Rozwiąż hasło wg schematu: 

11P-10U-12N-16J-1N-10K-1L-2O-14W-12J-15A-4L-14K-8J-14S-3N-7N-9D-13M-7E-14A-13U 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca listopada 2008 r. Wszystkie kupony 

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

ufundowane zostaną nagrody. 
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