
 

W numerze m.in.: 
- wyniki wyborów sołtysów 

- aktualności 

- sportowa gmina 

- wydarzenia kulturalne 

- alfabet z-cy Wójta 

- wieści straŜackie 

- krzyŜówka, horoskop 

 

 

I po wyborach                  
Mamy nowych włodarzy sołectw 

 

W marcu i kwietniu br. we wszystkich wioskach naszej gminy odbyły się zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze.  Wybrani zostali nowi sołtysi oraz rady sołeckie czyli organy doradcze 
sołtysów. Podczas zebrań sołtysi złoŜyli sprawozdania z działalności w czasie swojej czteroletniej 
kadencji, poruszano równieŜ istotne problemy nurtujące mieszkańców jak i zadania do realizacji  
w przyszłej kadencji. Głównym problemem poruszanym praktycznie na kaŜdym zebraniu to stan 
dróg na terenie gminy. Zebrania i wybory cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem zarówno 
ze strony wyborców, jak i kandydatów na stanowiska sołtysów. Największą frekwencję zanotowano  
w Jabłonicy (29,62% uprawnionych do głosowania), Siedliskach Sł. (26,74%) i Siepietnicy 
(25,06%). Średnia frekwencja wyniosła 19,61%. Najliczniejsze zebranie natomiast odbyło się  
w miejscowości Harklowa, w którym wzięło udział 211 osób. 
Tylko w pięciu sołectwach na sołtysa zgłoszono więcej niŜ jednego kandydata. Były to: Bączal 
Dolny (3), Bączal Górny (2), Jabłonica (2), Kunowa (2) i Przysieki (2). Zmiany na stanowisku 
sołtysa dokonano w trzech sołectwach: Bączalu Górnym, Lisowie i Przysiekach.  
Na czteroletnią kadencję wybrano następujących gospodarzy sołectw: 
 
Bączal Dolny - Stanisław Zwoliński Bączal Górny - Maria Wadas 

Harklowa - Kazimierz Goleń Jabłonica - Czesław Filipak 

Kunowa - Stanisława Adamczyk  Lisów - Zdzisław Dąbrowski 

Lipnica Górna - Michał Marszałek Przysieki - Anna Wojnarowicz 

Pusta Wola  - Ryszard Maczuga Siedliska Sł. - Jan Cichoń 

Siepietnica - Jan Wędrychowicz Skołyszyn - Ryszard Furmanek 

Sławęcin - Jan Rak Świecany - Stanisława Nigborowicz 

 
Nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy owocnej  
i satysfakcjonującej pracy dla dobra swoich lokalnych środowisk.  
 

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. 

 

„Skołyszyńskie Bociany” 
 

W kwietniu, jak co roku przeleciały bociany do naszej 

gminy. „Bociany skołyszyńskie” zajęły gniazdo na dachu urzędu 

gminy. Jeden z nich niechętnie ruszał się z gniazda, drugi zaś 

chętnie zwiedzał okolicę. Według wierzeń kto pierwszy zobaczył 

bociana, miał zapewnione szczęście, ale ten, kto zobaczył go 

stojącego w gnieździe, brał to za zły znak. TakŜe puste gniazdo 

zapowiadało nieszczęście, podobnie jak skrzywdzenie bociana lub 

zabicie go. Pannom lecący bocian wróŜył rychłe zajście w ciąŜę. Tak 

jak jaskółki, bociany uwaŜane są za zwiastun wiosny. Wierzymy,  

iŜ jest to dobry znak dla naszej gminy, zwiastujący jej rozwój  

i dobrobyt dla mieszkańców.  
 

      N r  2 / 2 0 0 7  m a j / c z e r w i e c  2 0 0 7  

BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY w SKOŁYSZYNIE  

Mieszkańcy gminy Skołyszyn 
jest nas 12 626.  
W 2007 urodziło się 33 

dzieci, zmarło 47 osób.  
(stan na dzień 31.03.2007r) 
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KONKURSY NA STANOWISKA 
DYREKTORÓW ZESPOŁÓW SZKÓŁ 

ROZSTRZYGNIĘTE 
 

W kwietniu odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów 
nowotworzonych zespołów szkół publicznych, które zaczną 
funkcjonować od 1 września 2007 roku. Emocje związane  
z konkursami były bardzo duŜe, jednak samo zainteresowanie 
kandydowaniem na te odpowiedzialne funkcje znacznie 
mniejsze. W wyniku konkursów wyłoniono następujących 
kandydatów na stanowiska dyrektorów:  

1. Zespół Szkół Publicznych w Skołyszynie – mgr 
Stanisław Pawluś 

2. Zespół Szkół Publicznych w Święcanach – mgr 
Bogusław Kręcisz  

3. Zespół Szkół Publicznych w Kunowej – mgr Mariola 
Krygowska 

4. Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym – mgr 
ElŜbieta Kaszowicz 

Kandydaci Ci uzyskali pozytywne opinie Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty w Rzeszowie i z rąk Wójta Gminy Skołyszyn 
otrzymali powołania na stanowiska dyrektorów zespołów szkół. 
Funkcje te obejmą z początkiem nowego roku szkolnego. 
Składamy serdeczne gratulacje „nowym” dyrektorom szkół 
Ŝycząc równocześnie spokojnej i owocnej pracy. 
Dyrektorom, którzy do tej pory kierowali łączonymi w zespół 
placówkami składamy gorące podziękowanie za zdrowie, trud  
i wysiłek włoŜony w kierowanie swoimi szkołami. 
 

GMINNA OŚWIATA 
 
Gmina Skołyszyn jest organem prowadzącym 9 szkół 
podstawowych (w tym jedna szkoła filialna), 4 gimnazja oraz  
1 przedszkole. W placówkach tych zatrudnionych jest ogółem 
217 nauczycieli. Do szkół uczęszcza 1631 uczniów (81 
oddziałów), natomiast do przedszkola 55 dzieci. Wydatki na 
funkcjonowanie oświaty stanowią około 37%  tegorocznego 
budŜetu gminy i w bieŜącym roku wynoszą ponad 10 mln zł. 
Subwencja oświatowa przekazywana przez Ministerstwo 
Oświaty na finansowanie zadań oświatowych na terenie gminy 
jest niewystarczająca. Subwencja ta naliczana jest  
w przeliczeniu na jednego ucznia (w br. jest to ponad 5100 zł). 
Sporo wątpliwości i kontrowersji w całym kraju budzą tzw. 
standardy oświatowe, według których średnia liczebność 
oddziału szkolnego wynosi 26 uczniów. Takie standardy 
obowiązują zarówno duŜe szkoły miejskie jak i małe szkoły 
wiejskie, z jakimi mamy do czynienia na terenie naszej gminy. 
Powoduje to, Ŝe subwencja oświatowa przekazywana gminom 
wiejskim jest z reguły niewystarczająca.  W związku z tym  
w br. do zadań oświatowych z budŜetu gminy dołoŜone jest 
ponad 2 mln zł.  Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest 
„uciekanie” uczniów z naszych obwodów szkolnych do szkół 
zlokalizowanych poza terenem Gminy Skołyszyn. W bieŜącym 
roku 101 uczniów z terenu gminy uczęszcza do szkół poza 
gminą. Straty z tego tytułu (pieniądze ministerialne „wędrują” 
za uczniem) dla budŜetu gminy to ponad 500 000 zł, (tylko  
w tym roku). Przyczyny tego niepokojącego zjawiska są róŜne. 
Najczęściej wynikają z uwarunkowań lokalizacyjnych szkół  
i pewnych tradycji rodzinnych, ale często wynikają równieŜ  
z pewnej niewiedzy rodziców dotyczącej zasad finansowania 

oświaty. Niejednokrotnie rodzice posyłając swoje dziecko do 
szkół nie mają świadomości, Ŝe tym pociągnięciem powodują 
straty finansowe dla gminy. Bardzo często równieŜ rodzice nie 
znają warunków lokalowych, bazy dydaktycznej oraz oferty 
edukacyjnej szkół, szczególnie gimnazjów z naszej gminy. 
Dlatego dyrektorzy szkół w br. podjęli działania promocyjne 
własnych placówek zmierzające do szerszego zapoznania 
rodziców i ich uczniów z ofertą edukacyjną kierowanych przez 
siebie placówek. A naleŜy tutaj podkreślić, Ŝe bazą 
dydaktyczno-lokalową, jak równieŜ ofertą edukacyjną i kadrą 
pedagogiczną nie odbiegamy od szkół z innych gmin, a wprost 
przeciwnie pod wieloma względami te szkoły przewyŜszamy. 
Na podkreślenie zasługuje tutaj bardzo dobry stan bazy 
dydaktyczno-lokalowej, wymienić naleŜy chociaŜby: sale 
gimnastyczne przy kaŜdym gimnazjum, nowoczesne pracownie 
komputerowe w kaŜdej szkole, stołówki i świetlice szkolne.  
O wysokiej jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej naszych 
szkół świadczą wyników sprawdzianów ucz. kl.VI i egzaminów 
gimnazjalnych, liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych 
(laureaci wojewódzcy), zawodach sportowych oraz konkursach 
artystycznych. Szczególnie pochwalić moŜemy się sukcesami 
sportowymi naszych uczniów, niejednokrotnie lepszymi od 
wyników uczniów chociaŜby Gimnazjum Sportowego  
w Trzcinicy, a często rodzice uzasadniają fakt posłania dziecka 
do Gimnazjum w Trzcinicy jego zainteresowaniami 
sportowymi. Chcielibyśmy zapewnić, Ŝe w naszych szkołach 
warunki do rozwijania wszechstronnych zainteresowań uczniów 
stwarzamy  bardzo dobre. Wspomnieć tutaj naleŜy takŜe  
o licznych inicjatywach władz samorządowych i dyrektorów 
szkół zmierzających do pozyskiwania pozabudŜetowych  
środków finansowych na dofinansowanie zadań oświatowych. 
Co roku takich inicjatyw jest wiele, a efekty bardzo wymierne. 
Wymienić tutaj naleŜy chociaŜby fakt pozyskania dla 
Gimnazjum w Skołyszynie kwoty 110000 zł na zorganizowanie 
w przyszłym roku szkolnym zajęć pozalekcyjnych w ramach 
projektu „Nasza Szkoła”. Jest to sukces tym większy, Ŝe tylko 
dwa gimnazja w całym województwie uzyskały takie 
dofinansowanie. Słowa podziękowania naleŜy skierować do 
Pana Posła Janusza Kołodzieja za poparcie dla  naszych 
inicjatyw, zresztą nie tylko oświatowych.   
Czynimy starania aby od początku  nowego roku szkolnego 
rozwiązać problem dowoŜenia uczniów do Gimnazjum  
w Skołyszynie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Bączalu Dolnym. Propozycje rozwiązań w tym zakresie 
przedstawią rodzicom dyrektorzy szkół.  
Od 1 września 2007 r. na mapie gminnej oświaty szykują się 
zmiany, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze naszej 
gazety, zmierzające do racjonalizacji wydatków oraz 
usprawnienia funkcjonowania i zarządzania placówkami 
oświatowymi, jak równieŜ pełniejszego wykorzystania bazy 
dydaktyczno-lokalowej łączonych placówek przez wszystkich 
uczniów. Z dniem tym zaczną funkcjonować cztery zespoły 
szkół kierowane przez  dyrektorów, którzy zostali wyłonieni 
w drodze konkursu.  
Chcielibyśmy, na etapie planowania pracy szkół na przyszły rok 
szkolny, zaapelować do  rodziców Ŝeby decydując się na wybór 
szkół, czy to podstawowych czy teŜ gimnazjów, dla swoich 
dzieci wzięli pod uwagę argumenty wyŜej przytoczone.  
Ze strony organu prowadzącego chcieliśmy zapewnić, Ŝe 
problemy gminnej oświaty są nam bardzo bliskie i wszystkie 
nasze poczynania zmierzają nie do oszczędzania kosztem 
uczniów, ale wprost przeciwnie do racjonalizacji wydatków 
oświatowych celem zwiększenia oferty edukacyjnej  
szkół z poŜytkiem dla naszych dzieci. 
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Z śYCIA RADY GMINY 
 

16 marca nasi gminni radni na zaproszenie posła 

Janusza Kołodzieja złoŜyli wizytę w Sejmie RP  

a towarzyszyli im wójt Zenon Szura, jego zastępca Krzysztof 

Zięba i skarbnik gminy Maria Furman. 

Zwiedzili oni budynek polskiego parlamentu i zostali przez 

pracowników Kancelarii Sejmu zapoznani z jego historią  

i dniem dzisiejszym, mieli teŜ okazję przysłuchiwać się 

obradom sejmu. Odbyło się równieŜ spotkanie robocze  

z grupą posłów, którego tematem była pomoc 

parlamentarzystów w realizacji zadań gospodarczych  

w naszej gminie. 
 

 
 

 

 

 

 
 

3 kwietnia br. odbyła się sesja Rady Gminy  

w trakcie której podjęto m.in. następujące uchwały: 

− przyjęto sprawozdanie z wykonania budŜetu za 

2006r. 

− udzielono jednogłośnie absolutorium wójtowi 

gminy za 2006 . 

− ustalono regulamin wynagradzania nauczycieli 

− powołano Radę Społeczną SP ZOZ  

w składzie: Hasiak Wiesław-przewodniczący oraz 

jako członkowie: Słowik Adam, Idzik Piotr, Hajduk 

Jan, Świerzowski Andrzej, Ciołkosz Witold 

− przyjęto sprawozdanie z działalności Posterunku 

Policji w 2006 r. 
 

URZĄD GMINY INFORMUJE 
 

 

Stosownie do pisma Wojewody Podkarpackiego Nr ŚR VII-5220-6/1/07  z dnia 10 maja 2007 r.  

w sprawie dot. powstania szkód spowodowanych ujemnymi temperaturami na przełomie miesiąca 

kwietnia i maja br.- Urząd Gminy w Skołyszynie uprzejmie informuje, Ŝe do 25 maja br. przyjmowane  

będą zgłoszenia strat w uprawach sadowniczych i rolniczych, natomiast szacowanie szkód odbywać się 

będzie do 31 maja br. Zgłoszenia dot. mają gospodarstw prowadzących produkcję towarową 

/sadownictwo lub ogrodnictwo/, stopień zniszczeń nie moŜe być niŜszy niŜ 30 %.  

Zgłoszenia przyjmowane będą w pokoju Nr 22 II piętro. 

Aktualnie dostępną formą pomocy dla poszkodowanych rolników jest moŜliwość uzyskania tzw. kredytu 

„kl ęskowego”. Kredyty udzielane będą  na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej bezpośrednio po klęsce tj. w najbliŜszym cyklu produkcyjnym. 

 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE            Nr 2/2007        

- 4 - 

SZANSA NA LEPSZE DROGI 

Na terenie Gminy Skołyszyn wszystkie drogi  gminne 

mają utwardzoną nawierzchnię, z czego 35,74 km to 

nawierzchnia asfaltowa. 

W obrębie gminy przebiega 8 km dróg krajowych, 

49,64 km dróg powiatowych i 54,47 km - dróg gminnych 

w tym 35,74 km dróg o nawierzchni asfaltowej co daje 

wynik ponad 65,61% wszystkich dróg gminnych. Są to 

liczby, które świadczą o tym, Ŝe władzom samorządowym 

naszej gminy usilnie zaleŜy na dobrze rozwiniętej sieci 

dróg, które słuŜą zarówno mieszkańcom jak i wielu innym 

uŜytkownikom, których dziennie tysiące przemieszcza się 

po naszych drogach. Często słychać opinie osób 

odwiedzających gminę Skołyszyn, Ŝe w ciągu ostatnich 

kilku lat wyremontowane i zbudowane drogi zmieniły 

wygląd kaŜdej wsi  nie do poznania. Nie ma sołectwa,  

w którym nie byłoby asfaltu, co ułatwia poruszanie się  

i transport wielu osobom i instytucjom. Jest to skutek 

starań Rady Gminy i Wójta, którzy zapowiadają, Ŝe to nie 

koniec prac nad stanem dróg w gminie. JuŜ w br. zostaną 

wyremontowane  kolejne kilometry utwardzonej 

nawierzchni.   

Zgodnie z załoŜonymi planami w dniu 30.04.2007r. został 

ogłoszony przetarg  na remont nawierzchni asfaltowych dróg 

gminnych na terenie gminy Skołyszyn. Otwarcie ofert 

nastąpi 31.05.2007r. w wyniku czego zostanie wybrana 

firma która do 31.08.2007r. dokona remontu na 

następujących drogach:  

 

1. Remont drogi w Lisowie – „Zagumnie” – dł. 684 m.  

2. Remont drogi w Bączalu Górnym – „Dutkowice” – 

dł. 840 m. 

3. Remont drogi w Bączalu Dolnym – „k. Domu 

Ludowego” – dł. 163 m. 

4.  Remont drogi w Jabłonicy – „Zadębina” – dł. 324 m. 

5. Remont drogi w Święcanach – „Czermianka-Pola” – 

 - 3 odcinki: 

a) I odc. – dł. 300 m; 

b) II odc. – dł. 530 m; 

c) III odc. – dł.  418 m. 

6. Remont drogi w Świecanach - „Ryczak” – dł. 252 m  

i remont drogi w Święcanach „k. mostu” – dł. 250 m. 

7. Remont drogi w Siepietnicy  - „Dębczak” – dł. 155 m. 

8. Remont drogi w Kunowej – „Zamczysko” – dł. 430m. 

9. Remont drogi w Lisówku  - „k. Ziębów” – dł. 104 m. 

10. Remont drogi w Przysiekach – „Zawodzie” – dł. 71m. 

 

W dniu 25 kwietnia 2007 r. nastąpiło otwarcie ofert na  

przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi 

gminnej w Święcanach i w Skołyszynie ze środków 

powodziowych.  

Przebudowane zostaną : 

odcinek drogi gminnej nr ew. 2509 w Święcanach 

(„Czermianka – Dołem”) 

odcinek drogi gminnej nr ew. 110/1 w Skołyszynie 

 („ k. Dachowskiego”) 

W/w drogi zostaną wyremontowane dzięki środkom  

przeciwpowodziowym, których udział w inwestycji będzie 

wynosił do 80% kosztów  a pozostała część zostanie 

sfinansowana ze środków gminy.  

Wyremontowana zostanie równieŜ droga powiatowa  

nr 1830R relacji Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn. 

Remont w/w drogi moŜliwy jest dzięki porozumieniu 

pomiędzy Starostą Jasielskim a Wójtem Gminy Skołyszyn. 

Nasza gmina na ten cel przeznaczy z własnego budŜetu 450 

tys. zł.  

W celu utrzymania dróg w dobrym stanie została 

utworzona ekipa drogowa, która będzie dbać o dobry stan 

dróg w naszej gminie. Na potrzeby remontu dróg zakupiono 

25 ton masy bitumicznej oraz  urządzenie do zgęszczania  

i utwardzania podbudowy. Dzięki tym działaniom moŜliwe 

będzie bieŜące łatanie dziur w nawierzchni dróg.  

 

GMINNE INWESTYCJE 
 

Z myślą o mieszkańcach Gminy Skołyszyn, władze 

gminy zwracają duŜą uwagę na inwestycje. W roku 2007 

największy nacisk kładziony będzie na inwestycje  

w poprawę stanu dróg gminnych, na ten cel w budŜecie 

wygospodarowano 1,5 mln zł. Innymi bardzo waŜnymi 

inwestycjami będzie: budowa kanalizacji wraz  

z oczyszczalnią ścieków w Przysiekach, budowa chodnika 

przy drodze krajowej w Skołyszynie i Przysiekach, budowę 

oświetlenia ulicznego, budowa ogrodzenia stadionu  

w Skołyszynie oraz  budowa stadionu w Święcanach. 

JuŜ w bieŜącym roku ruszy budowa kanalizacji 

wraz z oczyszczalnią ścieków w Przysiekach. Koszt tej 

inwestycji przewidziany na rok 2007 wyniesie 2 725 560 zł. 

Inwestycja ta jest moŜliwa dzięki dofinansowaniu  
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z Europejskiego Funduszu Spójności, który w 85% 

sfinansuje w/w inwestycje.  

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach 

wybudowany zostanie chodnik przy drodze krajowej  

w Przysiekach od skrzyŜowania koło „baru pod brzozami”  

w stronę Jasła do połączenia z istniejącym chodnikiem oraz 

w Skołyszynie od przedszkola w stronę Biecza po szczyt 

Winnicy. Szacowane koszty związane z budową chodnika 

mają wynieść 480 tys. zł, 50 % kosztów pokryje Generalna 

Dróg i Autostrad a pozostałe 50% budŜet Gminy. Inwestycja 

w duŜym stopniu zwiększy bezpieczeństwo pieszych,  

a zwłaszcza dzieci podąŜających tą drogą do szkoły. Kolejną 

inwestycją związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego jest budowa oświetlenia ulicznego, zwiększy to 

poziom bezpieczeństwa kierowców oraz zmniejszy liczbę 

wypadków na naszych drogach. Na ten cel gmina zamierzy 

przeznaczyć 100 tys. zł. W bieŜącym roku wykonano juŜ 

 9 lamp oświetleniowych  przy drodze powiatowej  

w Święcanach. Planowana jest równieŜ budowa oświetlenia 

w Bączalu Dolnym, Bączalu Górnym, Lisowie, Jabłonicy, 

Kunowej  

i Przysiekach. Obecnie na terenie Gminy mamy łącznie 509 

lamp oświetleniowych. RównieŜ w najbliŜszym czasie 

zostanie zakupiony samochód przeciwpoŜarowy dla 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sławęcinie. NaleŜy tutaj 

nadmienić, iŜ to właśnie OSP Sławęcin – Siedliska 

zwycięŜyły w Gminnych zawodach straŜackich. W budŜecie 

zaplanowano równieŜ środki na zakup wiat przystankowych, 

które zostaną umieszczone w Skołyszynie oraz Bączalu 

Górnym. 

W Szkole Podstawowej w Święcanach zostało 

wymienionych 46 szt. okien za kwotę 50 tys. zł. RównieŜ  

w bieŜącym roku w Szkole Podstawowej w Lisowe zostały 

wymienione okna oraz zostanie wykonana elewacja 

zewnętrzna. Wymiana okien pozwoli na zmniejszenie strat 

ciepła oraz oszczędności w kosztach ogrzewania, a takŜe 

zwiększy komfort nauczania i miłą atmosferę dla naszych 

dzieci.  

W pierwszej dekadzie maja ruszył kolejny etap 

budowy stadionu w Święcanach, w bieŜącym roku planuje 

się wykonanie prac ziemnych. RównieŜ w bieŜącym roku 

planuje się wykonanie ogrodzenia wokół stadionu 

sportowego w Skołyszynie z elementów betonowych od 

strony północnej, wschodniej i południowej o łącznej 

długości 408 mb wraz z bramą przesuwaną i bramą 

otwieraną dwuskrzydłowo. PowyŜsza inwestycja powinna 

zostać zrealizowana do 10 lipca 2007r. 

Dobiega końca remont budynku Urzędu Gminy  

w Skołyszynie. Zostały wymienione okna, drzwi wejściowe 

 i wewnętrzne, wyremontowano toalety, zostały odmalowane 

pokoje i ułoŜone panele podłogowe.  

Remont ten ma na celu stworzenie godnych warunków 

przyjmowania interesantów oraz ma ułatwić załatwianie 

spraw w urzędzie. JuŜ teraz kasa jest przeniesiona z piętra na 

parter w celu ułatwienia petentom dokonywania opłat.  

W najbliŜszym czasie planowana jest równieŜ wymiana 

centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w Urzędzie 

Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa.  

 

DOWÓD OSOBISTY DLA 
NAJSTARSZEJ MIESZKANKI 

GMINY 

W dniu 18.04.2007r. w Urzędzie Gminy w Skołyszynie 

odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenie dowodu 

osobistego Aleksandrze Dranka zamieszkałej w Harklowej, 

która w dniu 3.10.2006 roku ukończyła 103 lata Ŝycia. Aktu 

wręczenia nowego dowodu osobistego dokonał Wójt Gminy 

Zenon Szura w obecności Przewodniczącego Rady Gminy 

Wiesława Hasiaka, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

Bogusławy Czechowicz oraz najbliŜszej rodziny. Pani 

Aleksandra miała ośmioro rodzeństwa, z którego pozostał 

brat Teofil (93 lata) i siostra Leokadia (86 lat). Wychowała 

dwoje dzieci, dochowała się 3 wnuków i 4 prawnuków. 

Aleksandra Dranka jest najstarszą mieszkanką Gminy 

Skołyszyn, cieszy się dobrym zdrowiem, ma wyśmienitą 

pamięć i wzrok oraz dopisuje jej poczucie humoru. śyczymy 

jej wielu lat Ŝycia. 
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GMINNE ZAWODY STRAśACKIE 
 
 

W dniu 29.04.2007r. na stadionie LKS Skołyszyn odbyły się Gminne Zawody Sportowo – PoŜarnicze jednostek 
OSP oraz MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych. Celem organizowanych zawodów jest mobilizowanie jednostek do 

 
 

intensywnego szkolenia oraz oceny stanu wyszkolenia, 
popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
Na starcie stanęło dziewięć jednostek OSP z Bączalu 
Górnego, Harklowej, Kunowej, Lisowa, Lipnicy Górnej, 
Sławęcina – Siedlisk, Siepietnicy, Skołyszyna i Święcan, 
oraz dwie DruŜyny MłodzieŜowe z Harklowej,  
Skołyszyna i jedna kobieca druŜyna poŜarnicza  
z Harklowej. Organizatorem zawodów był Urząd Gminy 
i Komendant Gminny Związku OSP RP, natomiast 
Komenda Powiatowa PSP w Jaśle zapewniła obsługę 
sędziowską.  

 Wyniki zawodów: 
W grupie „A” – męskie druŜyny poŜarnicze: 
1. OSP Sławęcin – Siedliska  - 123,5 pkt. 
2. OSP Skołyszyn  - 125,8 pkt. 
3. OSP Święcany   - 129,0 pkt. 
4. OSP Harklowa   - 129,9 pkt. 
5. OSP Lipnica Górna   - 138,7 pkt. 
6. OSP Siepietnica   - 139,4 pkt. 
7. OSP Lisów   - 139,5 pkt. 
8. OSP Bączal Górny   - 143,6 pkt. 
9. OSP Kunowa    - 157,2 pkt. 
 
W grupie MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych 
1. MDP Skołyszyn   - 1018,3 pkt 
2. MDP Harklowa  -   984,3 pkt. 

 

 

Zwycięskie druŜyny otrzymały 
puchary oraz pamiątkowe medale 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Skołyszyn Zenona Szurę. 
MłodzieŜowa DruŜyna PoŜarnicza ze 
Skołyszyna otrzymała puchar dla 
najmłodszej startującej druŜyny, który 
ufundował i wręczył Poseł na Sejm RP 
Janusz Kołodziej. Puchar dla 
debiutującej druŜyny OSP Kunowa 
ufundował i wręczył Poseł na Sejm RP 
Stanisław Zając. 
DruŜyny MłodzieŜowe ćwiczyły na 
nowo zakupionym specjalistycznym 
torze, zgodnym z międzynarodowym 
regulaminem CTIF, ufundowanym 
przez Wójta Gminy Skołyszyn.  
 

W grupie „C” – kobiece druŜyny poŜarnicze 
1. OSP Harklowa, która nie miała konkurencji w tej kategorii – 175,0 pkt. 
 
DruŜyny OSP Sławęcin-Siedliska, OSP Skołyszyn i OSP Harklowa, które zajęły pierwsze miejsca w zawodach 
będą reprezentować gminę Skołyszyn na Powiatowych Zawodach Sportowo – PoŜarniczych, które odbędą się  
w dniu 3.06.2007r. w Osieku Jasielskim.  
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WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO 
STRAśAKÓW 

 
W dniu 6.05.2007r. w Sanktuarium Matki BoŜej 

Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacłwskiej odbyły się wojewódzkie 
obchody dnia straŜaka. Na uroczystości przybyło wiele pocztów 
sztandarowych z terenu województwa podkarpackiego, liczna 
grupa straŜaków z rodzinami oraz kilka orkiestr dętych. Gminę 
Skołyszyn reprezentowała jednostka OSP ze Skołyszyna, która 
wystawiła delegację wraz z  pocztem sztandarowym. 
Po uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez Ks. Biskupa 
z Uzbekistanu w asyście kilku księŜy kapelanów, na placu przed 
sanktuarium odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń. 
Kilkuosobowa grupa straŜaków z terenu województwa została 
udekorowana KrzyŜami Zasługi, Złotymi Znakami Związku, 
Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza oraz 
Tuliszkowskiego. Z terenu Gminy Skołyszyn odznaczenia 
otrzymali: Złotym Znakiem Związku oznaczony został Andrzej 
Stachacz – długoletni a zarazem najstarszy kierowca OSP 
natomiast Franciszek Labut – Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego a zarazem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
został uhonorowany przez Komendanta Głównego PSP 
honorowym Medalem im. Tuliszkowskiego. Odznaczenia 
zostały wręczone przez przybyłą Panią Ewę Draus Wojewodę 
Podkarpackiego oraz Prezesa ZOW Związku Janusza 
Koniecznego i Z-cę Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego bryg. Bogdana Kuligę. 

 

POWIATOWE ŚWIĘTO 
STRAśAKÓW W DĘBOWCU 

 

W dniu 13.05.2007r. straŜacy z powiatu jasielskiego 
spotkali się w Sanktuarium Matki BoŜej Saletyńskiej 
w Dębowcu. Liczna grupa straŜaków, rodziny oraz sympatycy 
poŜarnictwa uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej 
sprawowanej w intencji straŜaków, którą koncelebrował 
Kapelan Powiatowy ze StrzyŜowa  Ks. Bogdan Bogaczewicz. 
Ze Słowem BoŜym do straŜaków zwrócił się Kapelan 
Powiatowy StraŜaków Ks. Tadeusz Wawryszko. Wśród 46 
pocztów sztandarowych gminę Skołyszyn reprezentowały OSP 
Bączal Dolny, Bączal Górny, Harklowa, Przysieki, Pusta Wola, 
Siepietnica, Sławęcin-Siedliska, Skołyszyn, Święcany oraz 
delegacja OSP Kunowa. Uroczystość zaszczycili swoja 
obecnością parlamentarzyści ziemi jasielskiej Posłowie 
Stanisław Zając i Janusz Kołodziej. Obecni byli równieŜ 
Przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Zając, zastępca 
burmistrza miasta Jasło i wójtowie gmin. Po Mszy Świętej do 

straŜaków z Ŝyczeniami zwrócili się Prezes ZOP ZOSP w Jaśle 
Franciszek Labut, Komendant Powiatowy PSP bryg. Wiesław 
Latoszek oraz gospodarz uroczystości Wójt Gminy Dębowiec. 
Oprawę uroczystości zapewniła orkiestra dęta PKP z Jasła oraz 
kompania honorowa wystawiona przez OSP Kołaczyce 
i MłodzieŜową DruŜynę PoŜarniczą ze Skołyszyna. 

 
 
 
 

GMINNE OBCHODY DNIA 
STRAśAKA 

 
Jednostki z terenu gminy Skołyszyn tradycyjnie swoje 

święto obchodzili podczas uroczystych Mszy Świętych 
w swoich parafiach, po których spotykali się na tradycyjnych 
majówkach. Ponadto organizowali pokazy sprzętu dla dzieci 
i młodzieŜy. Szczególne obchody dnia straŜaka odbyły się 
w dniu 6.05.2007r. w Siepietnicy. Jednostka ta obchodziła swój 
jubileusz 110 lecia działalności. Z tej okazji liczna grupa 
straŜaków została uhonorowana Medalami Za Zasługi dla 
PoŜarnictwa. Złote medale otrzymali Stanisław Gliwa i Roma 

Biernacki, srebrnymi 
medalami odznaczeni 
zostal: Roman Lignar, 

Sylwester Podgórski, 
natomiast brązowymi 

Anna Gomółka, 
Maciej Grygiel, 

Tomasz Gubernat, 
Sebastian Krzysztofik, 

Tomasz Lignar, 
Mirosław Podgórski, 

Janina Ślawska, Adam 
Wędrychowicz. Odznaki Wzorowy Strazak otrzymali Marcin 
Wójcikiewicz, Kamil Krzysztofik, Paweł Biernacki. Aktu 
dekoracji straŜaków dokonali Komendant Powiatowy PSP bryg. 
Wiesław Latoszek, mł. bryg. Wacław Pasterczyk oraz Członek 
Prezydium ZOP ZOSP Czesław Leosz. Przedstawiciel Wójta 
Gminy Skołyszyn Józef Zabawa wręczył jednostce pamiątkowy 
grawerton. 
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AAAA     

Autorytety  – KaŜdy człowiek niezaleŜnie od wieku, 
czasów w jakich Ŝyje, wykształcenia czy stanowiska 
potrzebuje autorytetów stanowiących pewnego 
rodzaju drogowskazy Ŝyciowe. Z przykrością muszę 
stwierdzić, ze w dzisiejszych czasach trudno, 
przynajmniej w naszym kraju, o takie wzorce. 
Dlatego, pewnie tak jak większość Polaków 
szukając autorytetu sięgam pamięcią do naszego 
Wielkiego Rodaka PapieŜa Jana Pawła II i to jego 
uznaję za największy autorytet naszych czasów.  
 

BBBB     

Bezpieczeństwo – Patrząc z pozycji gospodarza 
gminy bardzo waŜnym zadaniem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez 
róŜnego rodzaju inicjatywy, działania i współpracę  
z Policją. Muszę stwierdzić z satysfakcją, Ŝe pod 
tym względem w naszej gminie nie jest źle i nasi 
mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni. 
 

CCCC     
Cierpliwość – To cecha, która nie jest moją mocną 
stroną. Z przykrością muszę stwierdzić, Ŝe wraz  
z upływem lat staję się coraz bardziej niecierpliwy. 
 

DDDD     
Dziewczyny – W moim wieku, zwłaszcza 
emerytowi nie wypada  mówić o dziewczynach. 
Jeśli juŜ to o mojej ukochanej córce Karolince. 
 

EEEE     

Emigracja zarobkowa – Narastający problem, 
który powoli staje się „naszym problemem 
narodowym”. Problem, który z roku na rok nabiera 
coraz to większych rozmiarów. Wcale nie dziwię się 
młodym ludziom szukającym „chleba” za granicą. 
Ale przeraŜa mnie to, Ŝe za granicę uciekają 
doskonale wykształceni za „nasze” pieniądze 
fachowcy. Jest to problem, który jest bardzo duŜym 
wyzwaniem dla polskiego rządu, bo tylko 
stworzenie nowych miejsc pracy i godziwe zarobki 

mogą temu zjawisku zapobiec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFFF     

Film  – Minęły czasy „początków magnetowidów”, 
gdy oglądało się, niejednokrotnie do rana, wszystkie 
filmy bez względu na treść i jakość. Obecnie 
preferuję raczej programy informacyjne  
i popularno-naukowe. A jeśli juŜ filmy to 
niezapomniane, wspaniałe polskie komedie  
i ewentualnie filmy sensacyjne. 
 

GGGG     
 
Gmina – Gmina Skołyszyn, a w niej 14 wiosek. 
Wiosek dla mnie tak samo waŜnych.  
 

HHHH     

Humor  – Bardzo lubię ludzi z poczuciem humoru, 
ludzi umiejących słuchać i opowiadać dowcipy. 
Myślę, Ŝe równieŜ i ja jestem człowiekiem z duŜym 
poczuciem humoru i znającym się na Ŝartach.  
 

IIII     

Inwestycje – W bieŜącym roku głównie inwestycje 
drogowe i rozpoczęcie budowy oczyszczalni 
ścieków w Przysiekach. Jako priorytet w obecnej 
kadencji postawiliśmy sobie poprawę 
katastrofalnego stanu dróg. W bieŜącym roku 
planujemy przeznaczyć na remont i modernizację 
dróg około 1,5 mln zł. 
 

JJJJ     
Jedzenie – Raczej tradycyjne, a więc np. dobry 
rosół i tradycyjny schabowy. 
 

KKKK     

Komputer  – Z racji tego, Ŝe z wykształcenia jestem 
informatykiem komputer stanowił i stanowi dla 
mnie podstawowe narzędzie pracy. Nie wyobraŜam 
sobie w obecnych czasach dobrego zarządzania 
firmą czy gminą bez komputera i dostępu do 
Internetu. Komputer stanowi równieŜ bardzo waŜne 
„narzędzie” edukacyjne. Trudno wyobrazić sobie 
dzisiaj  pracę, naukę i rozrywkę bez komputera. 

 

mgr Krzysztof Zięba 

- Z-ca Wójta Gminy Skołyszyn 
 

47 lat, mąŜ Lucyny, ojciec Karoliny i Łukasza, 

mieszkaniec Lisowa, bezpartyjny, wykształcenie 

wyŜsze pedagogiczne, emerytowany nauczyciel  

i dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisowie, były 

kierownik  Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Przestrzennej Urzędu Gminy. 
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LLLL     

Lisów – Wioska, z którą jestem związany od 
urodzenia i pewnie juŜ do śmierci. Zawsze ceniłem 
mieszkańców Lisowa za ich zgranie, zaangaŜowanie 
społeczne i Ŝyczliwość. Wspólnym wysiłkiem udało 
się w wiosce zrobić duŜo i jestem przekonany, Ŝe 
zrobimy jeszcze wiele. 
 

ŁŁŁŁ     
Łapczywość – Cecha bardzo nieładna, ale jestem 
pewien, Ŝe zupełnie mi obca. 
 

MMMM     

MłodzieŜ – Jestem przekonany, Ŝe mamy dobrą 
młodzieŜ. Jednak kaŜdy wiek rządzi się swoimi 
prawami i doskonale to rozumiem, oby wszystko  
w granicach rozsądku. PowaŜnym  wyzwaniem jest 
zagospodarowanie czasu wolnego młodzieŜy. 
Widzimy ten problem i oczekujemy inicjatyw w tej 
sprawie od samorządów lokalnych i samej 
młodzieŜy. W miarę moŜliwości postaramy się 
pomóc w ich zrealizowaniu. 
 

NNNN     

Nauczyciele – Grupa zawodowa, z której się 
wywodzę i z którą jestem bardzo związany. Grupa 
licząca w naszej gminie około 160 bardzo dobrze 
wykształconych ludzi. Szkoda tylko, Ŝe coraz 
powszechniejszym jest fakt, iŜ kształcenie  
i wychowanie dzieci i młodzieŜy staje się tylko 
zwyczajnym zawodem a nie powołaniem. ChociaŜ 
znam wielu wspaniałych pedagogów z powołania. 
 

OOOO     

Oświata – W tej „branŜy’ przepracowałem ponad 
23 lata. Jest mi i obecnie bardzo bliska i znana  
z racji pełnionego nadzoru. Co roku w gminnej 
oświacie widać zmiany na lepsze. Wystarczy 
wymienić chociaŜby wybudowane w ostatnich 
latach sale gimnastyczne czy teŜ nowoczesne 
pracownie komputerowe. Ubolewać tylko moŜna 
nad ciągle zmieniającym się prawem oświatowym  
i brakiem środków finansowych na sprawne 
funkcjonowanie oświaty.  
 
 

PPPP     

Programy pomocowe – Wiele mówi się w mediach 
o duŜych środkach do pozyskania z Funduszy 
Europejskich. Gorzej gdy przychodzi po te środki 
sięgnąć. Bariery formalne, finansowe czy teŜ 
czasowe czasem są nie do przejścia. Rok 2007 jest 
początkiem uruchamiania programów unijnych na 
lata 2007-2013. Rokiem, w którym raczej będą 
zatwierdzane róŜne programy operacyjne a po 
pieniądze w ramach tych programów będzie moŜna 
sięgać w latach przyszłych.  Nie znaczy to, ze gmina 
nie stara się szukać środków finansowych poza 
budŜetem gminy. W tym roku rusza duŜa inwestycja 
(budowa oczyszczalni ścieków w Przysiekach  
i kanalizacja kilku wiosek) finansowana w 85%  
z Funduszu Spójności. Pozyskaliśmy juŜ równieŜ 
środki  na remont dróg zniszczonych podczas 
 powodzi oraz dróg rolniczych. Jako jedna  
z dziesięciu szkół w województwie Gimnazjum  
w Skołyszynie otrzymało dofinansowanie  

w wysokości 110 tysięcy zł na realizację programu 
„Nasza Szkoła”.  Mamy nadzieję, Ŝe będzie tych 
środków więcej. 
 

RRRR     

Rodzina – W moim przypadku tradycyjny model 2 
+ 2, czyli ja, moja Ŝona Lucyna, syn Łukasz (uczeń 
I klasy Gimnazjum w Skołyszynie) i córka 
Karolinka (uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej 
w Lisowie). Ubolewam tylko, ze przy pracy, którą 
wykonuję coraz częściej brak mi czasu dla 
najbliŜszych 

SSSS     

Samochód – Właściwie nie przywiązuję wagi do 
marki czy modelu samochodu jakim jeŜdŜę. 
Samochód traktuję jako środek lokomocji a nie 
„członka” rodziny. WaŜne by był sprawny i nie 
odmawiał posłuszeństwa. Obecnie jeŜdŜę 
Peugeotem 206 HDI z 2003 r. 
 

TTTT     Toto-lotek – Podatek od chciwości. Nie gram. 
 

UUUU     

Urlop  – uwaŜam, Ŝe kaŜdy z nas powinien 
wykorzystać urlop wypoczynkowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem na wypoczynek z rodziną,  
w oderwaniu od pracy i problemów z nią 
związanych. W tym roku w planie urlopowym mam 
wycieczkę zagraniczną i bliŜsze wyjazdy  z rodziną 
i znajomymi. 
 

WWWW     

Wójt  – Jestem przekonany, ze wyborcy  
w listopadowych wyborach postawili na właściwego 
człowieka. Wójt Zenon Szura jest człowiekiem 
kompetentnym, z bogatym doświadczeniem 
zawodowym, doskonale znającym problemy gminy 
i jej mieszkańców, pełnym pomysłów i inicjatyw, 
które wdraŜa w Ŝycie. Co bardzo waŜne jest 
człowiekiem zdolnym do kompromisów i doskonale 
kierującym zespołem ludzi. Efekty jego pracy 
ocenimy za cztery lata. 
 

ZZZZ     
Zdrowie – Odpukać nie najgorsze, chociaŜ  
w ostatnich latach miałem kilka kontaktów  
z lekarzami. 
 

śśśś    

śyczenia na przyszłość – Wypada Ŝyczyć sobie  
i wszystkim mieszkańcom gminy aby plany, które 
postawiliśmy sobie na początku kadencji zostały  
w zdecydowanej większości zrealizowane. ZaleŜało 
to będzie od środków finansowych, które znajdą się 
w budŜecie gminy. Wypada Ŝyczyć więc aby budŜet 
gminy zasilany środkami z zewnątrz był z roku na 
rok coraz większy. 
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Z kart  historii  
 

JAN  PIĘTA – BOHATER  
Z HARKLOWEJ 

 
 

Gdy w obecnej dobie poszukujemy wzorów do 
naśladowania i przykładów bohaterstwa, sięgamy często 
bardzo głęboko w historię. A wzory takie mamy bardzo 
blisko. Często w swoim regionie, czy rodzinnej wsi. Takim 
przykładem  patriotycznej postawy, jest marynarz  
z Harklowej – bosmanmat Jan Pięta, który poniósł śmierć  
w 1943 r. na niszczycielu ORP Orkan. 

21 listopada 1914 roku w rodzinie Antoniego i Marii 
Pięta w Harklowej, przyszedł na świat syn, któremu nadano 
imiona – Jan, Mieczysław. Młody Janek był chłopcem 
bardzo zdolnym i pracowitym. Rozwinął rodzinny sad  
i pasiekę -  szczepił jabłonie i róŜe, zakładał ule. Pięknie 
malował.  Chłonny umysł, ciekawy świata rozumiał, Ŝe 
przyszłość  młodego człowieka wiąŜe się z opuszczeniem 
rodzinnej miejscowości. Wykorzystał wiec szansę, gdy  
w 1933r, został powołany do słuŜby w Marynarce Wojennej. 
Zgodnie z ówczesnymi przepisami odbył najpierw 
przeszkolenie w Berezie Kartuskiej i w Pińsku  
( obecnie na terenie Białorusi ), następnie słuŜył na okrętach  
Marynarki Wojennej. Po zakończonej słuŜbie w 1935 roku, 
zaciągnął się na transatlantyk M/S Piłsudski, na którym 
pływał do 1939r. do portów Europy, USA, Kanady, 
Meksyku, Kuby, Brazylii i Argentyny. 

Gdy wybuchła wojna, M/S Piłsudski wpłynął na minę 
zastawioną przez Niemców u wschodnich wybrzeŜy Anglii  
i zatonął 25 listopada 1939r. Jan Pięta przeŜył katastrofę  
i mógł nadal pływać na jednostkach pasaŜerskich, lub 
handlowych, lecz jego głębokie poczucie patriotyzmu 
spowodowało, Ŝe zgłosił się do Polskiej Marynarki 
Wojennej w Wielkiej Brytanii. Jak powiedział rodzinie  
w Nowym Jorku: „Gdy Polska jest w niebezpieczeństwie, 
miejsce kaŜdego Jej syna jest u boku Ojczyzny”. Został 
przydzielony do słuŜby na okręcie ORP Garland. Gdy  
w 1941 r. Wielka Brytania przekazała Polskiej Marynarce 
Wojennej nowoczesną jednostkę ORP Orkan, jej dowódca - 
komandor porucznik Stanisław Hryniewiecki kompletując 
załogę, wybierał najlepszych z najlepszych w całej flocie. 
Wśród nich znalazł się bosmanmat Jan Pięta. SłuŜba na 
Orkanie nie róŜniła się od słuŜby na innych jednostkach: 
rejsy patrolowe, konwoje, pościgi za niemieckimi okrętami. 
Raz jednak Orkan został wyróŜniony, gdy przewoził ciało 
gan. Władysława Sikorskiego z Gibraltaru do Anglii. Istnieje 
zdjęcie na którym widać, jak Jan Pięta wraz z pięcioma 
innymi marynarzami trzyma wartę honorową przy trumnie 
generała na pokładzie Orkana. 

Na początku października 1943 roku Orkan został 
skierowany wraz z trzema brytyjskimi jednostkami  
( Musketeer, Oribi, Orwell ), do ochrony konwoju SC – 143, 
płynącego przez północny Atlantyk, między Islandią  
a Grenlandią z Kanady do Wielkiej Brytanii, a liczącego 39 
statków i 9 okrętów osłaniających. 6 października konwój 
został zaatakowany przez „wilcze stado”, czyli silne 

zgrupowanie niemieckich okrętów podwodnych  
( U – bootów ), w liczbie 18 jednostek. Orkan przystąpił do 
szaleńczego ataku na nieprzyjaciela, opuszczając ze zrzutni 
rufowych bomby głębinowe, których wybuchy skutecznie 
wypłoszyły wrogie okręty. Następny dzień upłynął 
względnie spokojnie. Jednak 8 października, o godzinie 
szóstej rano, Orkanem wstrząsnęły dwie potęŜne eksplozje. 
Pierwsza, była skutkiem  wybuchu niemieckiej torpedy 
akustycznej, odpalonej z okrętu podwodnego U –p 378. 
Druga – będąca wynikiem pierwszej – wybuchu zbiorników 
z  paliwem, oraz komory amunicyjnej w której zgromadzone 
były torpedy, bomby głębinowe, a takŜe amunicja do dział 
pokładowych. Orkan ustawił się dziobem do góry  
i błyskawicznie tonął rufą w dół. Agonia okrętu trwała tylko 
pięć minut. Część marynarzy zginęła w olbrzymim poŜarze, 
który wybuchł na okręcie, pozostali zatonęli, nie mogąc 
wydostać się na zewnątrz. Tragedia Orkana kosztowała Ŝycie 
178 Polaków i 21 Brytyjczyków. Uratowało się  44 
marynarzy, w tym tylko jeden oficer i 10 brytyjskich 
kadetów, dla których miał to być rejs szkoleniowy. 

Prasa hitlerowska piała z zachwytu: „Bohaterski U – 
378 zatopił polski bandycki okręt Orkan”. 

20 października 1943r. na północ od Wysp Azorskich 
płynął w kierunku Casablanki amerykański lotniskowiec 
USS Core. Z jego pokładu startowały samoloty typu 
Wildcat, patrolujące najbliŜszy akwen i szukające wrogich 
jednostek. Około godziny trzynastej, jeden  
z pilotów poinformował dowództwo okrętu, Ŝe wykrył 
płynący kilka metrów pod powierzchnią wody niemiecki 
okręt podwodny. Rozkaz z lotniskowca był jednoznaczny: 
zniszczyć! Samoloty przystąpiły do ataku, zrzucając ze 
swych luków bomby głębinowe. Woda wokół U – boota 
zakipiała, a gdy ocean się uspokoił, na jego powierzchni 
pojawiła się olbrzymia plama ropy. Hitlerowska jednostka 
poszła na dno. 

Po wojnie w ręce aliantów dostały się dokumenty  
z których jednoznacznie wynikało, Ŝe jednostką zatopioną 
20 października 1943 roku przez samoloty, był U – 378, 
okręt podwodny, który zatopił Orkana. Nikt się nie uratował. 
Kat przeŜył ofiarę tylko o 12 dni.  
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KONKURS PISANEK  
I STROIKÓW WIELKANOCNYCH 

 

 
Jak co roku w okresie wielkanocnym Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa zorganizował konkurs pisanek  
i stroików wielkanocnych. Na konkurs wpłynęło 105 prac ze 
szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Skołyszyn.  
 WyróŜnienia otrzymali następujący uczniowie: 
 
w kategorii - pisanka 
kl. 0-III  m-ce I Michał Dyda kl. II SP Święcany 
        II Klaudia Czajka kl. 0 Przedszkole Skołyszyn 
        III Magdalena Guzior kl. II SP Święcany 
             Trzeciak Adam kl. III SP Święcany 
wyróŜnienia: Klaudia Wadas Przedszkole Skołyszyn  
Robert Furmanek kl. I SP Skołyszyn 
kl. IV-VI :m-ce I Albert Cichoń kl. V SP Święcany 
     II Urszula Król kl. IV SP Skołyszyn 
     III  Angelika Zając kl. V SP Bączal Dolny 
 

kategoria - pisanka forma płaska 
kl. 0-III :m-ce I Monika Gunia kl. II SP Święcany 
         II Filipak Agata kl. I SP Bączal Dolny 
         III Paulina Marek kl. I SP Bączal Dolny 
 

kategoria stroik wielkanocny 
kl. 0-III  m-ce I Adrian Jagoda kl. I SP Jabłonica 
         II Natalia Wałęga kl. III SP Kunowa 
        III Klaudia Wszołek kl. II SP Kunowa 
wyróŜnienia: Daniel Kosiński kl. II SP Kunowa 
Iwona Furman kl. III SP Lipnica Górna 
 

kl. IV-VI:  m-ce I Dagmara Zięba kl. IV SP Harklowa 
     II Klaudia AliboŜek kl. V SP Skołyszyn 
        Emilia Kosiek kl. VI SP Harklowa 
     III Ewelina Orlef kl. VI SP Bączal Dolny 
wyróŜnienia: Ada i Oliwia Rzońca kl. IV SP Bączal Dolny 
Beata Wielopolska  
kl. VI SP Harklowa 
 

Gimnazja: m-ce I Gabriela Warchoł kl. III  Skołyszyn 
        Aleksandra Czajka kl. II Skołyszyn 
     II Damian Papciak kl. III  Święcany 
     III Aleksandra Juszczyk kl. I Skołyszyn 
wyróŜnienia: Angelika Dziedzic kl. III Bączal Dolny 
Przemysław Duda kl. III Święcany 

 

XV GMINNY KONKURS PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEśOWEJ 
 

W dniu 10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się XV Gminny Konkurs 
Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej. 
Podczas konkursu zaprezentowało się 22 solistów i 9 zespołów 
z 6-ciu szkół podstawowych i 3-ech gimnazjów z Gminy 
Skołyszyn. Jury przyznało następujące miejsca i wyróŜnienia: 
szkoły podstawowe –  
kl. 0-III  soli ści: 
m-ce I  Zuzia Węgrzyn - kl. I SP Święcany 
        II  Weronika Wojdyła  kl. 0 SP Bączal Dolny 
       III  Izabela Cetnar  kl. III SP Lisów 

zespoły wyróŜnienie duet  Hubert Reczek i Roksana Gąsior  kl. 
II SP Przysieki  
kl. IV-VI  soli ści 
m-ce I  Monika Idzik kl. V SP Lisów 
            Michał Hajnosz kl. V SP Jabłonica 
        II  Izabela Roś  kl. VI SP Skołyszyn 
       III  Angelika Łacek  kl. V SP Skołyszyn 
zespoły: 
m-ce I  zespół wokalny  kl. IV-VI SP Lisów 
        II  duet Justyna Halko i Klaudia Dziedzic SP Bączal Dolny 
       III  zespół wokalny  kl. IV-VI SP Skołyszyn 
gimnazja  soliści 
m-ce I  Greta Haduch  kl. III Skołyszyn 
        II  Julia Śliwi ńska  kl. II Skołyszyn 
       III  Klaudia Ryznar  kl. III Kunowa 
zespoły 
m-ce I  duet  Katarzyna Kędzior i Katarzyna Setlik – Święcany 
        II  zespół wokalny kl. II i III  Skołyszyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ 

BIBLIOTEK 
 

W dniach 7 - 13 maja 2007 r. obchodzono IV 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Biblioteka mojego wieku”. 
Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  
w Skołyszynie zorganizował szereg imprez dla dzieci  
i młodzieŜy szkolnej. 
W pierwszym dniu obchodzono poranek z bajką. Do biblioteki  
w Skołyszynie przybyła grupa przedszkolaków, która 
wysłuchała bajke D. Ślepowrońskiej „Baletnica Amelka” 
i W.Drabik „Leśne  urodzinki Świnki Klementynki”. W dniu 
9.05 odbyła się lekcja biblioteczna dla kl. VIa   „Stanisław 
Wyspiański na Podkarpaciu”. 10.05  miało miejsce spotkanie 
dla kl. VIb „Biblioteka Centrum Informacji o Regionie” 
prezentacja ksiąŜki  „Gmina Skołyszyn przeszłość  
i teraźniejszość”. W piątek 11.05. dla młodzieŜy z Gimnazjum 
swoje wiersze zaprezentowała Pani Maria Bielamowicz  
z Siepietnicy. 

 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE            Nr 2/2007        

- 12 - 

    

WYBIERZ śYCIE !!! 
 

To nie slogan! z którym coraz częściej spotykają się 
nasze pacjentki w mediach i placówkach słuŜby zdrowia. To 
OSTRZEśENIE!!!! 
 NajwyŜsza pora, by kobiety w Polsce przełamały wstyd 
związany z wizytą u ginekologa. Zmiana takiego nastawienia 
moŜe uratować Ŝycie-to nie twierdzenie na wyrost - to suche 
fakty. Sprawdźmy statystyki: badanie cytologiczne pojawiło się 
w latach czterdziestych XX wieku wśród badań 
diagnostycznych, wtedy odsetek zgonów z powodu raka szyjki 
macicy zmalał o 70%. Dziś jest badaniem rutynowym, szeroko 
dostępnym i dla większości pacjentek bezpłatnym,niestety 
statystyki dalej biją na alarm. W POLSCE XXI WIEKU 
CODZIENNIE 5 KOBIET UMIERA NA RAKA SZYJKI 
MACICY- niewyobraŜalne? - A jednak!  
  Rak szyjki macicy tak łatwy do zdiagnozowania i leczenia 
(odpowiednio wcześnie wykryty), tak stosunkowo długo się 
rozwijający w porównaniu z innymi nowotworami nadal zbiera 
obfite Ŝniwo cierpienia i śmierci. Jest drugim, co do częstości 
występowania nowotworem u kobiet DO 45 ROKU śYCIA,  
a więc dotyczy nie tylko starszych kobiet (bo przecieŜ 
kobietami nie przestajemy być po zakończeniu okresu rodzenia 
dzieci), ale równieŜ duŜo, czasem duŜo, duŜo młodszych. Co 
roku  4000 Polek dowiaduje się, Ŝe ma raka szyjki macicy,  
a połowa z nich umiera, bo zgłosiła się do lekarza zbyt późno. 
Jest to nowotwór zwany „cichym zabójcą”. Choroba moŜe 
rozwijać się kilka lat nie dając Ŝadnych dolegliwości. Gdy 
pojawia się nietypowe krwawienie, krwiste upławy, ból, 
najczęściej nawet specjalistyczna terapia nie prowadzi do 
całkowitego wyleczenia. UwaŜamy się za wykształcone 
społeczeństwo, a nasze kobiety ciągle wynajdują pretekst, aby 
nie pójść na badanie ginekologiczne: dzieci,  dom, praca, 
ginekolog facet itp.,  a jak juŜ się wybiorą - zmuszone czasem 
innymi dolegliwościami lub wręcz skierowane przez lekarza 
pierwszego kontaktu – to często nawet nie pofatygują się do 
poradni zapytać o wynik wykonanego przypadkowo badania 
cytologicznego. Piszę przypadkowo, bo do prawidłowej 
diagnostyki kobieta musi być przygotowana. JeŜeli do 
ginekologa trafia kobieta, która nie była badana przez 5, 10, 20 
lat to lekarz nie wie, kiedy ona pojawi się znowu i pobiera 
cytologię bez przygotowania pacjentki, wybierając mniejsze 
zło. 
Jedną z głównych przyczyn zachorowania na raka szyjki macicy 
jest zakaŜenie wirusem brodawczaka ludzkiego. Najbardziej na 
zakaŜenie naraŜone są kobiety młode, aktywne seksualnie,  
w wieku od 18 do 28 lat. Ale do badania powinny przyjść takŜe 
kobiety:  

− w starszym wieku, – bo niektóre z nich nigdy w Ŝyciu 
albo bardzo dawno temu miały robioną cytologię, 

− zakaŜone wirusem HPV –brodawczaka ludzkiego, 
− wcześnie ok.15 roku Ŝycia rozpoczynające współŜycie 

seksualne, 
− palące papierosy, 
− wieloródki, 
− takie, u których w badaniu cytologicznym, choć raz 

stwierdzono atypowe zmiany, np. stale powtarzający 
się stan zapalny lub nadŜerkę, która sama w sobie 
jeszcze nie jest nowotworem, 

− jeŜeli mamy usunięty mięsień macicy nadal jesteśmy 
obowiązane do pobierania rozmazu cytologicznego ze 
sklepienia pochwy lub zachowanej szyjki macicy. 

 

Patolodzy twierdzą, Ŝe 50% błędnie rozpoznanych cytologii to 
”zasługa” pacjentek, które przychodzą bez wcześniejszego 
przygotowania, drugie 50% to wina samego pobrania cytologii 
(np. nieprawidłowych narzędzi do pobierania badań)  
i cytologów, którzy nie dostrzegają atypowych komórek lub 
widzą raka tam gdzie go nie ma. Powodem takiego stanu rzeczy 
jest rutyna, pośpiech lub zwykła niedbałość. O ile nie mamy 
wpływu na to, co dzieje się z pobranym materiałem moŜemy 
zadbać o to by na badania iść do placówki, która wyda wynik na 
piśmie, opieczętowany imieniem i nazwiskiem badającego 
cytologa (kwestia odpowiedzialności za wykonane badanie), 
posiada odpowiedni sprzęt do pobierania wymazów 
cytologicznych i odpowiednio się przygotować: 

− od ostatniego krwawienia miesiączkowego musi 
upłynąć co najmniej 2 dni 

− przed pobraniem cytologii, co najmniej przez 24 
godziny nie stosować leków dopochwowych 

− ograniczyć współŜycie seksualne oraz zabiegi 
higieniczno-pielęgnacyjne typu irygacje na 24 godziny 
przed wizytą u lekarza 

− jeŜeli przychodzimy do ginekologa z dolegliwościami, 
np. upławami, świądem, pieczeniem a lekarz chce 
pobrać nam cytologię nie bójmy się powiedzieć, Ŝe na 
badanie cytologiczne przyjdziemy po wyleczeniu 
dolegliwości które mogłyby zmienić obraz 
cytologiczny komórek szyjki macicy – dbajmy o to 
aby wynik cytologii był adekwatny do stanu 
faktycznego. 

W cytologii ginekologicznej najszerzej przyjęta była,  
a w Polsce nadal jest stosowana klasyfikacja Papanicolau, której 
wynik zawiera w się w grupach: 
 

I.  prawidłowe komórki nabłonka szyjki macicy 
II.  obok komórek prawidłowych nabłonka szyjki 

macicy komórki świadczące o stanie zapalnym 
III.  widoczne nieprawidłowe komórki z cechami 

dysplazji komórkowej  wynik nieprawidłowy 
wymagający dalszej diagnostyki   

IV.  i V. – wynik nieprawidłowy - rozmaz   
 

Coraz częściej klasyfikacja Papanicolau jest uzupełniana 
systemem Bethesda, który określa: 
− czy rozmaz zawiera materiał odpowiedni do oceny, 
− ogólne stwierdzenie czy obraz cytologiczny jest 

prawidłowy czy nie,  
− dokładny opis zmian, zgodny z obowiązującą terminologią 

     
Dlaczego warto robić cytologię? 

Gdyby kaŜdej kobiecie choć raz w Ŝyciu pobrano wymaz 
cytologiczny – ryzyko śmierci z powodu raka szyjki macicy 
obniŜyło by się o kolejne 40%. Korzystajmy zatem z łatwo 
dostępnych programów profilaktycznych prowadzonych przez 
placówki słuŜby zdrowia gdzie moŜemy pójść bez skierowania 
np.: Jasło, Szpital Specjalistyczny, ul. Szopena 38, tel. (013) 
446-42-73 lub przyjdźcie do naszego SP ZOZ w Skołyszynie 
gdzie badania cytologiczne pobierane są od kilku lat w Poradni 
dla Kobiet sprzętem jednorazowym i rekomendowanym przez 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. I zanim wyrzucimy 
gazetę do kosza pomyślmy chwilę bo to nas lub naszych Ŝon  
i córek dotyczy – moŜe warto!             
 

SPORT GIMNAZJALNY  
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Początek rundy wiosennej sezonu 2006/2007 nie 

naleŜał do najlepszych w wykonaniu druŜyny seniorów LKS 
Skołyszyn. Brak w składzie podstawowych zawodników 
( Pawła Sendry, Grzegorza Piotrowskiego, Tomasza 
Zawiszy, Tadeusza Kamińskiego) był przyczyną słabszej 
dyspozycji druŜyny, która w pierwszym meczu przegrała  
z Czeluśnicą 0-2.  
Następne spotkanie przyniosło kolejną poraŜkę, tym razem 
1-5 z Kotwicą Korczyną. Strzelcem jedynej bramki dla LKS 
był niezawodny Bogdan Rąpała. 
22 kwietnia Skołyszyn zmierzył się druŜyną z końca tabeli 
Tęczą Zręcin i godnie zrehabilitował się za wcześniejsze 
poraŜki. Dzięki wygranej 5-2 i bramkom Rąpały (3), 
D.Turka i A.Turka LKS zdobył 3 cenne punkty. Tydzień 
później w Nienaszowie druŜyna zagrała kolejny znakomity 
mecz i wygrała  3-1 /bramki A.Turek (2), Hasiak/.3 maja 
LKS odnotował kolejne wysokie zwycięstwo, tym razem 
nad Zorzą Łęki Dukielskie( 4-1). Bramki w tym spotkaniu 
strzelali A.Turek (2), Zawisza i Czochara.  
6 maja w derbach powiatu jasielskiego Skołyszyn grał  
w Mrukowej. Nawet bramka strzelona przez Hasiaka nie 
zdała się na nic, bowiem 2 karne strzelone przez Krupę oraz 
bramka Łąckiego przyniosły 3 poraŜkę w tym sezonie 
seniorom LKS Skołyszyn. Aktualnie druŜyna Bogdana 
Rumińskiego zajmuje 5 miejsce w tabeli mając w dorobku 
35 punktów. 

B.Rąpała i A.Turek w meczu przeciwko Zręcinowi    

 
Podopieczni Grzegorza Piotrowskiego zaczęli rundę 
wiosenną od bezbramkowego remisu na własnym stadionie  
z Lubaczowem. Dwa tygodnie później na wyjeździe 
pokonali aŜ 5-1  Tłoki Gorzyce. Bramki strzelili: Gubernat, 
Ryndak, Krzysztofik, Pyrek i Kędzior.  
 
 

 
 
 
W meczu z Naftą Jedlicze juniorzy starsi zremisowali 2-2, 
bramki zdobyli T. Walczyk i Gubernat. Cenny remis 
druŜyna przywiozła ze stadionu Pogoni LeŜajsk. Wynik 3-3 
to zasługa świetnie grającego zespołu oraz goli zdobytych 
przez Krzysztofika, Ignarskiego 
i Czocharę. Kilka dni później juniorzy starsi za sprawą 
Czochary, Walczyka (2) i Krzysztofika odprawili z niczym 
MKS Kańczugę ( 4-0). Kolejny cenny punkt zawodnicy 
przywieźli z boiska wicelidera tabeli JKS Jarosław ( 0-0).  
9 maja LKS pokonał Stal Łańcut 1-0 / bramka A.Janusz/  
i z 34 punktami zajmuje 5 miejsce w tabeli. 
 Juniorzy młodsi w pierwszym meczu pokonali 
Lubaczów 4-0. W kolejnym spotkaniu podopieczni 
Bogusława Byczka zremisowali ze Strugiem Tyczyn 1-1. 
Wracając z trzeciego meczu zawodnicy LKS nie mieli 
zadowolonych min, bowiem przegrali aŜ 5-0.  
 

Skołyszyn - Czeluśnica               
Następny mecz z Naftą Jedlicze LKS zremisował 1-1, 
bramkę na wyjeździe zdobył Czochara. Kolejny mecz 
równieŜ nie naleŜał do udanych, bowiem w LeŜajsku 
chłopcy przegrali 1-0.  
3 maja druŜyna zmierzyła się z zawodnikami MKS 
Kańczugi, bramki Gomółki i Walczyka dały cenne 
zwycięstwo. Niestety w meczu z JKS Jarosław (0-3) druŜyna 
trenera Byczka znów musiała uznać wyŜszość przeciwnika. 
Całkowita rehabilitacja nastąpiła w meczu ze Stalą Łańcut. 
Zmobilizowani i pewni siebie Skołyszynianie pokonali 
przeciwników 5-0, bramki zdobyli Rogowski, Kędzior, 
Gomółka, Walczyk, Dąbrowski. Aktualnie druŜyna po  
8 meczach rundy wiosennej zajmuje 8 miejsce w tabeli  
z dorobkiem 28 punktów.  
 
 
 

POCZĄTEK RUNDY WIOSENNEJ 2006/2007 
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DuŜy sukces odniósł młody piłkarz LKS Skołyszyn Tobiasz Walczyk, który  
w prowadzonym juŜ po raz piąty plebiscycie OZPN w Krośnie i „Nowego 
Podkarpacia” pod hasłem „Nasi Najlepsi”, został uznany Odkryciem 2006r. Jest to 
wielka, ale bardzo przyjemna niespodzianka zarówno dla Tobiasza, jak i całego klubu, 
a zarazem wyróŜnienie i docenienie pracy z młodzieŜą piłkarską w Skołyszynie. 
Tobiasz treningi w klubie rozpoczął w 2000r. Jego trenerem przez pierwsze pięć lat był 
Bogdan Byczek. 

Grał w klasie okręgowej orlików, a później trampkarzy. Zawsze występował 
jako napastnik. Strzelał seryjnie gole, zarówno jako orlik, jak i trampkarz potrafił  
w sezonie rozgrywkowym zdobywać ponad 40 bramek. Przerastał umiejętnościami 
swoich rówieśników i będąc nominalnie trampkarzem grał w juniorach starszych, gdzie 
równieŜ radził sobie doskonale. Od dwóch sezonów trenuje pod opieką Grzegorza 
Piotrowskiego. W obecnym sezonie rozgrywkowym LKS Skołyszyn gra jako 
beniaminek w Podkarpackiej Lidze Juniorów i gdyby nie zawirowania regulaminowe 
byłby wiceliderem rozgrywek. 
Tobiasz w rundzie jesiennej w meczach z silnymi rywalami strzelił 14 goli, ale bardzo 
często występował jako rozgrywający i  na tej pozycji pokazał, Ŝe jest niezwykle 
utalentowanym piłkarzem. 
Przez dziennik „Nowiny” został uznany za najlepszego piłkarza rundy i znalazł się  
w najlepszej jedenastce rozgrywek. 
Prywatnie Tobiasz jest skromnym, sympatycznym, lubianym przez kolegów 
chłopakiem, a takŜe dobrym uczniem jasielskiego liceum. 

 

 

MIEJSCE NA TWOJ Ą REKLAM Ę 
 
Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji i zareklamuj swoją firmę! Posiadamy bardzo atrakcyjną ofertę reklamy 
komercyjnej na łamach „Wieści Skołyszyńskich”  
 
Z przyjemnością informujemy, Ŝe istnieje moŜliwość publikacji reklam i informacji na stronach  „Wieści 
Skołyszyńskich”.  
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty w budynku Urzędu Gminy  
w Skołyszynie pok. 25 w godzinach od 7:30 do 15:30 
 

 

 
TOBIASZ WALCZYK-ODKRYCIE 2006 ROKU 

 

Rozwiązaniem krzyŜówki z numeru 1/2007 Wieści Skołyszyńskich, było hasło: 
 

„SIEPIETNICA” 
Spośród osób, które wzięły udział w konkursie zostały rozlosowane nagrody.  
PoniŜej prezentujemy listę  zwycięzców, którzy otrzymali nagrody:  

1. Józefa Biel ( Bączal Dolny) 
2. Sławomir Gryga (Skołyszyn) 
3. Paweł Płaziński  (Święcany) 

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, zaś tym, którzy nie mieli szczęścia, Ŝyczymy powodzenia w następnych konkursach! 
 
Niestety nikt  nie wziął udziału w konkursie na ciekawą krzyŜówkę, do redakcji nie napłynęło Ŝadne zgłoszenie.  
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FAKTY. PLOTKI. ANEGDOTKI. 
 

- Jakiś inny bocian osiadł latoś na Urzędzie Gminy! Ma coś 
na kształt brody! 

   A co z poprzednikiem?! 
 

- Pan Z. zachwycił się w Sejmie urodą posłanki Z. 
   Jego oczy błagają o silniejsze szkła. 
 

- Kandydat na dyrektora Zespołu Szkół by mieć czystą 
kartotekę wypisał się ze Związku Wędkarskiego. 

   Będzie kłusował bądź przejdzie na konserwy rybne. 
 

- Jeden z kandydatów na sołtysa obiecał w kampanii 
wybudować dworzec PKP. 

   Polska była juŜ drugą Japonią, to Skołyszyn nie moŜe być 
drugą Włoszczową?! A co! 

 

- Po wyprawie radnych do Warszawy wszystkie panie chcą 
siedzieć teraz obok radnego G. 

   Pytane dlaczego-milczą.I pąsowieją. 
 

- Nie jest prawdą, Ŝe obetnie się straŜakom. 
   Prawdą jest, Ŝe im się zaostrzy. 
 

- Na kandydatkę do Rady Sołeckiej pan W. nie głosował, bo 
„jest cięta na wódkę”. 

   Karczmarz jaki albo co? 
 

- Zabrano pracownikowi prawo jazdy za ujeŜdŜanie auta po 
trzech setkach Zgłosił apelację. 

   PrzecieŜ juŜ i tak drastycznie ograniczył spoŜycie! 
 

- Pan radny w Sejmie był zbulwersowany, Ŝe nie mówią tam 
o naszych drogach powiatowych. 

   Chciał interpelować! Interweniowała StraŜ    
   Marszałkowska. 
 

-  śe nie wolno topić marzanny juŜ wiemy. 
    Ale co w zamian?! Podpowiedzcie. 
 

-  Pan straŜak miał 8 marca dylemat. Jechać do poŜaru, czy    
   iść  składać Ŝyczenia małŜonce. 
   Wybrał to pierwsze. Przyjemniejsze. 
 

HOROSKOP WIOSENNY 
 

Cenią Cię ludzie za to co i jak robisz. Musisz 
jednak więcej wymagać od pracowników. 
Pamiętaj, Ŝe kto ma miękkie serce, ten ma...Twoje 
zdrowie upomina się o uwagę. Pomyśl o solidnym 
odpoczynku. Musisz naładować baterie. 
 
 Przestań juŜ pracować zrywami. Twój słomiany 
zapał nie przyniesie Ŝadnych namacalnych   
efektów, a narobi Ci niepotrzebnych kłopotów. 
Rozejrzyj się wokół, jest mnóstwo spraw, którymi 
powinieneś się zająć. Niektóre juŜ nie ścierpią 
zwłoki 
 
Przeanalizuj jeszcze raz wszystko na chłodno, 
odsuń emocje. Twoi doradcy nie sprawdzili się. 
Licz tylko na siebie, bo tzw przyjaciele nie patrzą 
w Twoją stronę, juŜ im nie jesteś potrzebny. 
 

 

 
Spokojny czas przed Tobą. śycie potoczy się 
leniwie, bez fajerwerków. Co nie znaczy, Ŝe masz 
nic nie robić! Przeciwnie, by nie zburzyć tej 
sympatycznej ciszy staraj się przykładnie 
wywiązywać ze swoich obowiązków. 
 
Trochę jesteś lękliwy, zamknięty w sobie,  
a niepotrzebnie, bo w nowej skórze Ci do twarzy. 
Przyda się więcej konsekwencji w działaniu. 
UwaŜaj na łatwo przefarbowującego się lisa 
Komitywa z nim wyjdzie Ci bokiem. Trzymaj ze 
sprawdzonymi przyjaciółmi. 
 
Nie smuć się. Przed Tobą czas obiecujących 
wakacji, a na porządny odpoczynek zasłuŜyłeś 
jak mało kto. Od pewnych spraw się zdystansuj, 
nie masz na nie przecieŜ wpływu. 
Zawsze moŜesz liczyć na pomoc Strzelca. 
 
Lubisz być podziwianym i hołubionym, ale to 
prosta droga do narcyzmu i do obudzenia się 
z ręką w ... Masz szanse na prawdziwy sukces, 
ale tylko praca do niego doprowadzi. 
Wymagaj najwięcej od siebie. Pilnuj ciśnienia  
i wątroby. 
 
Spokój to Twój atut. Nie daj się sprowokować 
komuś, kto Ci nie Ŝyczy dobrze. 
Zaplanuj letni wypad skrupulatnie, bo 
improwizacja narazi Cię na niespodzianki. 
Pamiętaj o dowartościowaniu bliskiej osoby. 
 
Musisz zrzucić z siebie część obowiązków, bo 
wszyscy się przyzwyczaili, Ŝe za nich zrobisz, 
załatwisz, rozwiąŜesz. Daj im wędkę, niech 
łowią. Twoje zdrowie wymaga ciągłej troski. 
Zaplanuj solidny wakacyjny wypoczynek. 
 
Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jesteś 
ułoŜony, obowiązkowy i pracowity. 
Zostanie to dostrzeŜone przez szefostwo i awans 
masz pewny. W domu spokój. 
Przyjaciele oczekują Twojej pomocy. Nie 
odmawiaj. Będzie satysfakcja. 
 
Uśmiecha się los do Ciebie bardzo szeroko. 
Kusi powodzeniem w miłości i brzękiem 
gotówki wygranej w totka. Nie zlekcewaŜ, bo 
szczęście łatwo moŜna stracić. A tak długo na 
nie czekałeś! Łap i tul do siebie! 
 
Nie zawsze wszystko wokół Ciebie musi się 
kręcić. Zbytnie powodzenie moŜe zawrócić  
w głowie. Postaw na dokształcanie, bez tego 
ani rusz w obecnym czasie. Konkurencja  
i wymogi to wymuszają. W domu harmonia  
i satysfakcja z osiągnięć latorośli. 
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Nakład:  1400  egzempla rzy  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                      
B                      
C                     
D                     
E                     
F                     
G                     
H                     
I                     
J                     
K                     
L                     

 
POZIOMO 

A10-radny z Bączalu Dln 
A17-opiekun Stasia/nie Święcha/ 
B1-zasłuŜona dla wójta Gołosińskiego 
C10-niepodzielnie rządzi w Święcanach 
D1-gminna metropolia 
E10-Małysz lub radny Gorczyca 
E16-leczony przez dr Czajkę 
F4-PO wg Marcinkiewicza 
G13-Metalowe w Przysiekach 
H3-przyjemniejszy kobiecy niŜ teatralny? 
H7-Ŝabi w siepietnickich stawach 
I7-rzadko słychać w polu 
I11-nauczycielska-dzieło ucznia 
J1-nie kaŜdy bezrobotny jej szuka 
J9-markowy na nodze piłkarza LKS 
K11-on i ... 
K16-brat werwy 
L1-kierownik inwestycji w UG 
L6-mieszka w Siepietnicy i ...śpiewa w kościele 

PIONOWO  
1A-były szef powiatowego PSL 
3A-stawiane czasem na sesji Rady Gminy 
 

6A-imię Prezesa Siepietniczanki 
8A-mają „Zawodzie” 
12A-zbałamuciła chłopów/nie naszych/ 
14A-kobiecy lub na psa 
18A-pyta o nie komendant Placek 
20A-młody radny z Lisowa 
2D-przepytuje naduŜywających 
4D-uczy w Harklowej i pracuje w „Rolwodzie” 
10E-Tobiasz Walczyk na boisku 
11E-i Pawluś,i Kręcisz,i teŜ bym chciał 
17E-na wiosnę lig piłkarskich 
19E-za budowlane wysoki podatek 
15G-gminna fabryka ciastek 
1H-mieszka w Skołyszynie i uwielbia czereśnie 
3H-ma najhuczniejsze imieniny w „RóŜanej” 
5H-niejeden u p.Wypaska w Lipnicy 
7H-mówić z nią-marzenie radnego 
9H-przydałby się w kuchni szkolnej 
12H- model Forda 
13I-paskudnie boli 
18I-prośba o nią do wójta Szury 
20I-lubimy jak sprzyja 
 

RozwiąŜ hasło wg schematu:C13,A11,B4,L8,E10,I7,E18,K12,D9,K17,F4,G19. 

KrzyŜówka „SWOJSKA” 


