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BI U LE TY N I N FO R MA C Y J NY R A DY I U R Z Ę D U G MI NY W S KO Ł Y SZ Y NIE

Mamy przyjemność zawitać w Państwa domach juŜ po raz szósty a zarazem pierwszy w Nowym Roku.
W numerze oprócz bieŜących informacji, chcieliśmy poinformować o tym jak przedstawia się budŜet naszej gminy na
bieŜący rok, wysokość podatków lokalnych, jak równieŜ o terminach wywozu odpadów komunalnych.
Chcielibyśmy takŜe zachęcić Państwa do korzystania z moŜliwości podwyŜszania swojej wiedzy i kwalifikacji poprzez
czynne uczestnictwo w zajęciach Centrum kształcenia na odległość na wsiach, oraz w Europejskiej Szkole Policealnej
które rozpoczną swoją działalność juŜ od lutego bieŜącego roku. śyczymy przyjemnej lektury.
Składamy równieŜ serdeczne Ŝyczenia noworoczne:
Na pewno macie marzenia, które mogłyby się spełnić - niech więc to się stanie - niech spełnią się Wasze marzenia.
Niech ciągle i niezmiennie dopisuje Wam zdrowie i dobry humor.
Niech Ŝycie nie rzuca Wam kłód pod nogi i niech nie daje powodów do smutku.
Niech praca daje satysfakcję, a czas wolny od pracy niech mija w radosny sposób.
Niech kaŜdy dzień umacnia Was w przekonaniu, Ŝe Ŝycie jest piękne i warto cieszyć się kaŜdą drobnostką
którą los nam daje.
Redakcja
W numerze m.in.:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

aktualności
budŜet gminy na 2008
rok
Zespół Szkól w Skołyszynie- cz.I - gimnazjum
alfabet Sekretarza
Gminy
Centra kształcenia na
odległość na wsiach
sport
ogłoszenia
fakty, plotki, anegdotki
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
Gminnego Centrum
Reagowania
gcr@skolyszyn.pl

PRZEPIS NA CAŁY ROK DLA KAśDEGO
MIESZKAŃCA NASZEJ GMINY
Jest to magiczny przepis, wspaniały, sprawdzony i ponadczasowy, a do tego
niezwykły - bo zwyczajny, jako Ŝe potrzebne składniki kaŜdy z nas ma zawsze w zasięgu
ręki:
- wyjąć dwanaście miesięcy
- obmyć je do czysta z:
- goryczy
- chciwości
- lęku
- zła
- podzielić kaŜdy na 30 lub 31 części, tak Ŝeby zapasu starczyło akuratnie na rok
- kaŜdy dzionek przyrządza się oddzielnie, biorąc:
- jedną część pracy
- dwie części radości i humoru
- dodać do tego:
- 3 kopiate łyŜki optymizmu
- 1 łyŜkę tolerancji
- ziarnko ironii
- szczyptę taktu
- wszystko wyrobić na gładką masę
- następnie masę polewa się obficie miłością
- gotowe danie ozdobić bukiecikami małych
uprzejmości i podawać je codziennie z pogodą
ducha i porządną filiŜanką oŜywczego uśmiechu.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2008 ROKU
Przysieki
Bączal Górny
Bączal Dolny
Lipnica Górna
Jabłonica

styczeń
14 i 28
14 i 28
14 i 28
14 i 28
14 i 28

luty
11 i 25
11 i 25
11 i 25
11 i 25
11 i 25

marzec
10 i 25
10 i 25
10 i 25
10 i 25
10 i 25

kwiecień
14 i 28
14 i 28
14 i 28
14 i 28
14 i 28

maj
12 i 26
12 i 26
12 i 26
12 i 26
12 i 26

czerwiec
9 i 23
9 i 23
9 i 23
9 i 23
9 i 23

Skołyszyn
Święcany
Siepietnica
Lisów

15 i 29
15 i 29
15 i 29
15 i 29

12 i 26
12 i 26
12 i 26
12 i 26

11 i 26
11 i 26
11 i 26
11 i 26

15 i 29
15 i 29
15 i 29
15 i 29

13 i 27
13 i 27
13 i 27
13 i 27

10 i 24
10 i 24
10 i 24
10 i 24

Harklowa
Pusta Wola
Kunowa
Sławęcin
Siedliska

16 i 30
16 i 30
16 i 30
16 i 30
16 i 30

13 i 27
13 i 27
13 i 27
13 i 27
13 i 27

12 i 27
12 i 27
12 i 27
12 i 27
12 i 27

16 i 30
16 i 30
16 i 30
16 i 30
16 i 30

14 i 28
14 i 28
14 i 28
14 i 28
14 i 28

11 i 25
11 i 25
11 i 25
11 i 25
11 i 25

Przysieki
Bączal Górny
Bączal Dolny
Lipnica Górna
Jabłonica

lipiec
14 i 28
14 i 28
14 i 28
14 i 28
14 i 28

sierpień
11 i 25
11 i 25
11 i 25
11 i 25
11 i 25

wrzesień
8 i 22
8 i 22
8 i 22
8 i 22
8 i 22

październik
13 i 27
13 i 27
13 i 27
13 i 27
13 i 27

listopad
10 i 24
10 i 24
10 i 24
10 i 24
10 i 24

grudzień
8 i 22
8 i 22
8 i 22
8 i 22
8 i 22

Skołyszyn
Święcany
Siepietnica
Lisów

15 i 29
15 i 29
15 i 29
15 i 29

12 i 26
12 i 26
12 i 26
12 i 26

9 i 23
9 i 23
9 i 23
9 i 23

14 i 28
14 i 28
14 i 28
14 i 28

12 i 25
12 i 25
12 i 25
12 i 25

9 i 23
9 i 23
9 i 23
9 i 23

Harklowa
Pusta Wola
Kunowa
Sławęcin
Siedliska

16 i 30
16 i 30
16 i 30
16 i 30
16 i 30

13 i 27
13 i 27
13 i 27
13 i 27
13 i 27

10 i 24
10 i 24
10 i 24
10 i 24
10 i 24

15 i 29
15 i 29
15 i 29
15 i 29
15 i 29

13 i 26
13 i 26
13 i 26
13 i 26
13 i 26

10 i 24
10 i 24
10 i 24
10 i 24
10 i 24

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
Lp.
1.
2.

Taryfowa grupa
odbiorców
Grupa taryfowa 1
Gospodarstwa domowe
Grupa taryfowa 2
Pozostali odbiorcy

Cena [w zł] za 1m3
dostarczanej wody

Dopłata [w zł] z Urzędu
Gminy do 1m3 wody

Cena [w zł] za 1m3 wody
jaką ponoszą odbiorcy

3,44

0,87

2,57

3,44

-

3,44

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA ODBIÓB ŚCIEKÓW

Lp.
1.
2.

Taryfowa grupa
odbiorców
Grupa taryfowa 1
Gospodarstwa domowe
Grupa taryfowa 2
Pozostali odbiorcy

Cena [w zł] za 1m3
dostarczonych ścieków

Dopłata [w zł] z Urzędu
Gminy do 1m3 ścieków

Cena [w zł] za 1m3 ścieków
jaką ponoszą odbiorcy

7,90

3,83

4,07

7,90

3,83

4,07
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BUDśET NA 2008 ROK
28 grudnia 2007 r. Rada Gminy w Skołyszynie
na sesji przyjęła jednogłośnie budŜet na 2008 r.
Po wcześniejszym zaakceptowaniu projektu budŜetu
przez stałe komisje Rady Gminy oraz pozytywnej
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej budŜet został
uchwalony.
Dochody budŜetu wynoszą 29 638 972 zł,
a znaczniejsze pozycje to:
-dochody od osób prawnych i fizycznych –
5 534 720 zł
-subwencje z budŜetu państwa – 13 742 610 zł
-dotacje na pomoc społeczną – 6 010 475 zł
-dofinansowanie z Funduszu Spójności na
budowę
kanalizacji
i
oczyszczalni
–
4 037 983 zł.
Wydatki budŜetu wynoszą 37 238 972 zł, więc
zakładany deficyt to 7 600 000 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
kredytów.
NajpowaŜniejsza
kwota
w
wydatkach
to
12 248 880 zł na budowę kanalizacji wraz
z oczyszczalnią ścieków i to jest właśnie przyczyna
deficytu Gminy.
W poszczególnych działach wydatki wynoszą:
-rolnictwo – 10 691 zł

-transport – 1 532 500 zł /w tym są kwoty
przeznaczone na remont dróg gminnych
i powiatowych, budowę chodnika, zimowe
utrzymanie dróg, sprzątanie przystanków/
-gospodarka mieszkaniowa – 516 000 zł /m.in.
utrzymanie ośrodków zdrowia/
-administracja publiczna – 2 400 000 zł
-ochrona przeciwpoŜarowa – 228 000 zł
-rezerwa – 687 986 zł
-oświata i wychowanie – 10 020 000 zł /szkoły
podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne,
przedszkole, dowoŜenie uczniów, stołówki
szkolne, obsługa administracyjna/
-pomoc społeczna – 6 859 389 zł /w tym na zadania
własne 1 918 689 zł, a na zadania zlecone
4 940 700 zł/
-gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
13 631 033 zł
/m.in.
budowa
kanalizacji
i oczyszczalni ścieków, oczyszczanie wsi,
gospodarka ściekowa, oświetlenie uliczne/
-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
315 000 zł/ m.in. GOKiCz, biblioteki, domy
ludowe/
-kultura fizyczna i sport – 125 000 zł

LOKALNE PODATKI W 2008 ROKU
1.
2.
3.
4.
5.

Od budynków mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
Od budynków związanych z powadzeniem działalności gospodarczej - 16,20 zł od 1 m2
Od budowli - 2% od wartości
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,60 zł od 1 m2
Od gruntów pozostałych - 0,13 zł od 1 m2 powierzchni /obniŜka o 0,04 zł/.

Rada Gminy swoją uchwałą obniŜyła średnią cenę skupu Ŝyta z kwoty 58,29 zł za 100 kg na kwotę 40 zł za
100 kg, co skutkuje niŜszym podatkiem rolnym płaconym przez rolników Naszej Gminy.
WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
Lp.
1.

2.

3.

Taryfowa grupa
odbiorców
Grupa taryfowa 1
Gospodarstwa domowe
(odpady segregowane)
Grupa taryfowa 2
Gospodarstwa domowe
(odpady
niesegregowane)
Grupa taryfowa 3
Jednostki gospodarcze

Cena [w zł] za wywóz
odpadów komunalnych od
osoby dorosłej za 1 miesiąc

Dopłata [w zł]
z Urzędu Gminy
do 1 mieszkańca

Cena [w zł] za wywóz
odpadów komunalnych
jaką ponoszą mieszkańcy

4,48

2,23

2,25

7,13

2,23

4,90

13,91 za kaŜde rozpoczęte
100m2 powierzchni uŜytkowej

-

13,91
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKOŁYSZYNIE - GIMNAZJUM (cz. I)
„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uwaŜali ją za cenny dar, a nie za cięŜki obowiązek.."
(Albert Einstein)

Misją Gimnazjum w Skołyszynie jest
stworzenie młodzieŜy optymalnych warunków do
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. DąŜymy
do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze
przygotowani do dalszej nauki, umieli samodzielnie
i kreatywnie myśleć, efektywnie działać, rozwijać
swoje talenty i zainteresowania. Staramy się, aby nasi
absolwenci mieli poczucie własnej wartości, byli
świadomi i odpowiedzialni za swoje decyzje, otwarci
na drugiego człowieka i ciekawi świata.

stanowisk, drukarkę sieciową, laptopa oraz projektor.
Szkoła posiada stały dostęp do Internetu. Uczniowie
korzystają z niego na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych. Ciągle czynione są starania na
rzecz podniesienia estetyki pomieszczeń szkoły i jej
otoczenia.
Gimnazjum w Skołyszynie liczy 163 uczniów.
Nauka odbywa się w ośmiu oddziałach. Wszyscy
uczniowie
realizują
obowiązek
szkolny.
Od 1 września 2007 roku gimnazjum wchodzi
w skład Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie
wraz ze szkołą podstawową i przedszkolem.
Zespołem szkół kieruje dyrektor mgr Stanisław
Pawluś, zaś funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr
Barbara Hasiak. Dyrektor czyni wszelkie starania, by
placówka mogła działać zgodnie ze swymi
złoŜeniami i we właściwy sposób realizowała własne
zadania. Ponadto Pan Dyrektor jest równieŜ
koordynatorem projektu „NASZA SZKOŁA”, do
którego przystąpiło gimnazjum w ramach wsparcia
w opracowaniu i wdroŜeniu programów rozwoju
szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów
wiejskich województw "Ściany Wschodniej".

Do obwodu Gimnazjum w Skołyszynie naleŜy
5 miejscowości: Skołyszyn, Lisów, Siedliska
Sławęcińskie, Sławęcin i Przysieki. Gimnazjum
mieści się w nowym budynku oddanym do uŜytku
w 1999 r. Obecnie warunki lokalowe szkoły są
bardzo dobre. Dzięki oddaniu do uŜytku w 2003 roku
sali gimnastycznej wraz z 3 dodatkowymi salami
lekcyjnymi uczniowie mogą uczyć się na jedną
zmianę. Szkoła posiada 10 sal lekcyjnych, pracownię
komputerową, salę świetlicową, szatnię oraz salę
gimnastyczną z zapleczem. Uczniowie gimnazjum
korzystają równieŜ z mieszczącego się obok terenu
szkoły stadionu z pełnowymiarowym boiskiem do
piłki noŜnej, bieŜnią, boiskiem do siatkówki plaŜowej
oraz stołówki i biblioteki znajdującej się
w sąsiadującym obok gimnazjum budynku szkoły
podstawowej. Od września bieŜącego roku dzięki
pozyskanym funduszom europejskim, pracownia
komputerowa wzbogaciła się o 10 nowoczesnych

Projekt skierowany jest do województw:
lubelskiego,
podkarpackiego,
świętokrzyskiego
oraz podlaskiego i realizowany w okresie od stycznia
2007 do stycznia 2008 roku przez WyŜszą Szkołę
Ekonomii
i
Innowacji
w
Lublinie,
a współfinansowany z Europejskiego Funduszu
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Społecznego i budŜetu państwa. Warunkiem
przystąpienia do projektu było opracowanie
„programu rozwoju szkoły na lata 2007 – 2013”,
który powinien zakładać działania odnoszące się do
określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
obszarów:
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dydaktycznych. Dzięki działaniom podjętym
w projekcie, młodzieŜ gimnazjum miała okazję
w październiku ubiegłego roku zwiedzić stolicę,
w ramach 3-dniowej wycieczki do Warszawy, a takŜe
uczestniczyć na początku roku szkolnego w 2tygodniowym pobycie nad Morzem Bałtyckim,
zwiedzając Smołdziński Park Narodowy, poznając
uwarunkowania geograficzne tego obszaru oraz
uczestnicząc
w
wyprawach
i
spotkaniach
poświęconych atrakcjom tego terenu. Dla wszystkich
uczniów było to niezapomniane przeŜycie, a dla
wielu pierwszy w Ŝyciu pobyt nad morzem.

1. Zapewnienie
uczniom
moŜliwości
wyrównywania szans edukacyjnych;
2. UmoŜliwienie
uczniom
zdobywania
dodatkowej
wiedzy
i
umiejętności
ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieŜki
zawodowej;
3. Współpraca
szkoły
z
organizacjami
i społecznością lokalną na rzecz rozwoju
edukacji i aktywności obywatelskiej.
Projekt „Nasza Szkoła” skierowany był do 60 szkół
z obszaru czterech województw Polski Wschodniej:
województwo lubelskie – 30 szkół, województwo
podlaskie – 10 szkół, województwo podkarpackie –
10 szkół, województwo świętokrzyskie – 10 szkół.
Ogromny wysiłek i starania podjęte przez poprzednią
dyrektor gimnazjum Panią Bogusławę Kłosowicz
oraz całe grono pedagogiczne i poszczególnych
przedstawicieli środowiska lokalnego zaowocowały
zakwalifikowaniem się naszego gimnazjum do
10 szkół z województwa podkarpackiego, które
mogły
przystąpić
do
realizacji
projektu.
Na wdroŜenie programu rozwoju szkoły i realizację
wynikających z niego działań szkoła otrzymała
dotację w wysokości 110 tysięcy złotych. NaleŜy
w tym miejscu podkreślić równieŜ, iŜ w sprawę
projektu zaangaŜował się poseł Janusz Kołodziej.
W ramach realizowanego od września
bieŜącego roku projektu podjęto wiele róŜnorodnych
i ciekawych działań, a takŜe część środków
przeznaczono na wyposaŜenie szkoły w nowoczesne
pomoce dydaktyczne, które są nieodzownym
elementem skutecznej i efektywnej edukacji. Zostały
zakupione pomoce naukowe na wyposaŜenie
pracowni biologicznej i fizycznej, dzięki którym
uczniowie w praktyczny sposób mogą zgłębiać
tajniki
procesów
fizycznych
zachodzących
w środowisku, czy biologicznych dotyczących
funkcjonowania naszego organizmu. Został równieŜ
zakupiony sprzęt sportowy w postaci materaca do
skoku
wzwyŜ
i
szereg
innych
pomocy

W projekcie zaplanowano równieŜ szereg
róŜnorodnych zajęć pozalekcyjnych, które mają
rozwijać zainteresowania młodych ludzi, poszerzać
ich horyzonty, jak równieŜ w atrakcyjny sposób
zagospodarować im wolny czas, a przede wszystkim
wyrównywać szanse edukacyjne między wsią
a miastem. Nauczyciele przygotowali dla uczniów
bardzo szeroką i bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
w postaci warsztatów językowych, dziennikarskich,
teatralnych,
multimedialnych,
muzycznych,
plastycznych i tanecznych. Organizowane są równieŜ
zajęcia przedmiotowe z matematyki, fizyki, biologii,
historii, języka polskiego, a takŜe zajęcia sportowe
i wyjazdy na basen. Wszystkie te spotkania mają na
celu w zachęcający sposób przekazać zamierzone
treści.
Poszukiwanie i rozwijanie w młodzieŜy pasji
i talentów jest niezwykle waŜnym aspektem pracy
dydaktyczno-wychowawczej naszej szkoły, jednak
szkoła w swym funkcjonowaniu kładzie szczególny

-5-

Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY w SKOŁYSZYNIE

nacisk na rozwój intelektualny swych uczniów. W tej
sferze pracy szkoły moŜemy się pochwalić
znacznymi osiągnięciami. Gimnazjaliści chętnie
rozwijają swoje zainteresowania z dziedziny
przedmiotów humanistycznych i artystycznych.
Owocem podejmowanych działań w tych dziedzinach
jest pręŜnie rozwijająca się współpraca z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie,
Miejską Biblioteką Publiczną i MłodzieŜowym
Domem Kultury w Jaśle. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe
konsekwencją rozwijania swych zainteresowań
z zakresu przedmiotów humanistycznych jest
osiąganie dobrych wyników na egzaminie
gimnazjalnym z części humanistycznej. Tendencja ta
utrzymuje się w naszej szkole juŜ od paru lat. Mamy
teŜ indywidualne sukcesy, juŜ kolejny raz uczennica
Karolina
Woźniak
zakwalifikowała
się
do Wojewódzkiego Etapu Konkursu z Języka
Niemieckiego, a w tym roku równieŜ wystartuje
w konkursie z matematyki na etapie wojewódzkim.
W ubiegłym roku szkolnym nasze 2 uczennice były
finalistkami konkursu z języka polskiego na etapie
wojewódzkim,
ponadto
warto
wspomnieć
o sukcesach, jakie odnoszą uczniowie w konkursach
recytatorskich
i
przeglądach
piosenek
młodzieŜowych organizowanych w Gminnym
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
Obok znacznych sukcesów na polu
intelektualnym, uczniowie naszej szkoły juŜ od kilku
lat promują nasze gimnazjum w środowisku poprzez
sport,
zdobywając
czołowe
miejsca
w organizowanych na terenie gminy, powiatu
i regionu zawodach sportowych w róŜnych
dyscyplinach. I tu teŜ mamy się czym pochwalić.
Sport traktowany jest w naszej szkole nie tylko jako
udział w róŜnego rodzaju zawodach, co jest waŜnym
aspektem trenowania własnej kondycji i formy, ale
uprawianie sportu to rozwijanie pasji, kształtowanie
charakteru i praca nad sobą. Zajęcia sportowe
w gimnazjum dają szansę młodym sportowcom
odkryć swój potencjał, talent i zaistnieć
w środowisku, pokazać swoje umiejętności, by
później zdobywać najwyŜsze laury, będąc juŜ
absolwentami gimnazjum, czego niejednokrotnie
jesteśmy świadkami, jak nasi absolwenci zdobywają
wysokie pozycje na róŜnych imprezach sportowych.
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Na uwagę zasługują sukcesy, które nasi uczniowie
odnieśli w obecnym roku szkolnym, są to m.in.
I miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych
organizowanych przez Zespół Szkół w Trzcinicy
i zakwalifikowanie na etap rejonowy. Udział w tzw.
„czwartkach lekkoatletycznych” organizowanych
w Zespole Szkół w Trzcinicy i osiąganie czołowych
miejsc w takich dyscyplinach jak: skoku w dal,
pchnięciu kulą, biegu przez płotki, skoku wzwyŜ,
biegu na 1000 m, a takŜe sukcesy zarówno druŜyny
dziewcząt jak i chłopców w turnieju piłki siatkowej
i koszykowej na szczeblu gminy i powiatu.
Nie byłoby zapewne takich sukcesów bez
owocnej pracy nauczycieli, którzy wkładają wiele
wysiłku i zaangaŜowania w rozwój swoich
wychowanków. W Gimnazjum w Skołyszynie
zatrudnionych jest 21 nauczycieli. Wszyscy posiadają
wykształcenie
wyŜsze
z
przygotowaniem
pedagogicznym.
Kadra
pedagogicznie
systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ponad
połowa nauczycieli posiada kwalifikacje do
nauczania dwóch i więcej przedmiotów. UmoŜliwia
to poszerzenie zakresu działań edukacyjnych,
wychowawczych
i opiekuńczych.
Niektórzy
nauczyciele posiadają uprawnienia do pełnienia
funkcji egzaminatorów w OKE w Krakowie.
Dodatkowo zdobyte umiejętności nauczyciele
wykorzystują w pracy z młodzieŜą, chcą sprostać
współczesnym problemom edukacji. DuŜy wpływ na
jakość pracy szkoły mają zajęcia dodatkowe
prowadzone przez nauczycieli, którzy opracowali
programy do zajęć kół zainteresowań, jak równieŜ do
pracy z dzieckiem zdolnym i uczniem słabym.
W szkole istnieje grupa uczniów, którzy posiadają
specyficzne problemy i trudności w nauce
stwierdzone na podstawie badania w poradni
psychologiczno - pedagogicznej. 18 % ogółu
uczniów posiada opinię z poradni o dostosowaniu
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
uczniów ze względu na stwierdzone braki
programowe, niski poziom intelektualny oraz
zaburzenia
rozwojowe.
Wskazania
poradni
w zakresie pracy z tymi uczniami dotyczą objęcia ich
pomocą
dydaktyczną
w
ramach
zajęć
wyrównawczych i indywidualizacji pracy z uczniem.
4 % uczniów posiada orzeczenie o potrzebie
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kształcenia specjalnego z powodu stwierdzonego
upośledzenia umysłowego. Uczniowie ci uczestniczą
w
prowadzonych
zajęciach
rewalidacyjnych
i kształceniu
indywidualnym.
Mimo
wielu
problemów i trudności w zdobywaniu wiedzy
otrzymują odpowiednią pomoc ze strony nauczycieli.
Szkoła stara się zapewnić im optymalne warunki
rozwoju osobowości, dostosowane do ich potrzeb
i moŜliwości intelektualnych.
O tym, Ŝe warto podejmować róŜnego
rodzaju działania i wierzyć w ich powodzenie
świadczyć moŜe fakt, Ŝe jako jedyna szkoła
w Gminie Skołyszyn uzyskaliśmy tytuł „Szkoły
z klasą”, juŜ w I edycji tego projektu. Program
"Szkoły z klasą" opierał się na sześciu zasadach
mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom
i rodzicom. Do kaŜdej zasady przygotowaliśmy
zadania. Szkoła biorąca udział w programie powinna
była wybrać i zrealizować sześć zadań. Za zaliczenie
zadań przyznawany był tytuł "Szkoły z klasą". Sześć
zasad "Szkoły z klasą", które spełniamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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starało się ok. 6,5 tys. szkół, otrzymało go ponad
4,5 tys.
Po otrzymaniu tego certyfikatu nie
spoczęliśmy na laurach. Nauczyciele systematycznie
podnoszą swoje umiejętności i czynią starania, aby
jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Co roku
organizowane są próbne egzaminy dla klas III i II.
Wyniki tych egzaminów są dogłębnie analizowane,
a wnioski wyciągnięte na podstawie tych analiz są
uwzględniane w dalszej pracy. Wszystkie
te przedsięwzięcia wpływają na podwyŜszenie
jakości pracy szkoły. Potwierdzeniem tego są dobre
wyniki młodzieŜy na egzaminach gimnazjalnych.
Nauczyciele opracowali programy zajęć kółka
artystycznego, bibułkarstwa, zajęć plastycznych, oraz
program „Więcej kultury”. W ramach tego programu
organizowane są wyjazdy na koncerty do Filharmonii
w Rzeszowie, do teatru, kina, muzeum, czy na
wystawy plastyczne oraz wycieczki edukacyjnokrajoznawcze. Przy współpracy z rodzicami powstała
„ Szkolna Galeria Sztuki”, gdzie prezentowane są
prace plastyczne uczniów. Uczniowie szkół
podstawowych zapraszani są co roku, na dni otwarte.
Z pozostałych imprez i uroczystości, które
warto wymienić, a które juŜ na stałe wpisały się
w kalendarz
imprez
organizowanych
przez
Gimnazjum w Skołyszynie jest ogólnopolska akcja
„Sprzątanie świata”, sprawowanie opieki nad
miejscami pamięci – cmentarz wojskowy z okresu
I wojny światowej w Sławęcinie, przygotowywanie
prezentów dla dzieci z okazji św. Mikołaja, a w sali
teatralnej przy kościele parafialnym, młodzieŜ
gimnazjum
wystawia
jasełka
i
misterium
wielkanocne, co cieszy się duŜym uznaniem
i ciepłym przyjęciem ze strony mieszkańców wsi.
Dla uczniów natomiast jest to okazja do promowania
własnego talentu i działań szkoły w środowisku
lokalnym.

Szkoła dobrze uczy kaŜdego ucznia.
Szkoła ocenia sprawiedliwie.
Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
Szkoła rozwija społecznie, uczy wraŜliwości.
Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy
dobry klimat.
Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal
Gazeta.pl. Honorowy patronat nad akcją objął były
prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W ciągu
trzech lat trwania akcji o tytuł "Szkoły z klasą"

Opr. Anna Zawilińska
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ALFABET SEKRETARZA GMINY

Janina Byczek
50 lat, mąŜ Wiesław, córki Kasia
i Ania,
mieszkanka
Przysiek,
bezpartyjna,
wykształcenie
wyŜsze politechniczne

A

Autorytet – naleŜę do pokolenia Jana Pawła
II i jego uznaję za największy autorytet
naszych czasów. Innych nie szukam starając
się postępować według własnych zasad.

B

Bałagan - nie lubię go zarówno w domu jak
i w pracy. Nie oznacza to jednak, Ŝe jestem
przesadnie pedantyczna. Po prostu lubię jak
wszystko jest na swoim miejscu.

C

Czułość – bardzo waŜna, szczególnie w Ŝyciu
rodzinnym.

D

Dyscyplina
–
cenna
szczególnie
u współpracowników. Nie zawsze jednak
przestrzegana.

E

Europa – bez granic w dosłownym tego
słowa znaczeniu. Cieszę się, Ŝe moje dzieci
mogą podróŜować bez ograniczeń, których
my doświadczyliśmy w naszej młodości.

F

Finanse – to trudna dziedzina i podziwiam
ludzi którzy się tym zajmują. Rodzinne
finanse prowadzimy wspólnie.

G

Gmina – Gmina Skołyszyn, z którą jestem
związana od urodzenia. Widać jak zmienia
się na lepsze. Jest to wynikiem dobrych
rządów gospodarzy gminy ale równieŜ
zasługą samych mieszkańców.

H

Hobby – zdecydowanie ksiąŜki. Kiedyś
czytałam ich bardzo duŜo, obecnie najczęściej
brakuje mi na to czasu.
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I

Inwencja – potrzebna w Ŝyciu. Nowe
pomysły, wdraŜanie nowych projektów często
ułatwia nam Ŝycie i jest bardzo cenione przez
pracodawców.

J

Jedzenie – lubię gotować. Staram się ciągle
przygotowywać coś nowego, a ocenę
pozostawiam rodzinie.

K

Kościół – jestem katoliczką i staram się
postępować według zasad wiary. Kościół
podtrzymuje wiarę i jednocześnie, co mnie się
bardzo podoba, kultywuje piękne tradycje
związane z obchodami róŜnych świąt.

L

Lekarze – rzadko miewam z nimi kontakt
i oby pozostało tak jak najdłuŜej.

Ł

Łakomstwo – nie zaliczam się do
łakomczuchów choć moŜna by co innego
sądzić po moim wyglądzie. Lubię dobrze
zjeść ale z umiarem.

M

MęŜczyźni – ten jeden jedyny juŜ od 21 lat.
Na razie nie zamierzam wymieniać go na
nowszy model.

N

Nowy Rok – oby nie był gorszy niŜ ten, który
się skończył. Dla gminy jest to rok duŜych
inwestycji
–
budowa
kanalizacji
i oczyszczalni ścieków. Mam nadzieję, Ŝe
będzie pomyślny dla nas wszystkich.

O

Ochrona środowiska – poświęciłam jej 24
lata pracy zawodowej w Wojewódzkim
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Inspektoracie Ochrony Środowiska. UwaŜam,
Ŝe to bardzo waŜna dziedzina, czyste
środowisko to równieŜ ochrona naszego
zdrowia.

P

Przysieki – moja rodzinna miejscowość,
w niej się wychowałam i mieszkam do tej
pory. Z roku na rok coraz ładniejsza i bardziej
zadbana.

R

Rodzina – mąŜ i dwie córki. Starsza studiuje,
młodsza
uczy
się
w
Liceum
Ogólnokształcącym. Rodzina jest dla mnie
bardzo waŜna, staramy się spędzać ze sobą
jak najwięcej czasu, choć obecnie nie jest to
takie łatwe.

S

Samochód – nie posiadam prawa jazdy
i prawdopodobnie juŜ nigdy nie nauczę się
prowadzić samochodu. UwaŜam jednak Ŝe
jest to bardzo wygodny środek transportu
i chętnie z niego korzystam.
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T

Trzynastka – nie jestem osobą przesądną
i nie przeszkadza mi nawet jak trzynastego
wypada w piątek.

U

Urząd Gminy – jestem z nim związana
zawodowo dopiero od roku. Zmiana pracy po
wielu latach przepracowanych w innej firmie
nie była dla mnie łatwa. Zaaklimatyzowałam
się jednak szybko dzięki pomocy moich
przełoŜonych i współpracowników.

W

Wójt – bardzo go cenię. UwaŜam, Ŝe jest to
właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Doskonale zna problemy gminy i stara się je
jak najlepiej rozwiązywać, ale przede
wszystkim cenię go za umiejętność
właściwego postępowania z ludźmi, zarówno
z pracownikami jak i mieszkańcami gminy.

Z

Zdrowie - oby jak najdłuŜej było takie jak do
tej pory.

KOMUNIKAT
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, Ŝe termin waŜności ksiąŜeczkowych
dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2008 r. dokumenty te nie będą
uprawniały do przekraczania granic Rzeczpospolitej Polskiej.
ZłoŜenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę dowodu osobistego daje gwarancje otrzymania
nowego dokumentu przed dniem 31 marca 2008 r. Osobom, które nie złoŜyły wniosku w ustawowym terminie takiej
gwarancji zapewnić nie moŜna.
Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane na
dotychczasowych zasadach. Osoba legitymująca się ksiąŜeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale
2008 r. nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złoŜenia wniosku o wyminę tego dokumentu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki karania osób, które do dnia
31 grudnia 2007 r. nie złoŜyły wniosków o wyminę dowodu osobistego. Niemniej nie moŜna wykluczyć, Ŝe wobec
osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania waŜnego dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008 r.
zostaną zastosowane sankcje karne.
Osoby przebywające stale za granicą, a więc
takie, które mają prawo, a nie obowiązek posiadania
dowodu osobistego, wniosek o wyminę tego
dokumentu będą mogły złoŜyć w dowolnym terminie
po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne,
w myśl przepisów prawa, nie są upowaŜnione
do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania
dowodów osobistych.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH
W SKOŁYSZYNIE
Od 1 lutego 2008 r. w Skołyszynie w budynku
GOKiCz (wejście od strony budynku „Pawilonu”)
rusza projekt „Centra kształcenia na odległość na
wsiach”.
Projekt ten jest dofinansowywany z funduszy
Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na
wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do
edukacji-promocja kształcenia przez całe Ŝycie,
Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy
wsią a miastem).
W ramach tego projektu na terenie Polski
powstało 379 takich Centrów. Główną ideą jest
zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem,
oraz pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych
równieŜ osobom niepełnosprawnym. Mamy nadzieję,
Ŝe Centrum przyczyni się do promowania idei
kształcenia przez całe Ŝycie poprzez zwiększenie
dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach
kształcenia - od edukacji ponadgimnazjalnej do
kształcenia
ustawicznego
osób
dorosłych.
Pomieszczenie w którym będzie zlokalizowane
centrum zostało przystosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, oni równieŜ będą mieć
moŜliwość wypoŜyczania notebook’a.
KaŜdy uczestnik, który zakończy szkolenie
uzyska certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę
w danej dziedzinie.
W ramach swojej działalności Centrum będzie
prowadziło niŜej wymienione bezpłatne szkolenia
e-learningowe:.
1. Język polski, 2. Matematyka, 3. Historia,
4. Chemia, 5. Fizyka, 6. Geografia, 7. Biologia,
8. Język obcy I, 9. Język obcy II, 10. Opiekun osób
starszych, 11. Podstawy technik komputerowych,
12. UŜytkowanie komputerów, 13. Przetwarzanie
tekstów, 14. Arkusze kalkulacyjne, 15. Bazy danych,
16. Grafika menadŜerska i prezentacyjna, 17. Usługi
w sieciach informatycznych, 18. Opiekunka dziecięca
domowa,
19.
Administracja
systemami
komputerowymi, 20. Agent ubezpieczeniowy,
21. Asystent
bankowości,
22.
Broker
ubezpieczeniowy,
23.
Grafik
komputerowy,
24. Handlowiec, 25. Księgowość, 26. Organizator

agrobiznesu, 27. Pracownik administracyjny,
28. BHP, 29. Zarządzanie kadrami, 30. Ocena
pracownika, 31. Planowanie potrzeb, 32. System
motywacyjny, 33. Rekrutacja, 34. ŚcieŜki kariery,
35. Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
36. Ochrona danych osobowych, 37. Prawo
zamówień publicznych, 38. Edukacja zdalna –
szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended
learning,
39.
Przedstawiciel
handlowy,
40. Sprzedawca, 41. Telemarketer, 42. Zarządzanie
projektami, 43. Promocja i wsparcie edukacji osób
niepełnosprawnych, 44. Zawody przyszłości – nowe
formy zatrudnienia, 45. Jak zdobyć i utrzymać pracę
46. Kariera – decyduję, planuję, działam 47. Zostań
e-pr@cownikiem, 48. Oczekiwania pracodawców –
autoprezentacja, 49. Poradnictwo zawodowe –
wsparcie dla Twojego sukcesu, 50. A moŜe
samozatrudnienie?
KaŜdy z uczestników, który aktywnie będzie
brał udział w dostępnych szkoleniach weźmie udział
w losowaniu jednego z trzech laptopów w konkursie
"Laptop dla aktywnego uczestnika szkoleń".
Informacje na temat zasad i kryteriów wyboru
zwycięzcy konkursu dostępne są w regulaminie na
stronie http://www.edukacjaonline.pl
Koordynatorem
działania
Centrum,
oraz
organizatorem konkursu jest Konsorcjum w skład
którego wchodzą:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze,
- 4system Polska,
- Ecorys Polska Sp. z o.o.,
- Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo
- oraz partnerzy regionalni.
Po zakończeniu trwania projektu mieszkańcy
gminy będą mogli korzystać ze sprzętu który zostanie
wykorzystany dla potrzeb kawiarenki internetowej,
nad którą opiekę przejmie GOKiCz.
Harmonogram pracy Centrum:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 16:00 – 20:00
Środa - nieczynne
Sobota 9:00-13:00
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SPOTKANIE WIGILIJNE
W PRZYSIEKACH
W dniu 15 grudnia 2007 r. w Domu Ludowym
w Przysiekach odbyło się spotkanie „Przy
Wigilijnym Stole” zorganizowane przez Gminną
Radę Kobiet w Skołyszynie i Koło Gospodyń
Wiejskich w Przysiekach.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Roman
Piłat - Prezes Regionalnego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych, Genowefa Szerląg działaczka Kół Gospodyń Wiejskich, Zenon Szura Wójt Gminy Skołyszyn, Krzysztof Zięba – Zastępca
Wójta Gminy Skołyszyn, Ksiądz Marek Cesarz –
Proboszcz parafii Sławęcin, Janina Byczek Sekretarz Gminy Skołyszyn, Emilia Wojtuń –
Przewodnicząca
Gminnej
Rady
Kobiet
w Skołyszynie, oraz inni zaproszeni goście.

W dniu 29.11.2007 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się
X Gminny Konkurs Recytatorski o Tematyce
Ludowej. W konkursie przyznano następujące
miejsca i wyróŜnienia:
klasy I-III szkoła podstawowa
m-ce I - Bartłomiej Ciołkosz - SP Przysieki
m-ce II - Kinga Wojdyła - SP Lisów
m-ce III - Wiktoria Furmanek - SP Lisów
wyróŜnienie: Hubert Reczek - SP Przysieki
klasy IV-VI szkoła podstawowa
m-ce I - Magdalena Dykas - SP Lisów
m-ce II - Patrycja Piotrowska - SP Święcany
m-ce III - Daniel Gorczyca - SP Przysieki
wyróŜnienia:
Justyna Halko - SP Bączal Dolny
Angelika Łacek - SP Skołyszyn
Mariola Wójcik - SP Święcany
gimnazjum
m-ce I - Katarzyna Kędzior – Święcany
m-ce II - Natalia Nigborowicz – Święcany
m-ce III - Katarzyna Dybka - Bączal Dolny
wyróŜnienie: Konrad Wadas - Bączal Dolny

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Przysiekach - Ryszarda Gorczyca po powitaniu
zaproszonych Gości złoŜyła wszystkim Ŝyczenia
świąteczne i noworoczne, po których dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Przysiekach zaprezentowały
Jasełka,
oraz
wystąpił
zespół
śpiewaczy
„Lisowianki” i kapela „Trzcinicoki”.
Wójt Gminy Skołyszyn, Prezes Regionalnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
oraz Proboszcz Marek Cesarz w swoich
wystąpieniach równieŜ złoŜyli Ŝyczenia świąteczne,
głos zabrała takŜe Genowefa Szerląg.
Następnie zebrani połamali się opłatkiem
i złoŜyli sobie Ŝyczenia, po czym usiedli do Wigilii,
której towarzyszyło wspólne kolędowanie.
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Składy osobowe druŜyn:
GAMRAT JASŁO: Czerwiński Aleksander,
Tomasik Paweł, Siwiec Marcin, Sokołowski Witold,
Ochała Emil, Wąsowicz Piotr, Rak Piotr
SKOŁYSZYN I: Maciejowski Szczepan, Kręcisz
Bogdan, Pawluś Stanisław, Szpak Mariusz, Pawluś
Tomasz, Walczyk Dawid, Byczek Bogdan
SKOŁYSZYN II: Berkowicz Zbigniew, Nowak
Zbigniew, Gorczyca Stanisław, Szot Dariusz, Kuś
Konrad, Zabrzeski Roman, Gąsior Marcin
PRZYSIEKI: Reczek Wiesław, Król Tomasz,
Jarecki Sebastian, Gorczyca Wojciech, Dykas
Damian, Dykas Konrel

TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN
1 grudnia 2007 r. na sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie odbył
się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Skołyszyn. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt
Gminy – Zenon Szura. Organizacji rozgrywek podjął
się
dyrektor
Zespołu
Szkół
Publicznych
w Skołyszynie - Stanisław Pawluś.
Po losowaniu w grupie A znalazły się druŜyny:
-Skołyszyn I
-Skołyszyn II
-Gmina Jasło
Natomiast w grupie B:
-Gamrat Jasło
-Przysieki
W meczach grupowych uzyskano następujące
wyniki:
1. Skołyszyn I : Skołyszyn II - 2 : 0
2. Gamrat Jasło : Przysieki - 2 : 0
3. Skołyszyn I : Gmina Jasło - 2 : 0
4. Gmina Jasło : Skołyszyn II – 2 : 1
Natomiast w meczach półfinałowych wyniki
były następujące:
1. Gamrat Jasło : Gmina Jasło - 2 : 0
2. Skołyszyn I : Przysieki – 2 : 1
Mecz o trzecie miejsce rozegrano pomiędzy
druŜynami Przysiek i Gminą Jasło – wynik 2 : 0.
Zwycięzcą turnieju została druŜyna Gamratu
Jasło, która w finale 2:0 pokonała Zespół
Skołyszyna I.
Ostateczna kolejność w turnieju to:
I miejsce – Gamrat Jasło
II miejsce – Skołyszyn I
III miejsce – Przysieki
IV miejsce – Gmina Jasło
V miejsce - Skołyszyn II
Indywidualne wyróŜnienia otrzymali:
- najlepszy zawodnik – Aleksander Czerwiński
- najlepszy rozgrywający – Paweł Tomasik
- najlepszy atakujący – Maciejowski Szczepan
Podsumowania turnieju dokonał Z-ca Wójta
Krzysztof Zięba wręczając puchary, dyplomy
i wyróŜnienia.

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI
NOśNEJ ZAKŁADÓW PRACY
O PUCHAR WÓJTA GMINY
15 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół
Publicznych w Skołyszynie odbył się juŜ czwarty
z kolei Turniej Halowej Piłki NoŜnej Zakładów Pracy
o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn.
W turnieju, którego organizacją zajęli się
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak
i dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie
Stanisław Pawluś, wzięło udział osiem zespołów.
Po losowaniu w grupie A grały druŜyny: Vortumnus,
Libet, Jafar i Usługi Budowlane Mirosław Czochara,
zaś w grupie B: Okienko, Keks, Rolwod i Art.-Bud.
W meczach eliminacyjnych uzyskano następujące
wyniki:
Gr. A: Vortumnus - Libet 1:6, Usł. Bud. - Jafar 3:2,
Vortumnus - Usł. Bud. 2:4, Libet - Jafar 1:2,
Vortumnus - Jafar 1:7, Libet - Usł. Bud. 4:5.
Kolejność w grupie 1. Usł.Bud. 2. Jafar 3. Libet
4. Vortumnus.
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Indywidualne wyróŜnienia otrzymali:
- król strzelców - Kamil Hasiak
- najlepszy bramkarz - Dawid Walczyk
- najlepszy zawodnik - Michał Czochara
Puchary, dyplomy i wyróŜnienia wręczali
Wójt Gminy Zenon Szura i Z-ca Wójta Krzysztof
Zięba.

Gr. B: Okienko - Keks 3:2, Rolwod - Art.-Bud. 0:2,
Okienko - Rolwod 9:0, Keks - Art.-Bud. 4:1,
Okienko - Art.-Bud. 6:0, Keks - Rolwod 8:1.
W półfinałach Usługi Budowlane pokonały
Keks 5:2, a Jafar zwycięŜył Okienko 3:1.
W meczu o siódme miejsce Vortumnus wygrał 5:1
z Rolwodem, o piąte miejsce Libet 2:1 wygrał z Art.Budem.
Trzecie miejsce wywalczył Keks pokonując 4:3
Okienko, a w wielkim finale Usługi Budowlane
pokonały Jafar 6:3.
Ostateczna kolejność w turnieju:
1. Usługi Budowlane Mirosław Czochara
/Mirosław, Marcin, Michał Czochara, Grzegorz
Kędzior, Tobiasz Walczyk, Bartłomiej Krzysztofik,
Marcin Gąsior, Grzegorz Labut/.
2. Jafar /Jarosław Latoszek, Krzysztof Kielar, Paweł
Rączka, Łukasz Rydarowicz, Tomasz Janik, Konrad
Korzeniowski/.
3. Keks /Stanisław i Ryszard Gorczyca, Grzegorz
śytniak, Zbigniew Stanula, Dionizy Brodowski,
Tadeusz Kiełtyka, Dariusz Turek/.
4. Okienko /Mateusz Furmanek, Kamil Hasiak,
Ronald Ryndak, Paweł Tokarz, Bogusław Byczek,
Łukasz Furmanek, Paweł Gutkowski, Kamil Juruś/.
5. Libet /Łukasz Bienias, Marek Zawisza, Tomasz
Zawisza, Jacek Hajduk, Wojciech Hajduk, Piotr
Śmietana, Arkadiusz Janusz, Mateusz Jankowicz,
Artur i Dawid Walczyk/.
6. Art.-Bud. /Andrzej Wszołek, Tadeusz Sztygar,
Zdzisław Syzdek, Wojciech Sztygar, Rafał Gazda,
Mateusz Kozłecki, Damian Wszołek, Krzysztof
Strugała, Jarosław Zawisza, Tobiasz Wszołek/.
7. Vortumnus /Mateusz Marek, Kamil Piekarz,
Łukasz Bara, Wojciech Pisz, Dominik Wierzgacz,
Marcin Warchoł, Przemysław Biernacki, Tomasz
Goleń, Robert Turek/.
8. Rolwod /Ryszard Grzywacz, Tomasz Grzywacz,
Krzysztof Mastej, Marcin Bal, Krzysztof Adamik,
Adrian Gizara, Adam Dzięglewicz/.

SUKCESY ŚWIĘCAŃSKICH
KOSZYKAREK
Procentuje systematyczna praca z młodymi
adeptkami koszykówki w święcańskiej szkole.
Od kilku lat zawodniczki z tamtejszego gimnazjum
są niekwestionowanym liderem w naszym powiecie,
a teraz zaistniały w eliminacjach wojewódzkich
zajmując w półfinale trzecie miejsce.
Jest to wielki sukces podopiecznych Grzegorza
Piotrowskiego, które swoją drogę do tego osiągnięcia
rozpoczęły
wygrywając
eliminacje
gminne,
pokonując: Skołyszyn 32:0, Bączal 38:8 i Kunową
29:15 i właśnie z tą druŜyną reprezentowały naszą
gminę w zawodach powiatowych. Święcany
pokonały Kołaczyce 26:4, Jasło 15:2 i w finale
Kunową 24:9 zajmując bezapelacyjnie pierwsze
miejsce. W eliminacjach rejonowych nasza druŜyna
pokonała Godową 17:16 i Wróblik Szlachecki 24:22
oraz uległa ekipie z Krosna 12:15 co i tak dało
zwycięstwo w turnieju.
W półfinale wojewódzkim koszykarki ze
Święcan uległy po zaciętych meczach Haczowowi
18:24 i Tarnowie Dolnej 12:38 oraz pokonały
Godową 17:16.

DruŜyna grała w składzie: Machańska Paulina,
Wojnar Anna, Pyzik Joanna, Wenc Ewelina,
Piotrowska Beata, Setlik Katarzyna, Stuch
Katarzyna, Marczyk Katarzyna, Czech Aneta
i Szynal Joanna.
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OGŁOSZENIE
OFERTA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
Proponujemy Państwu rozszerzenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w zajęciach w rocznej Europejskiej
Szkole Policealnej mieszczącej się w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie. Zajęcia dydaktyczne odbywać się
będą od lutego 2008 roku w trybie zaocznym, sobotnio - niedzielnym w następujących atrakcyjnych zawodach:
- sekretarz – asystent
- florysta
- przedstawiciel handlowy
- stylista
- sekretarka
- dekorator wnętrz
- pracownik ds. osobowych
- spawacz ręczny łukiem elektrycznym
- ekspedytor
- operator obrabiarek sterowanych numerycznie
- grafik komputerowy
- opiekunka dziecięca domowa
- fotoreporter
- opiekunka domowa
- biomasaŜysta
- inne zawody wynikające z potrzeb rynkowych
 szkoła wydaje zaświadczenia do WKU i Zus-u
 raty czesnego niskie, bez wpisowego w ramach promocji
 wykładowcy to wybitni specjaliści - praktycy
 po ukończeniu szkoły, otrzymujecie Państwo dyplom oraz certyfikaty w języku polskim i angielskim
 wszystkie zawody są ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności pod odpowiednimi numerami w ramach
Unii Europejskiej i dostosowane do potrzeb na jej rynku pracy
 szkoła daje moŜliwość zaistnienia na europejskim rynku pracy,
REKRUTACJA : od 01.01.2008 r.
INFORMACJE O SZKOLE: 38-242 Skołyszyn 222
tel. (013) 4491124 oraz 4491460
http;//www.policealne.ipt.pl
WYMAGANE DOKUMENTY:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- podanie oraz trzy zdjęcia
- zaświadczenie lekarskie
- wpłata pierwszej raty czesnego
W przypadku duŜej ilości chętnych – rozmowa kwalifikacyjna

OGŁOSZENIE
W dniu 16.02.2008 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkól Publicznych w Skołyszynie organizowany jest
III Turniej Halowej Piłki NoŜnej Wsi o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. W turnieju wezmą udział druŜyny
czteroosobowe (plus zawodnicy rezerwowi) złoŜone z zawodników zamieszkałych na terenie danej wsi. KaŜda wioska
moŜe wystawić tylko jedną druŜynę. Zgłoszenia druŜyn naleŜy dokonać osobiście w Urzędzie Gminy w Skołyszynie
lub telefonicznie do dnia 07.02.2008 r.
Szczegółowe regulaminy zostaną przesłane sołtysom poszczególnych sołectw.
Bardzo serdecznie zapraszamy druŜyny i mieszkańców wsi.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Z przyjemnością informujemy, Ŝe istnieje moŜliwość publikacji reklam i informacji na stronach „Wieści
Skołyszyńskich”. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w godz.
7:30 – 15:30

Rozwiązaniem KrzyŜówki z numeru 5/2007 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło:
„DRZWI I OKNA Z OKIENKA”
Spośród osób, które wzięły udział w konkursie zostały rozlosowane nagrody. PoniŜej znajduje się lista zwycięzców,
którzy otrzymali nagrody:
1. Tuleja Karolina zam. Przysieki 126
2. Grzywacz Edyta zam. Skołyszyn 16
3. Rydarowicz Aleksandra zam. Gorlice ul. Skrzyńskich 3
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.
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FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI

Chyba Cię jakiś bies opętał! Nic dobrego
dla Ciebie nie wyniknie z Twojego
postępowania.
Złość,
arogancja,
napastliwość... Czy nie ma w Tobie Ŝadnych
pozytywów? Tak jesteś odbierany. Daj sobie
na wstrzymanie.

− Są jeszcze oporni niechcący płacić za wywoŜenie
śmieci. Ponoć kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej za wskazanie takowych ufundował
nagrodę w wysokości 100 tys zł!
− Radny S. będzie zakładał kantor. Z ostatniego wyjazdu
zostało mu trochę koron, a sąsiadka wybiera się jeszcze
do Lwowa.

Coś niemrawo wkraczasz w nowy rok.
Jeszcze brzmią w duszy sylwestrowe rytmy,
szumi w głowie echo szampana. A tu puka
szara rzeczywistość, do roboty czas się brać!
Za bary z problemami aŜ do zwycięstwa
i chwały!

− Pani K. była na wczasach w Grecji i opowiada, Ŝe
widziała asprokol. W przyszłym roku jedzie do Egiptu.
Pewnie ujrzy piramidon!
− Jest pomysł obywatela by dać duŜo na ścieŜki
rowerowe, a mniej na drogi. MoŜe i racja? Będzie duŜo
km asfaltu, będzie ekologicznie, będzie bezpieczniej,
powstaną riksze MKS i PKS. No i prawie drugie
Chiny!

Dobrze na Twoje samopoczucie wpłynęły
święta. Rodzina jednak daje Ci najwięcej
radości i siły. I to jest kapitał na którym
moŜesz budować swoje dalekosięŜne plany.
Nie cofaj się przed niczym. Będziesz górą!

− Ponoć gmina ma jeszcze jeden swój kalendarz na 2008.
Na czym polega jego unikatowość, Ŝe ujrzeli go tylko
nieliczni? My wiemy! I moŜe powiemy!

Po sylwestrowych szaleństwach czas na
wyciszenie i refleksje co dalej z tak pięknie
rozpoczętym
rokiem.
Tkwienie
w bezpiecznej tymczasowości, czy skok na
głęboką wodę i zdobywanie nowych lądów?

− Oj porobiło się w Pustej Woli! Trzeba kopać 300 m
rowu. Jak rzekł radny wszystko przez baby! Bo jedna
dała, a druga nie!
− W pewnych kręgach w Lisowie istnieją fascynacje
męską biŜuterią. Ranking cenności klejnotów
opracowany został przez J. M. Znamy. Nie podamy.

JuŜ od początku roku zaczną ziszczać Ci się
noworoczne Ŝyczenia. Śmiało wytyczaj sobie
nowe cele, sięgaj po gwiazdki z nieba,
a będzie Ci dane, bo to jest Twój rok.
MoŜesz i powinieneś ułoŜyć sobie Ŝycie.
Fajne Ŝycie.

− Rewelacyjny sposób przyrządzania sznycelków mają
kucharki w jednej ze świetlic. Wygłaskane,
wypieszczone cieszą oko i podniebienie zjadaczy.
Mniam!
−

ZauwaŜyliśmy, Ŝe z duŜą dozą ostroŜności składano
Ŝyczenia noworoczno-świąteczne na sesji wójtowi
Ziębie i radnemu Słowikowi. CzyŜby syndrom ptasiej
grypy?

Leniwie, bez specjalnych emocji wkraczasz
w nowy rok. Ta brzydka aura nie jest Twoim
sojusznikiem. Obudzisz się juŜ wnet,
bo trzeba będzie podejmować waŜne
i odpowiedzialne decyzje. Z powodzeniem.

− Wiecznie drugi w halowych turniejach team Mirka
Czochary wreszcie wygrał! Wiemy dlaczego. Zasilił się
11-letnim Grzesiem Labutem! AŜ strach się bać co
będzie jak Grzesiu stanie się Grzegorzem!

HOROSKOP ZIMOWY

.
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Zdrowia przez święta nie nadweręŜyłeś, więc
z wielką ochotą zabierasz się do pracy,
a w najbliŜszym czasie czeka Cię jej sporo.
Musisz zaplanować skrupulatnie cały rok.
Pamiętaj o zapewnieniach, nie rzucaj słów na
wiatr.
Przemyślałeś sobie chyba juŜ własne
postępowanie i wyciągnąłeś wnioski, by
przez tak błahe przyczyny nie napytać sobie
powaŜnych problemów. Masz duŜe szanse na
zawodowy awans, tylko naucz się
współpracować.
Trzeba się wyciszyć i zapomnieć o często
wydumanych krzywdach. Nie stwarzaj teŜ
sobie wrogów, bo ludzie mają większe
problemy niŜ Twoje widzimisię.
Zajmij się rodziną i swoim zdrowiem.
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JuŜ rozpędzony na starcie roku mkniesz
z szybkością bolidu i pokonujesz wszystkie
zakręty. Nic nie jest w stanie Cie zatrzymać,
gwiazdy uśmiechają się do Ciebie. Sukcesy,
gratulacje na porządku dziennym.
Wyszedłeś na prostą, pokonałeś kłopoty i jest
duŜa
szansa
na
ich
całkowite
wyeliminowanie. Tylko uwierz w siebie,
pozbądź się kompleksów. Koniecznie
spróbuj swoich sił w grach losowych.
Od początku wszystko układa Ci się jak po
maśle. I tak będzie przez dłuŜszy czas.
Wykorzystaj dobrą koniunkturę w pracy
i w domu. MoŜesz śmiało zawalczyć o awans
i podwyŜkę. Szef Ci się nie oprze!
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KrzyŜówka „SWOJSKA”
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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L
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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

POZIOMO:
1A-niezbędna do kanapki
1L-rzadki dowód uznania szefa
2F-nie ma wpływu na grzyby
2R-wykwintne lustro
3A-rozrabiał przed hippisem
3L-komputerowego nie gotuj
4F-pokojowy chyba nim nie jest
4R-szukają myszy na wierzbie?
5A-juŜ nie tylko GS posiada
5L-ślub z BS
6G-poranny obowiązek
6S-np.0:5
7A-z listem zimna
8G-szpieguje w ławicy
8R-partyjny bez filmu
9B-były dyrektor w Kunowej
9L-lokator piekielny
10G-alternatywny gospodarz
10R-kangurzy pociotek
11A-duszne tremo

11Ł-i znów z nimi kopiemy!
12G-zeŜre jaguara!
12S-obiekt westchnień sołtysa
13A-toć to nie strzelba!
13Ł-niegdyś reprezentacyjny market gminy
14G-fajny odgłos
14S-biegająca biŜuteria
15A-na kapeluszowe nie wjeŜdŜaj
15Ł-konkuruje z sokołem
16G-w głowie uwiera, a w bucie nie
16S-uwielbia kwaśne jabłka
PIONOWO:
A5-skośnoooki samogon
A10-na boisku i w uchu
B1-nie ma go nasza „14”
C5-u stóp Liwocza
D1-wszyscy go widzieli?
E5-długo nie popracuje
F1-szlachecka obraza

G6-Kariatyda
G12-frustracja kierowcy
H1-juŜ nie kojarzy
I6-albo czarna, albo ruda
J1-psychiczny balast
K10-samochodowy włóczęga
L1-tak jak i Kowalski
Ł8-obsesyjnie myśli o porywaniu
M1-wróci do kobiecych łask?
N11-Osóbka czy Morawski?
O1-szemrze w Święcanach
P11-szkocki cm
R1-teŜ obrona
R7-bywają znaczone
S12-solidna śruba
T1-czy dbałaby o co?
U12-zabija w paintballu
W1-i Prezes i radna
Y12-nasz „ostatni” producent
Z1-gminny naczelny doktor
Z9-ma ładny sklep w Skołyszynie

RozwiąŜ hasło wg schematu:
11C, 1B, 2R, 13D, 3N, 1P, 3F, 7B, 13P, 16S, 5N, 4Z, 15M, 12U, 7I, 15Ł, 16T, 1R
Rozwiązanie krzyŜówki prosimy przesłać do końca lutego 2008 r. Wszystkie kupony z prawidłową odpowiedzią
przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu. Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną nagrody

KUPON KONKURSOWY
Rozwiązanie krzyŜówki z numeru 1(6)/2008 Wieści Skołyszyńskich
HASŁO: …………………………………………………………….……….......
Nazwisko ……………….……………… Imię …………..…………………….
Adres ……………………………………. Tel. …………..……………………
Wieści Skołyszyńskie – bezpłatny Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy w Skołyszynie
Zespół Redakcyjny: Hasiak Edyta, Święch St-w, Kołodziej Władysława, Furmankiewicz Justyna
Adres Urzędu Gminy:
38-242 Skołyszyn 12 * tel/fax (013) 4491062-64
e-mail gmina@skolyszyn.pl * strona intern. www.bip.skolyszyn.pl, www.wiesci.skolyszynskie.4.pl
Nakład: 1400 egzemplarzy
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