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Po latach przerwy

„Wieści Skołyszyńskie” - Reaktywacja.
Po kilkuletniej przerwie (pomińmy milczeniem powody) z duŜą przyjemnością, ale i nie mniejszą
tremą, oddajemy w ręce Państwa kolejny numer naszej gminnej gazety.
Nowa władza, inny skład redakcji, świeŜe pomysły, sprzyjający klimat, a przede wszystkim dziura informacyjna
na linii gmina-mieszkańcy, spowodowały wskrzeszenie tytułu. Nie rościmy sobie pretensji do bycia waŜnym
czynnikiem opiniotwórczym, chcemy rzetelnie informować o tym co dzieje się wokół nas. Będziemy pisać o
gminnej gospodarce, lokalnej polityce, o wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
Chcemy przedstawiać ciekawych ludzi z naszego otoczenia, mówić o współczesności, ale nie zapominać
o historii i tradycji skołyszyńskiej ziemi.
Liczymy na Ŝyczliwość Czytelników, będziemy wdzięczni za sugestie tematyczne i ewentualną, konstruktywną
krytykę. Zapewniamy teŜ, Ŝe nasze łamy, dla chętnych i potrafiących pisać zawsze będą otwarte.
Redakcja

W numerze m.in.:
-

wyniki wyborów samorządowych
aktualności
sportowa gmina
wydarzenia kulturalne
alfabet Wójta
wieści straŜackie
krzyŜówka, horoskop

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
Gminne Centrum Reagowania
gcr@skolyszyn.pl
Na pytania, uwagi, sugestie
w miarę moŜliwości odpowiemy na
łamach
następnego
numeru
Wieści.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

ODSZEDŁ JACEK TOKARZ

Ta hiobowa wieść w piątkowy poranek 9 marca zmroziła wszystkich,
którzy Go znali. Umarł Jacek! To wydaje się niemoŜliwe ,nie
dopuszczamy takiej myśli do siebie. PrzecieŜ miał dopiero 52 lata!
Jeszcze wczoraj siedział z nami przy wspólnym stole świętując Dzień
Kobiet. Nie narzekał na swoje zdrowie, nie skarŜył się. Z duŜą troską
mówił o kłopotach zdrowotnych swojej ukochanej córki Kasi, martwił się
o nią. Bo On był dobrym męŜem i ojcem.
Codziennie o 15.30 czekał na skołyszyńskim przystanku na przyjazd
autobusu, którym z pracy wracała jego Marysia. Potrafił godzinami
opowiadać o najmłodszej swej latorośli, Wiktorii. Był dumny z syna
Pawła, jeździł na jego mecze, ale i zapędzał do nauki. Jacek stawiał rodzinę na pierwszym miejscu, była
dla Niego najwaŜniejsza. Miał Ŝyłkę społecznika. Jego poglądy czasem wzbudzały kontrowersje, ale
najczęściej u ludzi małostkowych. Miał własne zdanie, potrafił go bronić i mówić nie, a to zazwyczaj się
ludziom nie podoba. Nie bał się krytykować niesłusznych działań i bezmyślnych pomysłów.
AngaŜował się w Ŝycie swoich Święcan, mimo, Ŝe jak nazywali go niektórzy mali ludzie, był przybłędą.
I te Święcany mu wiele zawdzięczają. Chciał dla nich duŜego budŜetu, dobrych dróg, nowoczesnej
szkoły, boiska sportowego, oświetlenia.
To przecieŜ On był załoŜycielem i kołem napędowym Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Daria”.
To przecieŜ On był radnym.
To przecieŜ On pracował w komisjach wyborczych
To przecieŜ On redagował „Wieści Skołyszyńskie’’ przed kilku laty.
W tym numerze teŜ miał być Jego artykuł, a w stopce redakcyjnej Jego nazwisko.
Z olbrzymim bólem zdajemy sobie sprawę, Ŝe juŜ nigdy nic nie napisze.
I to jest najbardziej poraŜające.
śegnaj Przyjacielu. Będzie Cię nam bardzo brakowało.
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Wybory samorządowe 2006

WYBÓR DOKONANY
Kampania wyborcza minęła. Głosowanie na
kandydatów minęło. Teraz czas na podsumowanie
i prezentacje wyników. Zaczniemy od frekwencji, poniewaŜ
wszyscy się o nią obawiali. I chyba nie mieli racji. W gminie
Skołyszyn frekwencja wynosiła 53,30%. Na tle całego kraju
i Podkarpacia wypadamy całkiem nieźle biorąc pod uwagę,
iŜ frekwencja w kraju wyniosła 45,99% a w naszym
województwie 48,60%. Wynika z tego, Ŝe tylko połowa
mieszkańców Gminy interesuje się problemami, które
dotyczą bezpośrednio nas. Pewnie potem znów wszyscy
będą wokoło mówić, jakie to niekompetentne osoby się
dostały do rady albo, Ŝe nic nie robią. A moje pytanie w tym
momencie jest takie: "A czy ty narzekaczu byłeś zagłosować
Ŝeby coś zmienić?"
Przejdźmy do wyborów Wójta.
Jak juŜ zapewne wiadomo, wójtem Gminy został Pan mgr
Zenon Szura, który uzyskał 61,28% tj. 3 088 waŜnych
głosów, wygrywając juŜ w pierwszej turze, pozostawiając
swoich kandydatów daleko w tyle.
Wybory do Rady Gminy
Wyniki wyborów Wójta Gminy Skołyszyn
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Po samorządowych wyborach 12 listopada 2006 r. zmienił się
skład osobowy Rady Gminy i to w sposób diametralny.
Z poprzedniej kadencji zostało pięciu radnych (Julian
Berkowicz, Stanisława Nigborowicz, Adam Gorczyca, Jan
Hajduk, Wiesław Hasiak), a z pozostałych dziesięciu, osób to
autentyczni debiutanci w samorządzie (Witold Ciołkosz, Marian
Goleń, Piotr Idzik, Jan Kosiba, Marian Mitoraj, Leszek Placek,
Andrzej Świerzowski, Roman Warchoł), zaś dwójka
(Władysław Kosińska i Adam Słowik) juŜ byli radnymi.
Z prac Rady Gminy
Na pierwszej sesji 22 listopada odbyło się ślubowanie
radnych i wybór Przewodniczącego Rady oraz jego dwóch
zastępców. Jedynym zgłoszonym kandydatem na stanowisko
Przewodniczącego był Wiesław Hasiak /Skołyszyn/, który
w tajnym głosowaniu uzyskał poparcie trzynastu radnych
i trzecią kadencję z rzędu będzie pełnił tę funkcję. Jego
zastępcami Rada wybrała Jana Hajduka (Bączal Dolny, czwarty
raz z rzędu!) i Mariana Mitoraja (Jabłonica).
Na następnej sesji w dn.30 listopada odbyło się
zaprzysięŜenie nowego Wójta Gminy Zenona Szury,
a ustępujący ze stanowiska Wójta Stanisław Gołosiński złoŜył
sprawozdanie o stanie Gminy.
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Rada Gminy wybrała przewodniczących swoich stałych komisji
i ustaliła ich składy osobowe:
l. Komisja Rewizyjna:
- Nigborowicz Stanisława-Przewodnicząca
- Kosińska Władysława
- Berkowicz Julian
- Placek Leszek
- Słowik Adam
- Warchoł Roman
- Idzik Piotr
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów:
- Kosińska Władysława-Przewodnicząca
- Hajduk Jan
- Swierzowski Andrzej
- Mitoraj Marian
- Nigborowicz Stanisława
Kosiba Jan
3. Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty:
- Słowik Adam-Przewodniczący
- Ciołkosz Witold
- Idzik Piotr
- Hajduk Jan
- Warchoł Roman
4. Komisja ds. Samorządu i Przestrzegania Prawa:
- Placek Leszek-Przewodniczący
- Swierzowski Andrzej
- Gorczyca Adam
- Goleń Marian
- Mitoraj Marian
5. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
- Berkowicz Julian – Przewodniczący
- Ciołkosz Witold
- Gorczyca Adam
- Goleń Marian
- Kosiba Jan
Podczas następnej sesji, która odbyła się 15 grudnia Rada
podjęła uchwały w sprawach: zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, udzielania
pomocy przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji, zmian
w planie przestrzennego zagospodarowania, zmian w budŜecie
Gminy.
Kolejna sesja 28 grudnia miała świąteczny charakter, ale
w części roboczej podjęto uchwały w sprawach:
utworzenia Zespołów Szkół w Skołyszynie, Bączalu Dolnym,
Święcanach i Kunowej, ustalenia wydatków tzw.
niewygasających, wyboru kandydata do Rady Społecznej Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.
23 stycznia to dzień, w którym Rada Gminy uchwaliła
budŜet na 2007 r., który to, co się jeszcze nie zdarzyło w historii
naszej Gminy, został przyjęty bez uwag i jednogłośnie!
Oprócz tego podjęto uchwały w sprawach: przyjęcia Gminnych
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, współdziałania
z Gminą Szerzyny w sprawie usuwania ścieków z Jabłonicy do
oczyszczalni ścieków w Szerzynach, zarządzenia wyborów do
organów samorządu mieszkańców wsi, powołania sekretarza
Gminy /funkcję tę pełni p. mgr inŜ. Janina Byczek/.
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BudŜet Gminy Skołyszyn
BudŜet Gminy Skołyszyn na rok 2007 został
uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr V/22/2007
w dniu 23 stycznia 2007r.
BudŜet po stronie dochodów wynosi 25 184 781 zł
zaś po stronie wydatków
26 111 781 zł
W ogólnej kwocie dochodów
25 184 781 zł
znaczną część stanowią:
- subwencja ogólna z budŜetu państwa 12 538 770 zł
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej
7 687 961 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych
2 515 581 zł
- podatki i opłaty lokalne
2 301 382 zł
- dotacje celowe z budŜetu państwa na realizacje zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej 5 281 823 zł
- dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania
własne gminy
799 900 zł
- środki z Funduszu Spójności na budowę kanalizacji wraz
z oczyszczalnią ścieków w Przysiekach
1 570 555 zł
Pozostałe dochody to środki uzyskane z wynajmu lokali, z
wieczystego uŜytkowania gruntów, odsetki od środków na
rachunkach bankowych.
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WaŜniejsze wydatki majątkowe to:
- budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią
w Przysiekach
2 725 560 zł
- budowa i modernizacja dróg
600 000 zł
- budowa chodnika przy drodze krajowej
w Przysiekach
100 000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego
100 000 z
- budowa ogrodzenia stadionu w Skołyszynie
50 000 zł
- budowa stadionu w Święcanach
20 000 zł
Kwota 9 930 578 zł to wydatki bieŜące w zakresie oświaty
i stanowią one 44,3 % ogólnych wydatków bieŜących.
W pomocy społecznej wydatki wynoszą 6 839 487 zł,
z czego 5 999 100 zł to dotacja z budŜetu państwa.
Pozostałe wydatki dotyczą bieŜącego utrzymania dróg,
budynków
będących własnością mienia komunalnego
gminy, wydatki w zakresie administracji, kultury, kultury
fizycznej i sportu, utrzymanie ochotniczych straŜy
poŜarnych.
Gmina
dofinansowuje działalność Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w zakresie dopłat do stawek za
dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz do wywozu
odpadów komunalnych.
BudŜet gminy na rok 2007 zamknął się deficytem
w wysokości 927 000 zł który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się wydatki
bieŜące i majątkowe.

Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom Gminy Skołyszyn składam
najserdeczniejsze Ŝyczenia: zdrowych, radosnych
Świąt, suto zastawionych stołów, duŜo wody i śmiechu
w lany poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych
spotkań w gronie przyjaciół i rodziny.

Wójt Gminy
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Zmiany na mapie gminnej oświaty

Wybory sołtysów i rad sołeckich

I ZNÓW WYBORY

CZAS NA ZESPOŁY SZKÓŁ

Dopiero
przebrzmiały
echa
jesiennych
wyborów
samorządowych a znowu rusza karuzela wyborcza.
W związku z kończącą się kadencją organów jednostek
pomocniczych jakimi są sołectwa od 15 marca br.
rozpocznie się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych
(harmonogram zebrań poniŜej) we wszystkich 14 sołectwach
gminy
poświęconych
wyborom
sołtysów
i rad sołeckich. Nowo wybrane osoby powołane będą do
aktywnego
zarządzania
„swoją
małą
ojczyzną”,
rozwiązywania jej problemów, dbania o rozwój
i słuŜenia mieszkańcom pomocą. Nowo wybrani włodarze
sołectw pełnić będą swoją funkcję przez cztery lata. Sołtys
sprawuje w sołectwie władzę wykonawczą a rada sołecka
funkcję doradczą. Tryb wyborów sołtysów i rad sołeckich
określony został w art. 36, ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym. W myśl ustawy wyborów tych dokonuje się:
1. w głosowaniu tajnym,
2. w głosowaniu bezpośrednim,
3. spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Wyboru dokonują mieszkańcy sołectwa posiadający prawa
wyborcze. Ustawa nie narzuca szczegółowo kwestii
związanych z organizacją wyborów. Kwestie te unormowane
są w statutach poszczególnych sołectw. W naszej gminie
w większości sołectw (11) wybory odbywają się w trakcie
zebrań wiejskich. Tylko w trzech sołectwach (Skołyszyn,
Święcany i Przysieki) wybory odbywają się dwuetapowo.
W sołectwach tych podczas zebrań wiejskich ustala się
terminy wyborów i wybiera się komisje wyborcze, które
następnie przeprowadzają wybory. Wyborcy w tych
sołectwach w wyznaczonym dniu wolnym od pracy oddają
głosy na wybranych kandydatów do urn wyborczych.
Jesteśmy przekonani, Ŝe ze względu na to iŜ wybieramy
„swoich” gospodarzy wybory te będą cieszyły się duŜym
zainteresowaniem i frekwencją co pozwoli wybrać ludzi
rzetelnych i uczciwych.
Szczegółowe wyniki wyborów w poszczególnych
sołectwach przedstawimy na łamach następnego numeru
Wieści Skołyszyńskich.

W naszej gminnej oświacie szykują się w najbliŜszym czasie
spore zmiany. Na etapie konstruowania budŜetu gminy na
rok 2007 powróciły kwestie związane z gminną oświaty.
W związku ze zbyt małą liczebnością oddziałów klasowych
subwencja oświatowa przekazywana gminie przez MEN nie
wystarcza na pokrycie kosztów bieŜącego funkcjonowania
oświaty, nie wspominając o wydatkach inwestycyjnych. Co
roku z budŜetu gminy przekazywane są bardzo duŜe środki
na ten cel. Dlatego nowe władze gminy podjęły próbę
poszukania oszczędności w tym zakresie, ale w sposób
gwarantujący
dalsze
sprawne
funkcjonowanie
i zarządzanie placówkami oświaty. Powrócił pomysł, który
w ubiegłym roku nie udało się z róŜnych względów wcielić
w Ŝycie, utworzenia zespołów szkół publicznych
w miejscowościach gdzie znajdują się gimnazja. Decydując
się na taki krok kierowano się nie tylko względami
ekonomicznymi ale równieŜ następującą argumentacją:
- usprawnienie zarządzania placówkami (w myśl zasady
jeden obiekt - jeden dyrektor),
- pełniejsze wykorzystanie bazy dydaktyczno-lokalowej
łączonych placówek,
- troska o dalszy byt zawodowy nauczycieli,
- zapobieganie wewnętrznym konfliktom w szkołach.
Argumentacja taka przekonała równieŜ Podkarpackiego
Kuratora Oświaty, który pozytywnie zaopiniował projekt
utworzenia czterech zespołów szkół w naszej gminie.
W związku z tym 27 lutego br. Rada Gminy podjęła uchwały
w sprawie utworzenia zespołów szkół, nadając akty
załoŜycielskie oraz statuty następującym zespołom:
1. Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie,
w skład którego wejdą: przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum,
2. Zespół Szkół Publicznych w Święcanach,
w skład którego wejdą: szkoła podstawowa
i gimnazjum,
3. Zespół
Szkół
Publicznych
w
Kunowej,
w skład którego wejdą: szkoła podstawowa
i gimnazjum,
4. Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym,
w skład którego wejdą: szkoła podstawowa
i gimnazjum,
Zespoły te rozpoczną funkcjonowanie od nowego roku
szkolnego. W związku z tymi zmianami
dyrektorzy
łączonych placówek z dniem 01.09.2007 r. stracą swoje
stanowiska, a dyrektorzy nowoutworzonych placówek
wyłonieni zostaną w drodze konkursów, które odbędą się w
kwietniu br.
NaleŜy mieć nadzieję i głębokie przekonanie, Ŝe zmiany te
pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie naszej gminnej
oświaty z poŜytkiem dla naszych dzieci.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH:
Data zebrania
15 marca (czwartek)
17 marca (sobota)
18 marca (niedziela)
19 marca (poniedziałek)
20 marca (wtorek)
21 marca (środa)
24 marca (sobota)
25 marca (niedziela)
26 marca (poniedziałek.)
26 marca (poniedziałek)
27 marca c (wtorek)
28 marca (środa)
29 marca (czwartek)
22 kwiecień (niedziela)

Godz.
1700
1700
1215
1700
1700
1700
1700
930
1700
1700
1700
1700
1700
1000

Miejscowość
Harklowa
Skołyszyn
Święcany
Przysieki
Bączal Dolny
Bączal Górny
Jabłonica
Lisów
Kunowa
Pusta Wola
Siedliska Sł.
Sławęcin
Lipnica Górna
Siepietnica
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Program Edukacyjny „Ratujemy
i uczymy ratować”
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Skołyszynie, mając na uwadze
podniesienie wiedzy wśród dzieci i młodzieŜy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, w porozumieniu z Urzędem
Gminy oraz GZEOAS w Skołyszynie, nawiązała kontakt
z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w celu
zorganizowania specjalistycznego szkolenia nauczycieli.
W miesiącu grudniu ubiegłego roku, po wcześniejszym
zorganizowaniu grupy szkoleniowej składającej z 21 szkół
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Teraz nadszedł czas na wdraŜanie Programu przez
nauczycieli wśród dzieci. Dzieci będą się uczyły
najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od
prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po
najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.
Program „Ratujemy i uczymy ratować” dzięki
zorganizowanemu w Skołyszynie szkoleniu będzie
realizowany we wszystkich szkołach z terenu Gminy
Skołyszyn, oraz z terenu powiatu jasielskiego w Jareniówce,
BłaŜkowej, Dębowcu, Foluszu, Majscowej, Szebniach,
Osobnicy, Trzcinicy oraz w Mieście Jasło – w szkołach nr
2, nr 4, nr 6 oraz Społecznej Szkole Podstawowej.

Medale dla rodziców
W dniu 20.02.2007 r. w Domu Ludowym w Warzycach
odbyło się uroczyste spotkanie rodzin z których minimum
trzech synów odbyło wzorowo zasadniczą słuŜbę wojskową
z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle
oraz władzami samorządowymi powiatu i gmin. W trakcie
spotkania liczne grono rodziców z terenu powiatu
jasielskiego zostało odznaczone Srebrnymi Medalami za
Zasługi dla obronności kraju, przyznanymi przez Ministra

do Skołyszyna zajechał kolorowy samochód z instruktorami
Fundacji WOŚP, którzy realizują Program „Ratujemy
i uczymy ratować”. Przez cały dzień w hali sportowej
Gimnazjum odbywały się wykłady oraz ćwiczenia
praktyczne z zakresu podstawowych zasad udzielania
pierwszej
pomocy.
Po
egzaminie
teoretycznym
i praktycznym, grono 42 nauczycieli z 21 szkół z terenu
powiatu jasielskiego otrzymało specjalne certyfikaty WOŚP,
które upowaŜniają do wdraŜania Ogólnopolskiego Programu
„Ratujemy i uczymy ratować”.

Obrony Narodowej. Z terenu Gminy Skołyszyn zostali
odznaczeni:
Helena Wędrychowicz
- Siepietnica
Łucja i Tadeusz Stój
- Przysieki
Anna i Zenon Skiba
- Kunowa
Zofia i Władysław Strugała - Święcany
Aktu dekoracji dokonali ppłk. Jan Abram Komendant WKU,
Witold Lechowski - Wicestarosta Jasielski oraz Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn.

Oprócz certyfikatów kaŜda ze zgłoszonych szkół otrzymała
nieodpłatnie niezbędny sprzęt w postaci „fantomów”,
podręczników, płyt CD i DVD o wartości prawie 5.000 zł.
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Zebrania w OSP

STATYSTYKA POśARNICZA

Dobiegają
końca
zebrania
sprawozdawcze
w jednostkach OSP. W trakcie zebrań straŜacy
podsumowują swoją społeczną działalność w roku 2006 oraz
podejmują uchwały i wnioski dotyczące lepszego
wyposaŜenia w sprzęt ochrony osobistej straŜaka, uzbrojenia
w nowe samochody poŜarnicze oraz sprzęt do prowadzenia
działań ratowniczych. Nie zapominają równieŜ o potrzebie

Zdarzenia w latach 2005-2006
w układzie gmin powiatu jasielskiego

konserwacji i remontach posiadanego, w duŜej mierze
wyeksploatowanego, sprzętu i armatury wodnej. W trakcie
dyskusji poruszane są równieŜ problemy dotyczące
remontów, rozbudowy i budowy obiektów remiz straŜackich
i Domów Ludowych oraz ich efektywnego wykorzystania.
Zebrania są obsługiwane przez członków Zarządu Oddziału
Gminnego i Powiatowego Związku OSP, pracowników
Komendy Powiatowej PSP w Jaśle oraz władze
samorządowe Gminy. Miłą niespodzianką był udział
w zebraniach OSP Posłów na Sejm RP z terenu naszego
powiatu. Pan Poseł Stanisław Zając był gościem straŜaków
w Święcanach, natomiast Pan Poseł Janusz Kołodziej, który
jest V-ce Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu
Posłów StraŜackich, odwiedził straŜaków w Skołyszynie.

Gmina

PoŜary

Miejscowe ZagroŜenie

2006

2005

2006

2005

Alarmy
Fałszywe
2006 2005

Razem
2006

2005

Jasło Miasto

110

130

406

279

8

8

524

417

Skołyszyn

22

17

147

115

4

2

173

134

Jasło Gmina

25

31

123

86

0

0

148

117

Tarnowiec

18

35

63

51

0

0

81

86

Osiek Jasielski

8

17

147

115

4

2

173

134

N.śmigród

12

25

35

38

1

1

48

64

Kołaczyce

10

7

71

41

0

0

19

11

Dębowiec

16

18

44

24

5

1

65

43

Brzyska

8

3

22

11

1

0

31

14

Krempna

3

3

16

8

0

0

19

11

Udział jednostek OSP z terenu Gminy Skołyszyn
w akcjach ratowniczych:
1. Skołyszyn
2. Harklowa
3. Przysieki
4. Święcany
5. Siepietnica
6. Lisów
7. Sławęcin Siedliska
8. Pusta Wola
9. Bączal Dolny
10.Jabłonica

- 65
- 35
- 18
- 17
- 12
-6
-6
-3
-2
-1

Udział jednostek OSP z Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego w działaniach ratowniczych:

„MłodzieŜ zapobiega poŜarom”
Urząd Gminy wspólnie z Zarządem Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Skołyszynie od kilku lat jest organizatorem
eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
PoŜarniczej pod hasłem „MłodzieŜ zapobiega poŜarom”.
Turniej Wiedzy PoŜarniczej ma na celu popularyzowanie
przepisów i kształtowania umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpoŜarowej.
W szczególności słuŜy popularyzowaniu wśród dzieci i
młodzieŜy znajomości przepisów przeciwpoŜarowych, zasad
postępowania
na
wypadek
poŜaru,
praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym i techniką poŜarniczą, poznawania tradycji,
historii i organizacji ochrony przeciwpoŜarowej. Tegoroczny
finał gminny odbędzie się w dniu 20 marca 2007 roku w
Domu StraŜaka w Skołyszynie. O przebiegu i wynikach
eliminacji napiszemy w następnym numerze.

1. Skołyszyn
2. Kołaczyce
3. Harklowa
4. Osiek Jasielski
5. Warzyce
6. Skalnik
7. Świerchowa
8. Krempna
9. Tarnowiec
10. Osobnica
11.Brzyska
12. Dębowiec
13. Kłodawa
14. ZałęŜe
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- 65
- 38
- 35
- 33
- 33
- 21
- 21
- 16
- 15
- 14
- 13
- 13
- 11
-8
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Urząd Gminy informuje
Na zlecenie Starosty Jasielskiego w 2006r.
opracowany został operat ewidencji gruntów i budynków
obrębu Skołyszyn i Sławęcin ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dn.
15.09.2006r. Nr. 116, poz. 1609. PowyŜszy operat
przekazany został Gminie Skołyszyn – do wykorzystania
przy naliczaniu podatków i opłat lokalnych. W związku
z licznymi skargami mieszkańców z w/w miejscowości
dotyczących nowego wymiaru podatków informuje się, Ŝe
mieszkańcy mogą zgłaszać swoje zarzuty dotyczące
powierzchni, klasy gruntu i sposobu jego uŜytkowania
w Urzędzie Gminy Skołyszyn w pokoju 17 w godzinach
pracy Urzędu. Wójt Gminy Skołyszyn skieruje do Wydziału
Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Jaśle wniosek
o zweryfikowanie danych zawartych w operacie ewidencji
gruntów i budynków. Po zweryfikowaniu operatu nastąpi
ponowne przeliczenie podatków.

„Wypalanie traw – zabija”
Wiosna jest okresem, w którym następuje powaŜny
wzrost zagroŜenia poŜarowego. Jedną z przyczyn powyŜszej
sytuacji jest stosowanie niebezpiecznych praktyk wypalania
traw i pozostałości roślinnych. Wypalanie traw stanowi
niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się poŜaru na
znajdujące się w pobliŜu domy, budynki i urządzenia
technologiczne, lasy, uprawy zbóŜ. Wbrew powszechnym
opiniom jest równieŜ szkodliwe:
-dla Ŝycia i zdrowia ludzkiego,
-dla środowiska naturalnego,
-niszczy Ŝycie biologiczne w spalanych roślinach,
-niszczy glebę.
Przestrzegamy przed zagroŜeniami wynikającymi
z wypalania roślinności. Zanim podpalisz, zastanów się czy
przez bezmyślność nie narazisz Ŝycia swojego i innych ludzi,
zwierząt, ptaków oraz domów i gospodarstw.
Niestety, okazuje się, Ŝe co roku w takich poŜarach giną
teŜ ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania.
Zazwyczaj bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca,
udar termiczny lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a co
za tym idzie - wielkości płomienia, co zaskakuje
nieświadomego wypalacza. Wypalanie to jedna z istotnych
przyczyn zatruwania i zanieczyszczania atmosfery. PoŜary
traw i pozostałości roślinnych wiąŜą się z "wyrzucaniem"
do atmosfery dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych
niebezpiecznych związków chemicznych.
Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 16 października 1992r.
o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm./
obowiązuje zakaz wypalania roślinności na łąkach,
pastwiskach, nieuŜytkach, rowach, pasach przydroŜnych,
szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
Nieprzestrzeganie zakazu wypalania roślinności jest
wykroczeniem zagroŜonym karą aresztu lub karą grzywny.
Po akcesji Polski z Unią Europejską producent
rolny będzie mógł uzyskać dopłaty do gruntów rolnych,
warunki i tryb ich uzyskania określa ustawa z dnia 18
grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów
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rolnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 6,poz.40). Art.2. ust.1. stanowi:
,,Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej
producentem rolnym, przysługują płatności na będące w jej
posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze
rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska,
zwane dalej gruntami rolnymi". Jednym z warunków ich
otrzymania jest stosowanie zasad zwykłej dobrej praktyki
rolniczej, opisanych w załączniku K do Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Punkt 6 tego załącznika brzmi
"Obowiązuje zakaz wypalania roślinności na łąkach,
pastwiskach, nieuŜytkach, rowach, pasach przydroŜnych,
szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Zakaz
dotyczy równieŜ miedz, ściernisk i słomy".
Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa
poŜarowego na podstawie § 69 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992r.
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych
obiektów budowlanych terenów /Dz. U. Nr 92, po. 460
z późn. zm./ spalanie pozostałości roślinnych przy
zapewnieniu stałego nadzoru nad miejscem spalania, jest
dopuszczalne na polach w odległości co najmniej 100 m od
zabudowań, miejsc ustawienia stert i stogów, lasów oraz
zboŜa na pniu, oraz w sposób nie powodujący zakłóceń
w ruchu drogowym. Szczegółowe zasady wykonywania
czynności, o których mowa powyŜej ustalają organy
samorządu terytorialnego w uzgodnieniu z komendantem
powiatowym Państwowej StraŜy PoŜarnej.
Równocześnie informuje się, Ŝe kaŜda osoba
fizyczna i prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze
środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu
obowiązana jest zabezpieczyć uŜytkowane środowisko,
budynek i teren przed zagroŜeniem poŜarowym, ponosząc
pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów
przeciwpoŜarowych (ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpoŜarowej Dz. U. Nr 81, poz. 251 z późn.
zm.)

Komputerowe badanie wzroku
w Skołyszynie
Firma OPTO-LUX z Warszawy zaprasza mieszkańców
Gminy Skołyszyn w dniu 28.03.2007 r. w godz. od 9.00 do
16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie na komputerowe badanie wzroku,
- pomiar refrakcji oka - 5 zł.
- pomiar ciśnienia śródgałkowego - 10 zł.
- moŜliwość zakupu okularów korekcyjnych, w tym do
pracy przy komputerze i dla kierowców
w atrakcyjnych cenach, do okularów etui w prezencie,
- szeroki wybór opraw okularowych,
- konsultacje u lekarza okulisty bezpłatne dla osób
zamawiających okulary,
- wymianę szkieł w okularach korekcyjnych zakupionych
u innych optyków.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyŜej 16go roku Ŝycia).
Zapisy w Ośrodku Kultury pod nr tel. (013) 4491017 lub
osobiście.
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mgr Zenon Szura
- Wójt Gminy Skołyszyn
53 lata, mąŜ Basi, ojciec Iwony, Sławka
i Piotrka, dziadek Oli i Natalki, mieszkaniec
Lisowa, bezpartyjny, wykształcenie wyŜsze
ekonomiczne,
długoletni
inspektor
budowlany i sekretarz w Urzędzie Gminy.

A
B

C
D

Auto
JeŜdŜę
ośmioletnim
samochodem Fiat Seicento. Posiadam
teŜ zakupiony pod koniec grudnia 2006
roku jedenastoletni samochód marki
Mazda 323 F, z którego korzystamy wraz
z synem Sławkiem.
BudŜet - Uchwalony w dniu 23 stycznia
2007 roku przez Radę Gminy budŜet
został przygotowany w projekcie przez
mojego poprzednika. Dokonano jednak
w nim znacznych korekt polegających na
uszczupleniu zbędnych wydatków na
cele oświatowe, administracyjne oraz
bieŜące funkcjonowanie infrastruktury
komunalnej. Uzyskane w ten sposób
środki przeznaczono na poprawę
krytycznego stanu dróg na terenie
gminy. W wyniku tego działania
zamierzamy wykonać w roku bieŜącym
kilka dłuŜszych odcinków dróg gminnych
oraz
partycypować
w
kosztach
modernizacji dróg powiatowych.
Cenię - sobie pracowitość, uczciwość
oraz poczucie odpowiedzialności za
podejmowane decyzje.
Drogi - zły ich stan to prawdziwa udręka
dla mieszkańców naszej gminy oraz
zagroŜenie ich zdrowia i Ŝycia.
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E
F
G

Edukacja - potrzebna kaŜdemu i na kaŜdym
etapie.

Film - najlepiej popularno-naukowy
a w wolnych chwilach o tematyce
przyrodniczej.

Gospodarność - to nieodzowna cecha
działania
kaŜdego
człowieka
podejmującego decyzje gospodarcze.

H

Humor - potrzebny nawet w trudnych
sytuacjach. Pogodni i weseli ludzie osiągają
w Ŝyciu więcej. Zyskują teŜ przyjaciół.

I

Inwestycje
tylko
uzasadnione
ekonomicznie i społecznie ,przynoszące
znaczne efekty. Przykro patrzy się na
inwestycje nietrafione albo realizowane na
pokaz.

J
K

Jutro - o nie musimy zadbać dzisiaj.
Kanalizacja - to niezbędna inwestycja na
terenie naszej gminy poprawiająca jej stan
sanitarny. Potrzeba jej dalszej realizacji jest
uwzględniona w budŜecie gminy. W roku
bieŜącym
na
ten
cel
planuje
się
wydatkować kwotę około 3 mln złotych.
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L

Lekarze - „odpukać” ostatnio nie miałem
z nimi kontaktu jako pacjent. Oby tak dalej.

Ł

Łapówki - nie biorę i nie daję.

M

Marzenia - spełnić oczekiwania wszystkich
mieszkańców gminy. Wiem, Ŝe to trudne
ale przy potęŜnej wspólnej pracy moŜliwe

N
O
P

R

Nałogi - brzydzę się nimi. UwaŜam,
Ŝe
rujnują
Ŝycie
rodzinne
i zawodowe.
Opieka - społeczna powinna być
prowadzona
w
sposób
racjonalny
i wywaŜony, słuŜyć tylko potrzebującym.
Pracownicy – odpowiedzialni
i zdyscyplinowani mający poczucie, Ŝe
praca w administracji samorządowej to
słuŜebna rola wobec mieszkańców
gminy. Do takiego jej postrzegania przez
załogę będę dąŜył.
Rada Gminy to kompetentny organ
władzy
samorządowej
wybrany
w
bezpośrednich
i
demokratycznych
wyborach.
Wysoko
sobie
cenię
współdziałanie z takim organem
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S

Sekretarka - ciągle ta sama, współpracuje
mi się z nią dobrze.

Ś

Święta - najbardziej rodzinne to Święta
BoŜego Narodzenia.
Temperament- najlepiej umiarkowany

T
U
W

.
Ulubione
potrawy
to
rosół
z tradycyjnie utuczonej kury oraz ruskie
pierogi.
Wybory - bywają trudne, najbardziej
pamiętam te z 12 listopada 2006 roku. Bardzo
dziękuje wszystkim moim wyborcom, obiecuję
nie zawieść waszych oczekiwań.

Z

Zaufanie - aby go nie utracić trzeba cięŜko
pracować.

ś

śona - niezmiennie ta , której 32 lata temu
powiedziałem sakramentalne Tak. Basia jest
na dobre i złe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SKOŁYSZYN
Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli aktywny udział w wyborach samorządowych
w dniu 12 listopada 2006 roku.
Od ponad 28 lat jestem pracownikiem administracji publicznej. UwaŜam, iŜ doskonale znam problemy
mieszkańców i potrafię je rozwiązać. Pragnę dokonania zmian w naszej gminie. Wierzę, Ŝe jest to realne
i bardzo bliskie.
Kredyt zaufania, jakim mnie Państwo obdarzyliście, wybierając mnie na stanowisko Wójta
Gminy Skołyszyn, postaram się spłacić wykorzystując swe umiejętności chcę przyspieszyć rozwój
Gminy, a tym samym stworzyć lepsze warunki Ŝycia jej mieszkańców.
Wójt Gminy

mgr Zenon Szura

-9-

Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY w SKOŁYSZYNIE

Z łote G ody
20 stycznia 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i
Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się Jubileusz
50-lecia poŜycia małŜeńskiego 12 par małŜeńskich z terenu
gminy Skołyszyn. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
wniosek Wójta Gminy przyznał medale za długoletnie
poŜycie małŜeńskie Jubilatom z terenu gminy Skołyszyn,
którzy obchodzili Jubileusz w roku 2006:
Państwu Apolonii i Stefanowi Goleń z Przysiek, Marii i
Janowi Placek z Przysiek, Teresie i Stefanowi Papciak ze
Skołyszyna, Marii i Bronisławowi Wójcik z Lisowa, Helenie
i Mieczysławowi Gizara ze Skołyszyna, Teresie i Marianowi
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Sikora z Baczalu Górnego, Marii i Stanisławowi Janiga
z Harklowej, Janinie i Bronisławowi Sepioł z Harklowej,
Krystynie i Eugeniuszowi Kozioł z Harklowej, Marii
i Stanisławowi Madej z Harklowej, Ryszardzie i Tadeuszowi
Wojnarowicz z Harklowej, Stanisławie i Janowi Kmiecik ze
Skołyszyna.
Aktu dekoracji medalami „Za długoletnie poŜycie
małŜeńskie” dokonał Zenon Szura - Wójt Gminy Skołyszyn,
Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn Krzysztof Zięba złoŜył
Jubilatom gratulacje. Całość przygotowała i prowadziła
Bogusława Czechowicz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Skołyszynie. Podczas ceremonii wystąpił
zespół „Lisowianki” z Lisowa.

Imprezy i konkursy organizowane w roku 2007 przez Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie:
- luty 2007 - rozstrzygnięcie V Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej
- wystawa grafiki komputerowej
- 27.03.2007r. Turniej Wiedzy PoŜarniczej (Remiza OSP Skołyszyn)
- 10.05.2007r – XV Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej
- kwiecień 2007 konkurs plastyczny „Pisanka i stroik wielkanocny”
- wystawa pokonkursowa pisanek i stroików wielkanocnych
- 07.07 - 08. 07.2007r. - “Dni Gminy Skołyszyn”
- 07.07 – 13.07.2007r. wystawa rzeźby i haftu
- 25.10.2007r. - “Konfrontacje Artystyczne” - przegląd w kategoriach teatr i taniec
- 28.11.2007r. - X Gminny Konkurs Recytatorski o Tematyce Ludowej
- grudzień 2007r. - mikołajkowe przedstawienie teatralne
- grudzień 2007r. - konkurs “Ozdoba choinkowa”
- wystawa pokonkursowa
- zajęcia stałe : j. angielski, ognisko muzyczne, internet, aerobic, próby zespołu muzycznego
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do korzystania nieodpłatnie z internetu, moŜna skorzystać równieŜ ze stołu
bilardowego i tenisowego.
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V Gminny Przegląd Piosenki
Religijnej, Kolęd i Pastorałek

V Powiatowy Konkurs Grafiki
Komputerowej

1 stycznia 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się V Gminny Przegląd
Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek. Oto laureaci
przeglądu:

W
lutym
br.
został
rozstrzygnięty
V
Powiatowy
Konkursu
Grafiki
Komputerowej
zorganizowany
przez
Gminny
Ośrodek
Kultury
i Czytelnictwa w Skołyszynie. Z pośród duŜej ilości prac
Jury konkursowe wybrało najlepsze prace. Oto zwycięscy
konkursu:

Grupa I - klasy 0-III soliści:
m-ce I Weronika Wojdyła SP Bączal Dolny
II Michał Solarz SP Harklowa
III Hubert Reczek SP Przysieki
zespoły
m-ce I zespół wokalno-instrumentalny kl. I-III SP Święcany
II zespół wokalny kl. III SP Przysieki
wyróŜnienie : grupa 6-cio latków z Przedszkola
w Skołyszynie
Grupa II kl. IV-VI soliści:
m-ce I Monika Szostak kl. V SP Harklowa
II Monika Idzik kl. V SP Lisów
III Angelika Łacek kl. V SP Skołyszyn
wyróŜnienie: Ola Reczek kl. VI SP Lisów
zespoły:
m-ce I zespół wokalny SP Lisów
II zespół wokalny kl. V SP Harklowa
wyróŜnienie: duet Alicja Kostrząb i Małgorzata Kuś SP
Baczal Dolny
Gimnazja soliści:
m-ce I Julia Śliwińska kl. II Skołyszyn
II Greta Haduch kl. III Skołyszyn
III Joanna Ropel kl. I Baczal Dolny
zespoły:
m-ce I zespół wokalny kl. I-III Skołyszyn
II duet kl. II Święcany
wyróŜnienie: trio kl. III Kunowa

Klasy od IV – VI
m-ce I Katarzyna Znój – l. 12 Zespół Szkół w Szebniach
Agata Fuk – kl. VI Szkoła Podst. Nr 6 w Jaśle
m-ce II Weronika Madej – Szkoła Podst. Nr 2 w Jaśle
Damian Biernacki – kl. VI Szkoła Podst. w Lipnicy
Dolnej
m-ce III Przemysław Mikrut – kl. VI Szkoła Podst.
w Harklowej
Kamil Zoła – kl. V Szkoła Podst. w Duląbce
wyróŜnienia:
1.Krystian Wolski – l. 13 Szkoła Podst. w Dębowcu
2.Szymon Zabawa – l. 13 Zespół Szkół w Opaciu
Gimnazja:
m-ce I Bartosz Jarosz – kl. IIi Gimnazjum Nr 2 w Jaśle
Katarzyna Szawan – l. 15 Gimnazjum Nr 1 w Jaśle
m-ce II Aneta Lepucka – kl. III Gimnazjum w Łubnie
Szlacheckim
Ola Dąbrowska – kl. I b Gimnazjum w Skołyszynie
m-ce I Aleksandra Czajka – kl. II Gimnazjum w
Skołyszynie
Anna Cygan – kl. III c Gimnazjum Nr 2 w Jaśle
wyróŜnienia:
1. Magdalena Kapanowska – Gimnazjum Nr 2 w Jaśle
2. Karol Śmietana – Gimnazjum Nr 2 w Jaśle
3. Klaudia Chochołek – Gimnazjum Nr 2 w Jaśle
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SPORT W GMINIE
ZbliŜa się wielkimi krokami inauguracja wiosennej
rundy rozgrywek piłkarskich.
Skołyszyńscy piłkarze juŜ od 15 stycznia przygotowują się
do rozgrywek.
DruŜyna seniorów grająca w kl. A trenuje nadal pod okiem
Bogdana Rumińskiego.
Zespół w jesieni spisał się bardzo przyzwoicie, zdobył 26
pkt i zajmuje z dwoma innymi druŜynami 3 miejsce w tabeli.
Do prowadzącej dwójki, a właśnie te miejsca zapewniają
awans do okręgówki jest 5 i 6 pkt straty.
Nie jest to duŜo, ale wiosną jest zawsze trudniej o zdobycze
punktowe, nikt teŜ z kierownictwa klubu nie stawia przed
piłkarzami zadania awansu.
Zespół w pełnym składzie ma potencjał uprawniający do
grania w wyŜszej klasie, ale ze względu na liczne kontuzje i
wyjazdy zawodników kadra jest bardzo szczuplutka i pewnie
nieraz trener będzie miał ból głowy, by skompletować
druŜynę na mecz.
DłuŜsza przerwa czeka w grze Pawła Sendrę /kontuzja
kolana/, Grzegorza Piotrowskiego /teŜ operowane kolano/,
kapitana zespołu Tomka Zawiszę /szkolenie zawodowe/,
Tadeusza Kamińskiego /praca za granicą/. Do tego dochodzą
studia Bogdana Rąpały, Pawła Tokarza, Pawła
Gutkowskiego i Kamila Hasiaka. Nie bardzo teŜ moŜna
będzie korzystać z pomocy juniorów, bo ci mają swoje
mecze. Dlatego teŜ naleŜy cieszyć się będzie
z kaŜdego zdobytego punktu. Zespół ma komfort
psychiczny, bo przewaga nad strefą spadkową jest spora
i moŜna będzie spokojnie grać w tej rundzie, co nie znaczy,
Ŝe kibice nie oczekują dobrych meczów i zwycięstw.
W nieco innej sytuacji znajdują się juniorzy starsi
skołyszyńskiego klubu.
Odnieśli oni wielki sukces i awansowali do Podkarpackiej
Ligi Juniorów. Z duŜymi obawami przystępowali do
rozgrywek, bo mieli zmierzyć się z rywalami z ośrodków
o duŜych tradycjach piłkarskich i nieporównywalnie
większych moŜliwościach organizacyjnych.
Chłopcy podeszli do przeciwników bez Ŝadnych
kompleksów i stali się prawdziwą rewelacją ligi. Gdyby nie
zawirowania z regulaminem rozgrywek mieliby na swoim
koncie 30 pkt i 2 miejsce, które jest premiowane awansem!
Zarząd klubu toczy spór z Wydziałem Gier o odzyskanie 12
pkt zdobytych w uczciwej walce na boisku, obecnie sprawa
leŜy w gestii Trybunału Piłkarskiego w Warszawie. Jeśli nie
uda się wygrać sporu pozostanie ostra walka o utrzymanie
miejsca w lidze. Piłkarsko podopieczni trenera Grzegorza
Piotrowskiego prezentują się bardzo dobrze, kilku z nich
z powodzeniem grywa w zespole seniorów. Pracują solidnie
całą zimę trenując w hali. W okresie ferii mieli obóz
dochodzący, a teraz juŜ mają zajęcia na boisku i rozgrywają
mecze sparingowe.
W pierwszym ulegli seniorom z Czermnej 2:4, a w drugim
pokonali na wyjeździe Orła Lublę 8:1. Podopieczni Bogdana
Byczka juniorzy młodsi równieŜ grają w Podkarpackiej
Lidze Juniorów. W swojej debiutanckiej rundzie zdobyli 17
pkt i plasują się w środku tabeli.
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Pewnie stać ich na więcej, ale w zespole jest duŜa rotacja, co
nie sprzyja zgraniu. Oni takŜe cięŜko pracowali całą zimę
w hali i na obozie dochodzącym.
Kadra została powiększona o kilku wartościowych
zawodników, co powinno zaowocować dobrymi rezultatami.
Nikt nie wywiera na nich Ŝadnej presji punktowej, mają
uczyć się piłki, wspomagać juniorów starszych i cieszyć się
grą.

TERMINARZE ROZGRYWEK
DRUśYN LKS SKOŁYSZYN
1.Juniorzy starsi i młodsi:
-31 marca godz 11 i 13-Skołyszyn-Pogoń Lubaczów
-5 kwietnia godz 14 i 16-Skołyszyn-Strug Tyczyn
-10 kwietnia godz 11 i 13-Tłoki Gorzyce-Skołyszyn
-21 kwietnia godz 11 i 13-Skołyszyn-Nafta Jedlicze
-28 kwietnia godz 11 i 13-Pogoń LeŜajsk-Skołyszyn
-2 maja godz 11 i 13-Skołyszyn-MKS Kańczuga
-5 maja godz 11 i 13-JKS Jarosław-Skołyszyn
-9 maja godz 14 i 16-Skołyszyn-Stal Łańcut
-19 maja godz 11 i 13-Polonia Przemyśl-Skołyszyn
-26 maja godz 11 i 13-Skołyszyn-Orzeł Przeworsk
-6 czerwca godz 14 i 16-Błękitni Ropczyce-Skołyszyn
-9 czerwca godz 11 i 13-Skołyszyn-Sokół Sieniowa
2.Seniorzy:
-1 kwietnia-godz 12-Skołyszyn-Czeluśnica
-15 kwietnia-godz 14-Korczyna –Skołyszyn
-22 kwietnia godz 12 Skołyszyn-Zręcin
-29 kwietnia godz 17 Nienaszów-Skołyszyn
-3 maja godz 12-Skołyszyn-Łęki Dukielskie
-6 maja godz 15-Mrukowa-Skołyszyn
-13 maja godz 12-Skołyszyn-Rogi
-20 maja godz 16-Odrzykoń-Skołyszyn
-27 maja godz 12-Skołyszyn-Iwonicz
-3 czerwca godz 16-Dukla-Skołyszyn
-7 czerwca godz 12-Skołyszyn-Czarni Jasło
-10 czerwca godz 16-N.śmigród-Skołyszyn
-17 czerwca godz 12-Skołyszyn-ŁęŜyny
-24 czerwca godz 16-Lubatówka-Skołyszyn
3.Orlicy:
-30 kwietnia godz 16-Skołyszyn-Czarni Jasło
-7 maja godz 16-Dukla-Skołyszyn
-14 maja godz 16-Skołyszyn-Guzikówka Krosno
-21 maja godz 16-Głowienka-Skołyszyn
-28 maja godz 16-Skołyszyn-Rogi
-4 czerwca godz 16-Święcany-Skołyszyn
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TERMINARZ ROZGRYWEK
KL. C
-15.04.godz.13-Święcany-Hankówka
Osiek J.-Siepietnica
-22.04.-Warzyce-Swięcany
Siepietnica-Brzezówka
-29.04-Święcany-Osobnica
Szebnie-Siepietnica
-6.05 – Niepla-Święcany
Siepietnica-Tarnowiec
-13.05-Święcany-N.Glinik
Brzyszczki-Siepietnica
-20.05-Siepietnica-Święcany
-27.05-Święcany-Osiek J.
Warzyce-Siepietnica
-3.06 –Brzezówka-Święcany
Siepietnica-Osobnica
-10.06-Święcany-Szebnie
Niepla-Siepietnica
-17.06-Tarnowiec-Święcany
Siepietnica-N.Glinik
-24.06-Święcany-Brzyszczki
Hankówka-Siepietnica

SPORT GIMNAZJALNY
I semestr roku szkolnego 2006/2007 obfitował
w wiele interesujących wydarzeń sportowych. Uczniowie
rywalizowali
w róŜnych dyscyplinach sportowych
i reprezentowali szkoły na terenie gminy, powiatu
i województwa.
Opiekunami grup sportowych w poszczególnych
szkołach są:
- Gimnazjum w Skołyszynie – mgr Aleksandra Kłosowicz,
mgr Agnieszka Bugała.
- Gimnazjum w Święcanach – mgr Grzegorz Piotrowski,
mgr Krzysztof Czochara.
- Gimnazjum w Bączalu Dolnym – mgr Aneta Dudek, mgr
Dariusz Szot.
- Gimnazjum w Kunowej – mgr Hubert Hasiak.
W październiku w Skołyszynie odbyły się gminne
sztafetowe biegi przełajowe. Wśród chłopców I miejsce
zajęli uczniowie ze Skołyszyna, na II miejscu uplasowały
się Święcany, kolejne miejsca zajęli uczniowie z Kunowej
i Bączalu. Wśród dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się
podopieczne Huberta Hasiaka – uczennice kunowskiego
gimnazjum. Na zawodach powiatowych
podopieczni
Aleksandry Kłosowicz uplasowali się na II miejscu,
natomiast Krzysztofa Czochary na III miejscu. Uczennice
z Kunowej zajęły V miejsce.
TakŜe w październiku w Trzcinicy miały miejsce
powiatowe indywidualne biegi przełajowe. Dobrą
dyspozycję zaprezentowała Benita HaliboŜek ( Kunowa)
oraz Bartłomiej Gorczyca ( Skołyszyn).
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Kolejne zawody sportowe miały miejsce
w gimnazjum w Skołyszynie, które gościło uczestników
gminnego turnieju koszykówki. Wśród chłopców I miejsce
zajęła Kunowa, II miejsce Skołyszyn, III Bączal, IV
Święcany. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się uczennice
z Kunowej, na dalszych miejscach uplasowały się gimnazja
ze Święcan, Bączalu, Skołyszyna.
Na zawodach powiatowych naszą gminę reprezentowały
szkoły z Kunowej ( dziewczyny i chłopcy) i ze Święcan
(dziewczyny). Obie reprezentacje odniosły duŜy sukces,
bowiem chłopcy z Kunowej zajęli II miejsce, natomiast
wśród dziewcząt I miejsce zajęły podopieczne Grzegorza
Piotrowskiego, a II miejsce podopieczne Huberta Hasiaka.
Nowy rok rozpoczął się od zawodów w piłkę
ręczną. W nowej hali sportowej w Bączalu rozegrano
pasjonujące spotkania. Bezkonkurencyjni wśród chłopców
byli uczniowie z gimnazjum w Kunowej, którzy pokonali
Bączal. RównieŜ kunowskie dziewczęta wygrały rywalizację
z przeciwniczkami z Bączala i Święcan.
WaŜnym wydarzeniem dla zwycięzców z Kunowej okazał
się wyjazd do Sanoka na Międzynarodowy Turniej Piłki
Ręcznej. Uczniowie wraz z opiekunami mogli przyglądać się
grze późniejszych vice – mistrzów świata, oglądali bowiem
spotkanie Polska – Czechy.
Na zawodach powiatowych gminę reprezentowali uczniowie
z Kunowej. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli II
miejsce, nieznacznie ulegając I Gimnazjum z Jasła.
W czasie ferii rozegrano zawody w piłkę siatkową.
W Bączalu najlepsi okazali się uczniowie ze Skołyszyna,
kolejne miejsca zajęła Kunowa, Bączal i Święcany.
W zawodach powiatowych Skołyszyn zajął VI miejsce.
DuŜą popularnością cieszył się organizowany
corocznie przez KPP w Jaśle Turniej Powiatowy
w koszykówce chłopców pod hasłem Bezpieczny Powiat.
Kolejny duŜy sukces odnotowali uczniowie gimnazjum
w
Kunowej, którzy zajęli II miejsce. W Turnieju
uczestniczyły takŜe druŜyny z Bączalu i Święcan.
W II semestrze roku szkolnego zorganizowane będą
zawody w halową piłkę noŜną oraz liga lekkoatletyczna.
śyczymy dalszych sukcesów.
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Urząd Gminy zwycięzcą
W Skołyszynie rozegrany został I Halowy Turniej Zakładów Pracy w Piłce NoŜnej o Puchar Wójta Gminy.
Organizatorami całego przedsięwzięcia byli Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak i dyrektor Szkoły Podstawowej
Stanisław Pawluś.
W Turnieju wzięło udział siedem druŜyn, grano systemem kaŜdy z kaŜdym, sędziował jasielski arbiter Daniel
Aleksander.
Po rozegraniu 21 zaciętych i stojących na dobrym poziomie spotkań okazało się, Ŝe zwycięŜyli zawodnicy Urzędu Gminy
w Skołyszynie. II miejsce przypadło Zakładowi Blacharskiemu z Siepietnicy, a III Rolwodowi.
Kolejne miejsca zajęły druŜyny: Jafaru, Vortumnusu, Art.-Budu i Keksu.
Przyznano równieŜ indywidualne wyróŜnienia. Najlepszym bramkarzem Turnieju został Krzysztof Adamik (Rolwod),
a królem strzelców został Bartłomiej Krzysztofik ( Zakład Blacharski ) a tytuł najlepszego zawodnika Turnieju przypadł
Bogdanowi Rąpale ( Urząd Gminy).
Zwycięzcy otrzymali z rąk wójta gminy Zenona Szury i jego zastępcy Krzysztofa
Zięby puchary i dyplomy.
DruŜyny wystąpiły w składach.Urząd Gminy: Bogdan Byczek, Dariusz Turek, Kamil Hasiak,
Tomasz Zawisza, Łukasz Bara, Paweł Zając, Bogdan
Rąpała. Usługowy Zakład Blacharski: Mirosław Czochara,
Marcin Czochara, Michał Czochara, Mateusz Piotrowski,
Bartłomiej Krzysztofik, Tobiasz Walczyk, Grzegorz
Kędzior. Rolwod: Ryszard Grzywacz, Marcin Bal,
Krzysztof Adamik, Daniel Adamik, Jacek Rąpała, Jacek
Wielopolski, Konrad Dranka, Mateusz Wilk,) Tomasz
Woźniak, Marcin Trybus. Jafar: Piotr Nowacki, Paweł
Rączka, Arkadiusz Kapanowski, Krzysztof Kielar,
Bartłomiej Latoszek. Vortumnus: Tomasz Goleń, Dominik
Bartłomiej Krzysztofik
Wierzgacz, Janusz Konrad, Adam Dzięglewiecz, Wiesław
Dzięglewicz, Robert Turek, Jacek Leśniak, Piotr Idzik, Paweł Buś, Dawid Walczyk. Art.Bud: Andrzej Wszołek, Zdzisław Syzdek, Tadeusz Stygar, Grzegorz Gawlak, Mateusz
Kozłecki, Damian Wszołek, Rafał Gazda, Krzysztof Strugała, Henryk Wójcik, Karol
Gorczyca, Antoni Kamiński. Keks: Stanisław Gorczyca, Jan Skrzyszowski, Roman
Zabrzeski, Kazimierz Zięba, Marian Witkoś, Tomasz Solecki, Andrzej Stachaczyński.
Marcin Czochara

Zmiany w stypendiach
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi pomocy materialnej dla uczniów – (stypendia)
Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Skołyszynie informuje, Ŝe od stycznia 2007 r. wypłata pomocy
będzie realizowana w formie refundacji za zrealizowane faktury, rachunki na cele edukacyjne wystawione na osobę ubiegającą
się o pomoc stypendialną- wnioskodawcę.
Stypendium szkolne moŜe być przeznaczone między innymi na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze
edukacyjnym.
Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie,
kółka zainteresowań itd.
Pomoc rzeczowa to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne – ale i atlas
historyczny, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy
zakup przyborów zgodnie z zainteresowaniem ucznia np. mikroskop, luneta itp.
Obuwie i odzieŜ mogą
stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiąŜą się
w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia ( np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup
codziennej odzieŜy lub obuwia umoŜliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły ( kurtka, buty) leŜy w kompetencji resortu polityki
społecznej ( np. GOPS) i nie mogą być finansowane w ramach stypendium szkolnego.
O wysokości przyznanego stypendium zostaną Państwo poinformowani decyzją administracyjną
Dyrektor
GZOEAS w Skołyszynie
Krzysztof Lipiński
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DuŜo pozytywnej energii w Tobie i stąd wielkie
aspiracje i ambicje. Będziesz z łatwością osiągał
sukcesy, zwłaszcza na niwie artystycznej
i
sportowej.
Nie
wpadnij
jednak
w samouwielbienie. Acha! Poświęć trochę czasu
studiowaniu dzieł naukowych.

FA K TY. PLOTK I.
A N E G D OTK I.
I
-

W
Święcanach
zbudowano
nowy
most.
Autorytatywnie stwierdzamy, Ŝe rzeka jest teŜ.
Stara!

-

Ponoć biznesmen miejscowego chowu pobił
„drobów”. Kolędnikom teŜ pomogło. Nie poszli
tam.

-

W naszych bibliotekach wielokrotnie wzrosła
wypoŜyczalność „Pinokia”.
Nawet fachowcy nie wiedzą dlaczego!

-

Nieprawdą jest, Ŝe UG likwiduje etaty palaczy
z powodu raportu WSI. To ze względu na ekologię
na wsi.

-

Zaginęła wójtowska kurtka. Odział ją eksradny.
Zapragnął poczuć cięŜar władzy albo co?

-

Będą wybierani dyrektorzy zespołów szkół i sołtysi.
Jest osoba, która nie wie gdzie kandydować.

-

W tegorocznym budŜecie Gminy jest pozycja
”ogrody zoologiczne”. Nie przewiduje się
rezerwacji klatek.

-

Ekolodzy opuścili dolinę Rospudy. Ponoć mieli
obsiąść topole na skołyszyńskim stadionie.
Nie zdąŜyli.

-

Wnioskowano do UG, aby osoba przegrana
w wyborach np. na wójta i radnego weszła chociaŜ
do Rady Sołeckiej. NiewaŜne w której wsi.

-

Nr 1/2007

Masz ochotę bawić się, tańczyć, przenosić góry,
a to wszystko przez uroczą szatynkę. Jest szansa
na ognisty romans. Szyki moŜe pokrzyŜować Ci
kędzierzawy przyjaciel. DuŜa szansa na wygraną
w grach losowych i zmianę mieszkania.
Odwiedzi Cie były szef. Będzie pełno czułości.
Zaczniesz podejmować ambitne wyzwania,
zabiegać o prestiŜową posadę albo załoŜysz
własną firmę. Nie zapomnij o złapaniu oddechu,
bo Twoje zdrowie zacznie się buntować. Musisz
wyskoczyć na łono przyrody. Najlepiej
z wpatrzonym w Ciebie Strzelcem.
Przed Tobą dni pełne pracy, ale i sukcesów.
W sferze uczuć impas. Ten partner jakiś oporny,
a Ty juŜ masz dość prowizorki. Postaw mu
ultimatum. A i tak gwiazdy wróŜą Ci
romantyczną podróŜ. Masz duŜe szanse na
zawodowy awans i spore zyski finansowe.
Pomyśl wreszcie powaŜnie o przyszłości we
dwoje.
Czas
ucieka,
włosy wypadają
a potomstwa nie widać! OdwaŜ się powiedzieć
tak! W pracy spokój i uznanie przełoŜonych. Ale
musisz zadbać o zdrowie, zwłaszcza o oczy. No
i zrób coś z tą nadwagą!
Okres pełen wytęŜonej pracy, starań
i zabiegów. Ale warto, będą dobre efekty.
Skorpiony sfrustrowane niepowodzeniami mogą
mieć pretensje do siebie i swych doradców.
Trzeba
mierzyć
siły
na
zamiary.
A pokora to pozytywna cecha.

Nasz ulubiony radny interpelował o zainstalowanie
luster we wszystkich szkołach, urzędach, remizach
etc. No bo wszędzie ma być lustracja.

HOROSKOP WIOSENNY

Wiosna przyniesie Ci poprawę samopoczucia
i zdrowia. Spłyną do Ciebie dobre wieści
róŜnych stron. Podejmiesz udane akcje
biznesowe, zrealizujesz waŜne projekty. Przed
Tobą udana eskapada do wspaniałych miejsc.
W pracy nastanie błogi spokój.

Przed Tobą duŜe i powaŜne wyzwania, ale
doskonale sobie z nimi poradzisz. MoŜesz liczyć
na daleko idącą pomoc i współpracę róŜnych ludzi.
Nie ominą Cię pochwały przełoŜonych
i gratyfikacje finansowe. A serce mocniej bić
będzie! Och ta brunetka obok Ciebie! Wielu
wzdycha do niej, ale tylko Ty masz szanse!

Pojednasz się sam z sobą i to będzie Twój wielki
sukces. Pamiętaj o najbliŜszych, czekają oni na
Twoje otwarte serce. MoŜesz śmiało planować
zagraniczny wyjazd. Da on Ci wiele satysfakcji
finansowej.

Przesilenie wiosenne da o sobie znać. Ale to będzie
krótkotrwały
kryzys.
Nie
zamykaj
się
w sobie, bo stracisz niepowtarzalną szansę na
poznanie kogoś niesamowitego. Więc śmiało do
celu! Łap szczęście garściami!

Będziesz
przedmiotem
westchnień
płci
przeciwnej, jej niespokojnych snów. Nie
lekcewaŜ uczucia swojego szefa, strzała Amora
juŜ pędzi w Twoją stronę. Weekend spędzony
tylko we dwoje da Ci mnóstwo rozkoszy.
Rozkwitniesz w jego ramionach.

Przestań juŜ Ŝyć przeszłością. Ten etap Ŝycia jest za
Tobą. ChociaŜ pewne echa jeszcze mogą powracać.
Te ręce aŜ tak czyste nie były jednak. Twoje sny o
potędze musisz odłoŜyć na półkę. Póki co ciesz się
świeŜym powietrzem i zielenią traw.
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K rzyŜ
rzy Ŝów ka „SW OJSK A ”
8

Z naczenie haseł:

9
11
10
1
2
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●

●

●
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15
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14
●

5

6

Nr 1/2007

16

●

●

Poziomo:
1. „Słodki” szef gminnej Policji
2. Wygrał wybory i jest Wójtem
3. Górna w naszej gminie
4. Był dyrektorem, jest z-cą Wójta
5. Największe w gminie
6. Kieruje, na co dzień Urzędem
7. Kryty lub otwarty, przydałby się u nas
Pionowo:
5. Kierownik Kozioł nim nie jest
8. Gminny Balcerowicz
9. Tam najczęściej jest poseł Kołodziej
10. Po rewitalizacji moŜe być chlubą Skołyszyna
11. Imiennik Skołyszyńskiego Wójta
12. Lubią je dzieci w szkolnych stołówkach
13. śona Wójta lub … sekretarka
14. Surowiec na kawior (mniam, mniam w RóŜanej)
15. Kiedyś tylko on był na półkach w pawilonie
16. Dokucza radnemu Słowikowi

●
7

●
●

Z liter w polach z kropką naleŜy utworzyć jednowyrazowe hasło związane z naszą gminą. Rozwiązanie krzyŜówki
prosimy przesłać na załączonym poniŜej kuponie na adres Urzędu Gminy w Skołyszynie z dopiskiem „KrzyŜówka”
do końca marca 2007 r. Wszystkie kupony przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu. Dla trzech
wylosowanych osób ufundowane zostaną cenne nagrody ksiąŜkowe.
Równocześnie ogłaszamy konkurs na ciekawą krzyŜówkę o naszym regionie, ciekawych ludziach, wydarzeniach,
historii, itp. Prace konkursowe wraz ze swoimi danymi prosimy przesłać na adres urzędu do 13 kwietnia 2007 r.
z dopiskiem „Konkurs na krzyŜówkę”. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane w następnych
numerach gazety.

KUPON KONKURSOWY
Rozwiązanie krzyŜówki z numeru ……….. Wieści Skołyszyńskich
HASŁO: …………………………………………………………….………..
Nazwisko ……………….…………. Imię …………..…………………….
Adres ………………………………. Tel. …………..…………………….
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