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W numerze m.in.: 
 aktualności 

 GDDKiA na Lisówku 

 ZSP Święcany 

 alfabet Skarbnik Gminy 

 Dni Gminy Skołyszyn 

 ćwiczenia strażackie 

p.n. „Zabytek 2007” 

 gminne inwestycje 

 fakty, plotki, anegdotki 

 krzyżówka, horoskop      

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

 wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 

krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 

maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady 

Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminne Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

 

Na pytania, uwagi, sugestie  

w miarę możliwości 

odpowiemy na łamach 

następnego numeru Wieści. 

 

W związku z zakończeniem V kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu własnym oraz społeczności naszej 

gminy przekazuję serdeczne podziękowania za wartościową współpracę naszym parlamentarzystom, Posłom na Sejm RP: Panu 

Stanisławowi Zającowi i Panu Januszowi Kołodziejowi. 

Wyrażam wdzięczność za pomoc w realizacji szeregu inicjatyw w zakresie infrastruktury drogowej, oświatowej oraz poprawy 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bez cennego wsparcia Panów Posłów niezwykle trudno byłoby rozwiązywać problemy 

nurtujące naszą gminną społeczność. 

Pozostaję z nadzieją i przekonaniem, że wyborcy z terenu naszej gminy docenią wkład w rozwój naszego środowiska i podczas 

październikowych wyborów obdarzą Panów dalszym zaufaniem, by jako posłowie nowej kadencji Sejmu mogli nadal troszczyć 

się o dobro naszej gminy. 

Wraz z podziękowaniem pragnę złożyć Panom Posłom życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 
 

Wójt Gminy Skołyszyn  

Zenon Szura 

                N r  4 / 2 0 0 7  w r z e s i e ń / p a ź d z i e r n i k  2 0 0 7  

BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY w SKOŁYSZYNIE  

 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI GDDKiA 

LISÓWEK BEZPIECZNIEJSZY 
 

Jest duża szansa by niebezpieczny odcinek drogi krajowej nr 28 w Lisówku został 

przebudowany. W tym miejscu wielokrotnie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków drogowych, 

mówiło się sporo, że należy coś z tym zrobić, ale nie było konkretów. Z inicjatywy posła Janusza 

Kołodzieja przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury doszło w dniu 12.07.2007 r. do 

spotkania, właśnie w Lisówku ze Zbigniewem Kotlarkiem, Generalnym Dyrektorem Dróg 

Krajowych i Autostrad. Z ustaleń wynika, że rzeszowski oddział GDDKiA opracuje dokumentację 

techniczną, a w jego budżecie na 2009 r. zostaną zabezpieczone środki na realizację tej inwestycji. 

Ma zostać zabezpieczone nie tylko osuwisko, ale także wzmocniona i poszerzona droga na odcinku 

Przysieki-Siepietnica oraz wspólnie z samorządem wybudowane zostaną chodniki dla pieszych.  

 

  

Wojewódzki Dyrektor GDDKiA Wiesław Kaczor, poseł 

Janusz Kołodziej, Wójt Gminy Zenon Szura 
Generalny Dyrektor GDDKiA Zbigniew Kotlarek, poseł 

Janusz Kołodziej, Wójt Gminy Zenon Szura 
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Wakacje, jak wszystko co dobre szybko się 

skończyły. Pora powrócić do nauki i pracy. Kolejne 

wyzwania, sukcesy, czasem porażki stają przed 

uczniami i pracownikami szkoły. Warto jednak spojrzeć 

optymistycznie. Przecież nowy rok szkolny, który się 

rozpoczął to także czas nowych znajomości, przyjaźni, 

czas zdobywania nowych umiejętności i wiadomości, 

czy też wreszcie czas wycieczek i uroczystości. 

 W tym roku naszych uczniów czeka wiele 

zmian. Najważniejszą jest zmiana struktury 

organizacyjnej gminnej oświaty. Jak już 

informowaliśmy na łamach poprzednich wydań naszej 

gazety od pierwszego września na mapie gminnej 

oświaty pojawiły się cztery zespoły szkół. Są to 

zespoły: w Skołyszynie, którego dyrektorem został mgr 

Stanisław Pawluś, a zastępcą mgr Barbara Hasiak, 

zespół w Święcanach pod kierownictwem dyrektora 

mgr Bogusława Kręcisza i zastępcy mgr Zofii Niziołek, 

zespół w Bączalu Dolnym, którym kieruje mgr Elżbieta 

Kaszowicz i zastępca mgr Maria Dziedzic oraz zespół 

w Kunowej gdzie dyrektorem jest mgr Mariola 

Krygowska a zastępcą mgr Piotr Dziedzic. 

Kolejną chyba najbardziej bulwersującą i wywołującą 

najwięcej kontrowersji wydaje się być kwestia 

mundurków, obowiązujących w szkołach 

podstawowych i gimnazjach. Zdania na ten temat 

zarówno wśród uczniów, rodziców, jak i nauczycieli są 

podzielone. Pierwszym problemem organizacyjnym jest 

sprawa zakupu jednolitego stroju dla uczniów. Stroje 

zamówione przez dyrektorów szkół w większości 

okazały się źle uszyte i wymagają poważnych 

przeróbek. Tak, że mimo iż mundurki szkolne 

obowiązują od początku tego roku szkolnego to na 

rozpoczęcie nauki w żadnej szkole uczniowie nie 

zaprezentowali się w jednolitych strojach. 

 Rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się w dniu 

3 września we wszystkich szkołach mszami świętymi, 

po których w poszczególnych placówkach odbyły się 

inauguracje nowego roku szkolnego. Na uroczystych 

akademiach dyrektorzy szkół powitali wszystkich 

uczniów i pracowników szkół, życząc im wielu 

sukcesów i satysfakcji w rozpoczynającym się roku 

szkolnym. Po  oficjalnym  rozpoczęciu  roku  szkolnego 

 

 

 

uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami 

i rozeszli się do domów, a od wtorku rozpoczęła się już 

normalna nauka i praca.  

Bardzo ciekawie rozpoczął się nowy rok szkolny dla 

gimnazjalistów ze Skołyszyna. W ramach programu 

„Nasza szkoła” grupa 44 uczniów wyjechała 

w niedzielę 9 września na ośmiodniową „zieloną 

szkołę” nad morze. Nadmienić tutaj należy, że dzięki 

staraniom posła Janusza Kołodzieja Gimnazjum 

w Skołyszynie otrzymało w ramach w/w programu 

110 000 zł na realizację różnego rodzaju zajęć 

pozalekcyjnych i zakup wyposażenia. Przed uczniami 

jest jeszcze bardzo ciekawa oferta edukacyjna. Między 

innymi czeka ich wycieczka do Warszawy, wyjazdy na 

basen i liczne zajęcia edukacyjne. W ramach tego 

programu szkoła wzbogaci się m.in. w aparat 

fotograficzny, sprzęt sportowy i stroje dla zespołu 

tanecznego. Oby więcej takich pomysłów i programów. 

 Okres wakacji dla wszystkich uczniów 

i większości nauczycieli był okresem wypoczynku 

i regenerowania sił. Jednak wspomnieć należy o tym, że 

we wszystkich placówkach oświatowych w okresie 

wakacji trwały mniejsze lub większe prace 

modernizacyjne i remontowe mające na celu 

poprawienie warunków pracy i nauki w szkole, 

Najbardziej pracowite wakacje mieli dyrektorzy Szkoły 

Podstawowej w Lisowie i Zespołu Szkół 

w Skołyszynie. W Lisowie przez całe wakacje trwały 

i w dalszym ciągu trwają prace związane 

z dociepleniem części szkoły i wykonaniem nowej 

elewacji na całym budynku. Wymienione zostały 

również drzwi do biblioteki i kotłowni. Modernizacji 

poddane zostały pomieszczenia kuchenne. Oprócz prac 

remontowych (wymiana armatury, płytek, montaż 

zlewozmywaków) pomieszczenia te zostały 

wyposażone w nowy sprzęt, m.in. zmywarkę i patelnię 

elektryczną. Należy nadmienić tutaj, że środki na ten cel 

zostały pozyskane przez panią dyrektor z Fundacji 

„Energetyka na Rzecz Polski Południowej”. Również 

bardzo pracowite wakacje miał dyrektor Zespołu Szkół 

w Skołyszynie gdyż przez dwa miesiące trwały tam 

prace remontowe w przedszkolu. Z wykonanych prac 

należy wymienić: wykonanie nowego parkingu 

WITAJ SZKOŁO! 
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(zlikwidowano nieużywane odstojniki, przesunięto 

i pomalowano ogrodzenie, wywieziono żwir), położenie 

wykładziny obiektowej na korytarzu, położenie paneli 

podłogowych w jednej sali, remont kapitalny łazienki, 

malowanie sali i korytarzy oraz adaptację 

pomieszczenia na szatnię. 

Także w innych placówkach w okresie wakacyjnym 

prowadzone były różne prace remontowe, z których 

można wymienić: 

- w Zespole Szkół w Święcanach – położenie 

wykładziny w jednej sali lekcyjnej, malowanie 6 sal 

lekcyjnych, korytarzy i szatni, 

- w Zespole Szkół w Bączalu Dolnym – malowanie 

lamperii w klasach i na korytarzach, 

- w Zespole Szkół w Kunowej – położenie paneli 

podłogowych w dwóch salach lekcyjnych, 

położenie wykładziny w jednej sali i gabinecie 

dyrektora, zabezpieczenie dachu, 

- w Szkole Podstawowej w Jabłonicy –malowanie sali 

gimnastycznej, wymiana dwóch drzwi, 

- w Szkole Podstawowej w Harklowej – malowanie 

dwóch sal lekcyjnych, modernizację kuchni, 

- w Szkole Podstawowej w Przysiekach – adaptacja 

pomieszczenia na gabinet profilaktyki. 

Wszystkie te prace miały na celu podniesienie 

standardu naszych placówek i jesteśmy przekonani, że 

przyczyniły się do tego, iż nasi uczniowie uczą się 

w coraz lepszych warunkach. Za zaangażowanie w te 

prace wszystkim dyrektorom i pracownikom składamy 

serdeczne podziękowania.  

 Podsumowując, w imieniu organu 

prowadzącego szkoły pragniemy życzyć wszystkim 

uczniom i nauczycielom samych sukcesów w br. 

szkolnym. 

 

RANKING SZKÓŁ 
 

Na podstawie wyników sprawdzianu 

uzyskanych przez uczniów szkół podstawowych 

i egzaminu gimnazjalnego w ciągu ostatnich sześciu lat 

poniżej przedstawiamy gminny ranking szkól. Ranking 

ten został opracowany na podstawie materiałów 

otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Krakowie i stanowi swoiste podsumowanie pracy 

dydaktycznej placówek oświatowych z terenu naszej 

gminy. 

Szkoły podstawowe:  

1. SP Kunowa  - 29,14 pkt. 

2. SP Lisów  - 28,82 pkt. 

3. SP Święcany  - 28,15 pkt. 

4. SP Przysieki  - 28,03 pkt. 

5. SP Bączal Dolny - 27,93 pkt. 

6. SP Jabłonica  - 27,12 pkt. 

7. SP Skołyszyn  - 26,83 pkt. 

8. SP Harklowa  - 25,61 pkt. 

 

Gimnazja: 

1. Gimnazjum w Święcanach -  57,66 pkt. 

2. Gimnazjum w Skołyszynie  -  55,64 pkt.  

3. Gimnazjum w Kunowej -  54,93 pkt 

4. Gimnazjum w Bączalu Dln. -  53,48 pkt 

 

 Przedstawiony powyżej ranking na pewno nie 

jest w pełni obiektywnym podsumowaniem pracy szkól, 

gdyż na wyniki te składa się wiele czynników, 

niejednokrotnie niezależnych od pracy nauczycieli. Ale 

ranking ten stanowi pewną próbę sklasyfikowania szkół 

przynajmniej pod względem uzyskanych wyników 

z egzaminów zewnętrznych. Należy tutaj dodać, że na 

efekty pracy szkół składa się również wiele innych 

czynników i wyników, chociażby osiągnięcia uczniów 

w konkursach przedmiotowych. A pod tym względem 

mamy się czym pochwalić. W ubiegłym roku szkolnym 

jako jedyna gmina wiejska mieliśmy sześciu laureatów 

konkursów na szczeblu wojewódzkim. Szczególnie 

słowa uznania należy tutaj skierować do Szkoły 

Podstawowej w Skołyszynie. Uczniowie tej szkoły 

czterokrotnie zostali laureatami konkursów 

przedmiotowych. Gratulujemy. 

 Wyniki tego rankingu chcemy pozostawić bez 

komentarza, ale na podsumowanie warto dodać, że 

wyniki osiągane przez naszych uczniów są co roku 

dobre i plasują nas pod tym względem w czołówce 

szkół w powiecie i województwie. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŚWIĘCANACH 
 

  
JAKI JEST? 

 

W skład Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach 

wchodzą: szkoła podstawowa i gimnazjum.  

Do końca ubiegłego roku szkolnego były to dwie 

odrębne placówki edukacyjne, którymi zarządzali dwaj 

dyrektorzy. Sytuacja uległa zmianie z dniem 1 września 

2007 roku. Wtedy to bowiem nasza szkoła zaczęła działać 

jako zespół. Zarządzać całością zdecydował się mgr 

Bogusław Kręcisz - do niedawna jeszcze dyrektor 

święcańskiej podstawówki. Dziś trzyma w ryzach 

uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników całego 

zespołu.  

Szkoła mieści się w sercu Święcan. Ten okazały 

budynek przyciąga z pewnością wzrok zarówno obcych 

jak i miejscowych. To ci drudzy właśnie - jeszcze całkiem 

niedawno - własnymi rękoma w pocie czoła kładli cegłę na 

cegle. Dziś z dumą spoglądają na tę, która co dzień 

dzwonkiem wita ich dzieci.  

Jaka jest święcańska szkoła? 

Choć nie powiemy o niej niezwykła, ma w sobie to 

„coś’. Tę specyficzną atmosferę potrafią docenić dopiero 

absolwenci. Nierzadko z rozrzewnieniem wspominają oni 

pierwsze kroki stawiane pod okiem pedagogów.  

Obecnie do placówki uczęszcza 336 uczniów (225 - 

szkoła podstawowa, 111- gimnazjum). Ci z nich, którzy 

mieszkają w znacznej odległości od szkoły, mają ten 

luksus, że nie muszą pokonywać całej trasy pieszo. 

Placówka dysponuje bowiem autobusem. Codziennie 

dowozi on dzieci na zajęcia. Spora grupa uczniów otwiera 

drzwi szkoły już o siódmej rano. Tak! Rzeczywiście jest to 

wczesna pora (szczególnie zimą), ale owa godzina, która 

dzieli naszych wychowanków od rozpoczęcia lekcji, nigdy 

nie jest zmarnowana. W szkole działa bowiem świetlica, 

która raczej nie świeci pustkami. Tu zawsze można przyjść  

i skorzystać z fachowej pomocy nauczyciela przy 

rozwiązywaniu różnych problemów dydaktycznych, 

przygotować się do lekcji, wymienić poglądy 

z rówieśnikami. Zajęcia prowadzone w tej miłej 

i przytulnej sali układają się w bloki tematyczne. 

W związku z tym każdy może znaleźć coś dla siebie.  

Świetlica nie jest z pewnością jedyną atrakcją szkoły. 

W swoim zanadrzu kryje ich ona jeszcze sporo.  

Nie byle gratką są INTERNETOWE CENTRA 

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ oraz dwie 

nowoczesne PRACOWNIE KOMPUTEROWE w szkole 

podstawowej i gimnazjum pozyskane w ramach projektu 

„Pracownie komputerowe dla szkół” w 2005 r. i 2007 r. ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
To w nich właśnie, oprócz lekcji informatyki, 

prowadzone są zajęcia kółka informatycznego, na które 

to uczniowie bardzo chętnie uczęszczają. Nie ma w tym 

zresztą nic dziwnego. Każdy wynalazek przyciąga, 

zwłaszcza spragnionych nowoczesności młodych ludzi. 

Sami chętnie czasami zmierzylibyśmy się z tą „rozumną” 

maszyną, ale- co tu kryć- nie zawsze wystarcza nam na to 

czasu. 

Dlaczego uczniów naszej szkoły pociąga komputer? Otóż, 

nie da się ukryć, że wybiegają oni myślą kilka lat 

w przyszłość. Zdają sobie sprawę z tego, że zdobyte 

w zakresie informatyki umiejętności, roztaczają przed nimi 

większe możliwości. 

Drugim, prowadzonym w naszej szkole, obok 

informatycznego, jest kółko teatralne, organizowane 

głównie z myślą o dzieciach „czujących” teatr.  

Teatr był i nadal jest, mimo intensywnego rozwoju filmu 

i telewizji istotnym składnikiem życia kulturalnego. To 

właśnie wyjątkowa siła ekspresji i synkretyzm tego 

rodzaju sztuki sprawiają, że traktuje się ją jako niezbędną 

w procesie formowania pełnej, integralnej osobowości 

człowieka. Zabawa w teatr jest więc wyzwalaniem 

aktywności twórczej, rozbudzaniem, rozwijaniem 

i pogłębianiem wrażliwości oraz refleksji uczniów. 

Członkowie koła co roku przygotowują, bardziej lub mniej 

znaną, baśń sceniczną, którą następnie wystawiają na 

deskach szkolnej sceny.  

Jeśli kogoś nie interesuje zabawa w teatr, może zostać 

członkiem Klubu Małego Europejczyka - taki bowiem 

od kilku lat w szkole istnieje. W trakcie spotkań młodzi 

Polacy poznają historię innych państw europejskich, 

wzbogacają swą wiedzę o kulturze i obyczajach innych 

narodów.  

Coś dla siebie znajdą również dzieci uzdolnione 

muzycznie. W murach naszego przybytku wiedzy 

prowadzone są bowiem takie zajęcia umuzykalniające jak: 
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chór oraz kółko wokalno- instrumentalne. Efekty pracy 

nauczycieli muzyki i oczywiście samych uczniów 

mogliśmy niejednokrotnie podziwiać podczas imprez 

szkolnych i środowiskowych.  

Stosunkowo często Dyrekcja szkoły proponuje też 

swoim wychowankom występy aktorów profesjonalistów, 

iluzjonistów, podróżników, którzy przyjeżdżają do szkoły 

z niezwykle ciekawymi programami. Zawsze nagradzani 

są przez naszych uczniów gromkimi brawami, co świadczy 

o atrakcyjności widowisk. 

 
 

 

NAUKA, TO POTĘGI KLUCZ. 
 

Nie łudźmy się, że maksymę tę będą usilnie powtarzać 

wszyscy młodzi Polacy. Z pewnością nie. W święcańskim 

przybytku nauki jest jednakże kilku takich. Brali oni 

z powodzeniem udział w konkursach i turniejach, 

odnosząc w nich znaczące sukcesy. Jest to niewątpliwie 

efekt wysokiej jakości pracy dydaktyczno- wychowawczej 

nauczycieli oraz organizacji pracy szkoły. 

Nie dalej jak w ubiegłym roku szkolnym uczeń kl. III 

szkoły podstawowej został wyróżniony 

w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 

„Kangur 2007” oraz w konkursie „Alfik 

matematyczny”. Z kolei w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

z Języka Polskiego „Omnibus” 15. uczniów kl. IV 

zajęło miejsca w pierwszej pięćdziesiątce. Uczniowie 

kl. II szkoły podstawowej również pokazali klasę 

zdobywając dwa razy I miejsce w Gminnym Konkursie 

Kolęd i Pastorałek w kategorii zespół muzyczny oraz w 

Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej. Grzechem byłoby nie wspomnieć 

również o uczniach, którzy w kwietniu 2006 roku zajęli 

III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 

o Straży Pożarnej. Na uwagę zasługuje także fakt udziału 

naszych dziesięciolatków w Wojewódzkim Finale 

Konkursu Poeci i Pisarze Dzieciom i zajęcie przez nich 

II miejsca.  
 

W ZDROWYM CIELE- ZDROWY DUCH. 
 

Swego rodzaju odprężenie i schronienie przed 

nawałem wiadomości, którymi „bombardują” uczniów 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów, młodzież może 

znaleźć w sali gimnastycznej będącej, niewątpliwie, 

atrakcją szkoły. Tu nauczyciele wychowania fizycznego 

rozwijają i podnoszą sprawność ruchową młodych ludzi. 

Odzwierciedleniem pracy pedagogów, a nagrodą dla 

wytrwałych, są liczne osiągnięcia sportowe. W samym 

tylko 2007 roku uczniowie naszej szkoły zajęli dwa 

I miejsca w: Gminnych Sztafetowych Biegach 

Przełajowych i Gminnych Zawodach w Piłce 

Koszykowej Dziewcząt, II miejsce w Gminnych 

Zawodach w Piłce Koszykowej Chłopców. Na nieco 

wyższym szczeblu, bo w Powiatowych Sztafetowych 

Biegach Przełajowych Chłopców również wywalczyli 

I miejsce, w Powiatowych Indywidualnych Biegach 

Przełajowych i Powiatowych Sztafetowych Biegach 

Przełajowych Chłopców - II miejsce, zaś w Finale 

Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w Indywidualnych Biegach Przełajowych kolejno 14 

i 26 miejsce.  

Grzechem byłoby nie wspomnieć też o istniejących od 

27 VIII 2005 roku sekcjach piłki nożnej. To „Orlicy” 

(chłopcy ze szkoły podstawowej) i „Trampkarze” 

(młodzieńcy z gimnazjum). Chłopcy zaczęli uparcie 

trenować już od pierwszego spotkania. Na pozytywne 

wyniki nie trzeba było długo czekać. Pierwszy sukces 

odnieśli już po miesiącu - 3 X 2005 roku- w meczu z LKS- 

em Skołyszyn. Wynik 6:1 dla święcaniaków mówi sam za 

siebie. Jak się okazuje, dobra passa trwa nadal. Niedawno 

„Trampkarze” pokonali drużynę z Trzcinicy 13:0. 

Oby wola walki i sportowy duch towarzyszył naszej 

młodzieży jeszcze długie lata. 
 

TANIO I SMACZNIE! 
 

Zmęczona uprawianiem sportów młodzież 

z przyjemnością zasiada do stołów, by zjeść coś ciepłego. 

W szkole istnieje bowiem stołówka. Tu tanio można 

zaspokoić głód. Jeśli ktoś nie przepada za ciepłymi 

posiłkami, może wypić szklankę herbaty. Jeżeli i ta opcja 

odpada, można się udać do sklepiku szkolnego 

i zaopatrzyć w mniej czy bardziej kaloryczną przekąskę.  
 

A ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE? 
 

Oczywiście, że są. I to cała gama. Nie uważam 

jednak, by zasadnym było ich wymienianie. Ograniczę się 

więc do działalności tylko niektórych.  

Parę lat temu członkowie Polskiego Czerwonego 

Krzyża i Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili 

wśród swoich rówieśników zbiórkę pieniędzy na bardzo 

szczytny cel - operację dziewczynki bez rąk Darii. 

Zebrano wtedy 846 zł. Kwota ta nie porażała, być może, 
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i stanowiła kroplę w morzu potrzeb, ważna jednak była 

świadomość tego, że każdy mógł wnieść choćby małą 

cegiełkę w lepszą przyszłość dziecka skrzywdzonego 

przez los. Dziś Daria jest już uczennicą III klasy szkoły 

podstawowej i dzięki ofiarności święcańskich dzieci może 

się uczyć razem ze swoimi rówieśnikami.  

Akcji tego typu jest zresztą w naszej szkole sporo. 

Samorząd Uczniowski co roku włącza się w akcje 

charytatywne mające na celu niesienie pomocy innym. Nie 

można bowiem zapominać o tym, że obowiązkiem 

każdego człowieka jest wspieranie drugiego w chwilach 

dla niego trudnych. Jak mówi Phil Bosmans „na to zostały 

nam dane oczy, by zauważać innych, uszy - by ich słyszeć, 

nogi - by do nich śpieszyć, ręce- żeby dawać a serce - by 

ich kochać”. Opisane wyżej działania mają więc uczyć 

dzieci i młodzież współodpowiedzialności za drugiego 

człowieka a przede wszystkim altruizmu - postawy jakże 

dziś rzadkiej i pożądanej.  
 

WITAMY MIŁYCH GOŚCI. 
 

Nie jest chyba tajemnicą, że święcańska szkoła nie 

tylko pomaga ale i bawi. Słynie ona bowiem 

z organizowania imprez - i to nie byle jakich.  

„Ten się najlepiej cieszy, kto uciechą nie grzeszy” 

mówi polskie przysłowie. Idąc w ślad za nim Dyrekcja 

szkoły i Rada Rodziców co roku organizują imprezy 

służące uciesze duszy.  

Wśród najmłodszych mieszkańców wsi największą 

popularnością cieszy się chyba Bal Malucha. Dzieci nigdy 

się nie nudzą. Zawsze mają okazję obejrzeć jakiś ciekawy 

program, posłuchać muzyki, potańczyć przy jej 

dźwiękach.  

Uczniowie szkoły z niecierpliwością odliczają 

tygodnie do 1 czerwca. Wtedy to bowiem czeka ich 

mnóstwo atrakcji. Ostatnio na przykład dzieci w dniu 

swego święta mogły się bawić u boku specjalistki 

w dziedzinie tańca, podziwiały również parę taneczną, 

która zaprezentowała m.in.: rumbę, tango, jive’a, walca 

i fokstrota. Największą chyba jednak atrakcją dnia był 

występ grupy cyrkowej. Artyści swym programem 

zachwycili dzieci. Uczniowie obejrzeli też latające modele 

samolotów, które zaprezentowali członkowie sekcji 

modelarstwa z MDK-u w Jaśle.  

Szkoła nasza tym się szczyci, że nie zapomina 

i o starszych mieszkańcach wsi. Zawsze w styczniu 

święcański przybytek wiedzy odwiedzają babcie 

i dziadkowie przedszkolaków, w maju zaś - mamy 

uczniów klas III. Dzieci słowem, gestem i piosenką 

dziękują za miłość i wszelkie dobro, którego doświadczają 

na co dzień od swych najbliższych.  

Czymś nowym, z kolei, było zorganizowanie w lutym 

br. imprezy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych 

z naszej gminy. Program obejmował m.in. występy gości 

i uczniów naszej szkoły. Do tańca przygrywał zespół 

„Keyss”. Dzięki sponsorom możliwe było również 

zorganizowanie poczęstunku dla przybyłych. Miejmy 

nadzieję, że to nie ostatnia impreza tego typu.  

A co z uciechą duszy?- zapyta ktoś. Szkoła nie 

zapomina również o tych „głodnych” wrażeń czysto 

estetycznych i przeżyć duchowych. 

Co roku wystawiane są jasełka dla mieszkańców wsi. 

W ubiegłym roku obejrzeli je również Radni Gminy 

Skołyszyn. 
 

DOROŚLI - DZIECIOM. 
 

Do podstawowych zadań współczesnej szkoły należą: 

nauczanie, wychowanie ale również zapewnienie opieki 

i warunków zgodnych z zasadami bezpieczeństwa do 

wzrastania w miłej i przyjaznej dla dziecka atmosferze. 

Aby ten ostatni warunek mógł być spełniony, dyrektor 

szkoły - Bogusław Kręcisz - podjął działania zmierzające 

do wybudowania przy naszej szkole placu zabaw dla 

dzieci. Realizacja tego przedsięwzięcia wiązała się 

oczywiście z ogromnym nakładem pracy i środków 

finansowych. Szkoła od dłuższego już czasu pozyskiwała 

fundusze na budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego. 

Prace ziemne rozpoczęły się już w maju 2005 roku. 

Na apel dyrektora szkoły odpowiedzieli pozytywnie: 

strażacy i nieliczni rodzice dzieci. Po wielu trudach plac 

był gotów. Latem 2006 roku zamontowano urządzenia 

(zjeżdżalnię, huśtawki, drabinki do wspinaczki). 

Urządzenia te od razu przyciągnęły tłumy maluchów wraz 

z rodzicami. Sporą popularnością cieszy się też boisko do 

piłki plażowej (i to wcale nie wśród najmłodszych)  

W październiku 2006 roku obok placu zabaw 

powstało z kolei asfaltowe boisko do gry w piłkę 

koszykową. Od razu zaroiło się od graczy. I tak trzymać, 

w końcu „ruch to zdrowie”.  

 Tak więc, jak widać, wyposażony w nowoczesny 

sprzęt obiekt stanowi wspaniałą pomoc w organizowaniu 

wolnego czasu nie tylko najmłodszym wychowankom 

naszej szkoły ale również innym mieszkańcom wsi. 

Opracowała: mgr Anna Kędzior 
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ĆWICZENIA STRAŻACKIE  

„Zabytek 2007” 
 

 

W dniu 4.07.2007r. w wyniku gwałtownej burzy jaka 

przeszła nad Gminą Skołyszyn w miejscowości Sławęcin 

huraganowy wiatr powalił na zabytkowy obiekt oraz na 

linię energetyczną kilka starych drzew. W wyniku tego 

zdarzenia powstał pożar zabytkowego, drewnianego 

Kościoła. Pożar został zauważony przez Księdza, który 

o zdarzeniu powiadomił Powiatowe Stanowisko 

Kierowania PSP w Jaśle i wspólnie z przybyłą grupą 

parafian przystąpił do ewakuacji ruchomego zabytkowego 

mienia. Dyżurny PSK znając teren, w którym zdarzenie 

ma miejsce (teren akcji na wzniesieniu przy drodze 

krajowej Nr 28, trudne warunki zaopatrzenia wodnego, 

łączności radiowej i przewodowej) zadysponował na 

miejsce zastęp gaśniczy GBA 2/25 oraz podnośnik SH 18 

z JRG Jasło oraz jednostki z terenu Gminy Skołyszyn: 

Sławęcin - Siedliska – GLM 8, Skołyszyn – GBA 2,5/16 

i SRt, Harklowa – GBA 2,5/16, Lisów – GBA 2,5/16, 

Siepietnica – GBAM 2/16+8, Święcany – GBA 2,5/16, 

Pusta Wola – GLM 8, Przysieki – GLM 8, Bączal Dolny – 

GLM 8, Kunowa GLM – 8. 

O zdarzeniu poinformował WSKR, KP Policji, Gminne 

Centrum Reagowania oraz zakład energetyczny. 

Na miejsce akcji przybyła również grupa operacyjna z KP 

PSP Jasło z Komendantem Powiatowym PSP bryg. 

Wiesławem Latoszkiem oraz Komendant Gminny 

Związku OSP Stanisław Święch i Szef Gminnego Zespołu 

Reagowania Kryzysowego Krzysztof Zięba. W celu 

odpowiedniego zabezpieczenia akcji w tym 

ewakuowanych zabytkowych zbiorów przybył patrol 

Policji z Sekcji Ruchu Drogowego. Na miejsce akcji jako 

pierwsza przybyła jednostka OSP Sławęcin - Siedliska, 

która wykorzystując posiadany sprzęt na samochodzie 

GLM 8 zbudowała stanowisko wodne na basenie p.poz. 

oraz przystąpiła do rozwinięcia linii wężowych w kierunku 

palącego się obiektu odległego około 100 metrów 

a następnie podała 2 prądy gaśnicze w natarciu. W tym 

czasie do akcji przystąpiła przybyła jednostka OSP 

Skołyszyn, która po rozwinięciu linii wężowych podała 

2 prądy gaśnicze z samochodu GBA 2,5/16. Ponadto 

ochotnicy ze Skołyszyna po ubraniu aparatów 

powietrznych wprowadzili do wnętrza obiektu linię 

szybkiego natarcia. Na miejsce akcji przybyły następne 

jednostki z terenu Gminy oraz zastępy JRG PSP w Jaśle. 

Dowódca JRG mł. bryg. Marek Górniak wraz z przybyłą 

grupą operacyjną i bryg. Krzysztofem Benderem oraz 

mł. bryg. Wacławem Pasterczykiem podejmują decyzje 

o podaniu dodatkowych 2 prądów wody w natarciu na 

obiekt w tym z podnośnika hydraulicznego oraz 

zbudowaniu dodatkowego punktu czerpania wody 

zlokalizowanego na wyrobisku żwirowym. Odbywa się 

dowóz wody z pobliskiej żwirowni oraz jej 

przepompowywanie. W tym czasie pożar rozwija się. 

Prowadzona jest akcja ewakuacji mienia, które jest 

zabezpieczane w pobliskim domu parafialnym oraz 

plebani. 

To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń, jakie 

zostały przeprowadzone w Sławęcinie na zabytkowym 

drewnianym kościele parafialnym. W ćwiczeniach 

zorganizowanych przez Gminne Centrum Reagowania 

i Komendanta Gminnego Związku OSP pod kryptonimem 

„Zabytek” uczestniczyły jednostki OSP z terenu Gminy 

Skołyszyn oraz zastępy PSP. Celem ćwiczeń było 

praktyczne sprawdzenie opracowanego planu ochrony 

zabytków, m.in.: doskonalenie współdziałania jednostek 

OSP z jednostkami PSP podczas gaszenia pożarów 

obiektów zabytkowych, sprawdzenie systemu 

alarmowania jednostek, doskonalenie organizacji 

kierowania działaniami ratowniczo - gaśniczymi podczas 

akcji z udziałem większej ilości sił i środków, sprawdzenie 

faktycznych możliwości taktyczno-technicznych sprzętu 

biorącego udziału w ćwiczeniach.  
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A Absolutorium – udzielane co roku wójtowi 

Gminy za realizacje budżetu. W 2007 r. ”Nowy 

Wójt” otrzymał go jednogłośnie. Oby tak dalej! 
 

B Budżet Gminy - budżet na ten rok jest jednym 

z lepszych budżetów w okresie mojej pracy 

Jeszcze nigdy w historii Gminy nie wykonano 

tyle km dróg asfaltowych w jednym roku 
 

C Córki – dwie. Renata i Elżbieta. Starsza pracuje 

w służbie zdrowia, druga już prawie doktor – ale 

nauk politycznych 
 

D Dyscyplina budżetowa – jest bardzo ważna 

w realizacji budżetu a zarazem trudna do 

upilnowania przy zakusach radnych, każdy chce 

dużo a nie zawsze można… 
 

E Ekonomia – bardzo trudna dziedzina. 

F Film – w wolnych chwilach lubię oglądać seriale 

M… jak miłość i Na Wspólnej 
 

G Gmina – Skołyszyn jestem z nią związana od 

początku jej istnienia. Jej w zasadzie poświęciłam 

całe życie zawodowe 
 

H Hobby – nie mam zbyt dużo czasu na hobby, 

większość swojego wolnego czasu poświęcam na 

zabawę ze wspaniałą wnuczką Martynką. 
 

I Inteligencja – jest to cecha, którą bardzo cenię 

zwłaszcza u swoich pracowników. 
 

J Jedzenie – jak widać nie odmawiam. Raczej 

tradycyjne, chociaż czasem lubię 

poeksperymentować – ostatnie odkrycie zupa 

krem z brokułów. 
 

K Kwiaty – w przydomowym ogródku jest ich 

wiele – wiosną krokusy, sasanki, żonkile, latem 

piwonie, mieczyki, jesienią astry – zawsze 

kolorowo.  
 

L Ludzie – znam wielu wspaniałych ludzi w naszej 

gminie. Bardzo ich cenię, niejednokrotnie dali 

dowód, że można na nich polegać. 

 
 

 

 

 

Furman Maria 

 

- Skarbnik Gminy Skołyszyn 

 
55 lat, mężatka, mąż Kazimierz, matka 

Renaty, Elżbiety i Przemysława, babcia 

Martyny, zamieszkała w Święcanach, 

bezpartyjna, wykształcenie średnie 

ekonomiczne, 35 lat pracy w administracji 

 

 
 

Ł Łatwowierność – w mojej pracy zawodowej nie 

ma miejsca na te cechę. 
 

M Mężczyźni – ten sam od prawie 35 lat. I niech tak 

zostanie. 
 

N Nauka – człowiek całe życie się uczy, a ciągle 

czegoś nie wie.  
 

O Odpoczynek – po pracy w urzędzie najlepszym 

odpoczynkiem jest praca na działce. 
 

P Przyjaźń – najważniejsza w życiu. Na przyjaciół 

zawsze można liczyć, kilkakrotnie sama się o tym 

przekonałam.  
 

R Rada Gminy – organ władzy w gminie. Staram 

się sprostać jej oczekiwaniom. Na ile mi się to 

udaje, nie wiem ….  
 

S Syn – Przemek najmłodsza latorośl – oczko 

w głowie całej rodziny, już wkrótce będzie można 

go spotkać w policyjnym mundurze. 
 

Ś Święcany – tu się urodziłam i mieszkam nadal. 

W ciągu tych lat wiele się zmieniło na lepsze 

dzięki społecznikom, którzy z niej się wywodzą. 

Jest to największa wieś w gminie więc jest 

jeszcze wiele do zrobienia. 
 

T Tradycja – staram się ja pielęgnować w swojej 

rodzinie. 
 

U Ubiór – bez ekstrawagancji, mini niestety nie jest 

dla mnie. 
 

W Wójt – najważniejszy człowiek w Gminie. To on 

przekłada Radzie Gminy projekty wszystkich 

uchwał, również najważniejszy jakim jest projekt 

budżetu gminy. 
 

Z Zadłużenie gminy – wynosi 19,97% 

planowanych dochodów przy dopuszczalnej 

granicy 60% 

ALFABET SKARBNIKA GMINY 
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Rok bieżący jest rokiem, w którym wykonanych 

zostanie bardzo dużo zadań inwestycyjnych, szczególnie w 

zakresie infrastruktury drogowej. Zgodnie z deklaracjami 

Wójta Gminy poprawa katastrofalnego stanu naszych dróg 

jest priorytetem działań obecnych władz gminy. 

W związku z powyższym większość środków z budżetu 

gminy w br. przeznaczona została na ten cel. Do tej pory 

wykonano nawierzchnie asfaltowe na ponad 14 tys. m
2
 

dróg gminnych. Z ważniejszych zadań wymienić należy 

remonty następujących dróg: droga Dutkowice (Bączal 

Górny – około 1 km), droga „Zagumnie” (Lisów – około 

840 mb), drogi „Przechody”, „Czermianka”, „Ryczak”, 

„Kółko Rolnicze” (Święcany – ogółem około 1750 mb), 

droga „Zamczysko” (Kunowa – 430 mb), droga 

„Zadębina” (Jabłonica – 320 mb). Ponadto przy udziale 

środków z budżetu gminy wyremontowano odcinek drogi 

powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn. 

W październiku planowany jest remont dalszego odcinka 

tej drogi. 

 

 

 

Nadmienić należy, że dzięki staraniom Posła na Sejm 

RP Pana Stanisława Zająca gmina pozyskała wiele 

środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. Środki te są wykorzystywane na odbudowę 

zniszczonych dróg i doposażenie straży pożarnych. 

W ramach tych środków wyremontowano już odcinki dróg 

w Skołyszynie i w Święcanach. W miesiącu październiku 

planowane są remonty kolejnych dróg gminnych w ramach 

tych środków. Z planowanych zadań wymienić należy 

odbudowy dróg: „Granice” (Przysieki – 1015 mb), 

„Pogwizdoł” (Święcany – 820 mb), Brzeziny (Bączal 

Dolny  –  870   mb),   „Dworki”   (Lipnica  Górna   –   400 

 
 

mb), „Zadębina” (Jabłonica – 120 mb), droga koło Pana 

S.Furmanka (Skołyszyn – 370 mb), „Ropita” (Harklowa – 

145 mb). Również na październik planowane są remonty 

dróg powiatowych; w Harklowej (około 600 mb), 

w Święcanach (360 mb), w Lisowie (1550 mb) 

i Przysiekach (295 mb).  

Jak widać z powyższego zestawienia prace, które zostały 

i zostaną wykonane w znacznym stopniu przyczynią się do 

 poprawy stanu naszych dróg i co z tym związane poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.  

Jak wspomniano na wstępie artykułu remonty dróg są 

zadaniem priorytetowym w bieżącym roku, jednak należy 

zaznaczyć, że na bieżąco wykonywane są również inne 

zadania inwestycyjne. Część zadań tych została już 

wymieniona w kwietniowym wydaniu naszej gazety. 

Z zadań, które zostały wykonane od tamtego okresu 

można wymienić: wykonanie ogrodzenia stadionu 

w Skołyszynie, budowę stadionu sportowego 

w Święcanach, wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej 

w Lisowie, budowę chodnika o dł. 768 mb w Przysiekach. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż rozpoczęta 

została budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 

Harklowa, Kunowa i Pusta Wola. Ogółem wykonano już 

ponad 6 km sieci kanalizacyjnej. Inwestycja ta realizowana 

jest w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

i współfinansowana jest z Funduszu Spójności. 

W niedługim czasie rozpocznie się również budowa 

oczyszczalni ścieków w Przysiekach. Zakończenie tych 

zadań planowane jest na 2009 rok. 

Wspomnieć należy także o innych zadaniach 

przewidzianych do rozpoczęcia jeszcze w bieżącym roku. 

Do ważniejszych zadań zaliczyć trzeba: wykonanie 

elewacji, położenie kostki brukowej i wykonanie muru 

przeciwpowodziowego wokół Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Przysiekach, wykonanie 13 lamp 

oświetleniowych na terenie różnych sołectw oraz 

wykonanie chodników w Skołyszynie (w kierunku 

Winnicy, koło pawilonu GS, wzdłuż stadionu). Realizacja 

ostatniego zadania zależała będzie od warunków 

atmosferycznych. W przypadku złych warunków 

zakupiony zostanie materiał a wykonanie nastąpi 

w okresie wiosennym przyszłego roku.  

Podsumowując te kilka miesięcy można 

stwierdzić, że w okresie tym wykonano wiele prac 

inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych 

zmierzających do podniesienia standardu życia naszych 

mieszkańców. Oby tak dalej. 

GMINNE INWESTYCJE 

Wręczenie promesy przyznającej środki na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych Wójtowi Gminy Skołyszyn przez Posła Pana Stanisława 

Zająca w dniu 8 września 2007 r 
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OBCHODY 

DNI GMINY SKOŁYSZYN 
 

W dniach 28-29 lipca 2007 r. odbyła się VI edycja „Dni 

Gminy Skołyszyn”. 

Obchody rozpoczęły się w sobotę 28 lipca 2007 r. na 

stadionie w Skołyszynie Turniejem Siatkówki 

Plażowej, o godz.17.00 odbył się mecz oldboyów, 

wieczorem przy laserach i wspaniałej muzyce bawiła 

się młodzież na dyskotece „Pod gwiazdami”. 

W niedzielę 29 lipca o godz. 13.00 na stadionie 

w Skołyszynie rozpoczął się mecz piłkarski Juniorów, 

rozegrany został Turniej Koszykówki a o godz. 14.00 

Turniej Piłkarski im. Wojtka Chmury  

O godz. 14.00 na scenie obok budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie wystąpili laureaci XV Gminnego 

Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ze SP 

Święcany, Lisów, Skołyszyn, Gimnazjum 

w Święcanach, wystąpiła młodzież z Gimnazjum 

w Bączalu Dolnym i SP w Jabłonicy. Zaprezentowały 

się zespoły działające na terenie Gminy Skołyszyn, 

zespół taneczny „Escape” z Harklowej, chór OSP 

Święcany, zespół śpiewaczy “Lisowianki”, swoje 

wiersze recytowała Maria Bielamowicz z Siepietnicy. 

Wieczorem wystąpił zespół “Dwie Korony” w jego 

wykonaniu usłyszeliśmy przeboje “Czerwonych Gitar”. 

Czynna była wystawa rękodzieła twórców z terenu 

gminy oraz z Środowiskowego Domu Samopomocy 

z Przysiek. Koła Gospodyń Wiejskich z Przysiek, 

Święcan, Siepietnicy, Lisowa i Skołyszyna 

przygotowały potrawy regionalne, Panie z KGW 

Święcany prezentowały również kwiaty z bibuły 

a Przewodnicząca KGW Skołyszyn Teresa Radwan 

wystawiła przepiękne ozdobne dynie. Dystrybutor 

sprzętu pożarniczego firma „Horpol” zorganizowała 

pokaz sprzętu. 

Najmłodsze uczestniczki 

imprezy rywalizowały 

w wyborach „Małej Miss 

Gminy Skołyszyn”. 

Organizatorami 

obchodów byli Urząd 

Gminy i Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie. Patronat 

medialny – TV Jasło 

i Internetowe Radio Jasło. 

 Dodatkowe atrakcje zostały zorganizowane dzięki 

wsparciu sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. 
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 FESTYN W PUSTEJ WOLI 
 

W sobotnie popołudnie 2 czerwca w Pustej Woli 

odbył się wielki festyn rodzinny zorganizowany przez 

Radę Rodziców, Radę Uczniów i Radę Pedagogiczną 

Gimnazjum w Kunowej. Patronat honorowy nad 

imprezą objęli: Janusz Kołodziej – poseł na Sejm RP, 

Adam Kmiecik – starosta powiatu jasielskiego, Zenon 

Szura – Wójt Gminy Skołyszyn oraz Wiesław Hasiak - 

Przewodniczący Rady Gminy w Skołyszynie.  

Organizatorzy zadbali o ciekawy program, nie zabrakło 

więc występów młodzieży szkolnej, loterii obfitującej 

w cenne nagrody oraz licznych atrakcji przygotowanych 

z myślą o dzieciach i dorosłych. Dochód z festynu 

przeznaczono na potrzeby Gimnazjum w Kunowej.  
 

DOŻYNKI POWIATOWE 
 

19 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatowe 

w Osieku Jasielskim. Gminę Skołyszyn reprezentował 

Wójt – Zenon Szura i Zastępca Krzysztof Zięba oraz 

delegacja z wieńcem Koła Gospodyń Wiejskich 

z Siepietnicy i zespół „Lisowianki”, który wystąpił 

w ramach „Lata z kulturą powiatu jasielskiego”. 

Delegacja KGW z Siepietnicy przygotowała również 

kaszę ze śliwkami, którą mogli się częstować uczestnicy 

dożynek. 

 
 

140-lecie KGW - LIWOCZ 
 

W niedzielę 22 lipca Wójt Zenon Szura 

i Zastępca Krzysztof Zięba uczestniczyli wraz 

z delegacjami z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy 

Skołyszyn i zespołem „Lisowianki” w uroczystości 

powiatowej z okazji 140-lecia Kół Gospodyń 

Wiejskich „Ocalić od zapomnienia”. Uroczystość 

rozpoczęła się drogą krzyżową na Liwocz i uroczystą 

Mszą św., następnie w parku przy Gminie 

w Brzyskach w ramach „Dni Liwocza” odbył się 

przegląd zespołów ludowych i staropolska biesiada. 

„W ZGODZIE Z PRZYRODĄ” 
 

Udział w projekcie „Nasza szkoła” - na którego 

środki w wysokości 110 tyś zł otrzymaliśmy dzięki 

wsparciu posła Janusza Kołodzieja - umożliwił 

Gimnazjum w Skołyszynie m.in. zorganizowanie dla 44 

uczniów wyjazdu pod hasłem „W zgodzie z przyrodą” 

na teren Słowińskiego Parku Narodowego. Wyjazd ten 

odbył się w terminie od 9 – 16 września 2007r. 

Adresatami tego programu byli uczniowie klas 

drugich, którzy w roku szkolnym 2007/2008 na 

lekcjach biologii będą przyswajać podstawowe pojęcia 

z ekologii (ekosystem, biocenoza, biotop, sukcesja 

ekologiczna, bioróżnorodność, populacje i ich 

wzajemne oddziaływanie) a także wpływ człowieka na 

funkcjonowanie różnych ekosystemów. 

Na lekcjach geografii uczniowie zapoznają się 

z rozwojem i warunkami przyrodniczymi Morza 

Bałtyckiego oraz jego wpływem na środowisko 

przyrodnicze polskich pobrzeży Bałtyku. Wyjazd ten 

połączony też został z różnymi formami aktywnego 

wypoczynku (wycieczki rowerowe, rozgrywki 

sportowe). 

Głównymi celami tego przedsięwzięcia była 

potrzeba edukacji ekologicznej młodzieży i zapoznanie 

ze środowiskiem przyrodniczym wybrzeża Bałtyku. 

Programy nauczania przedmiotów przyrodniczych 

zawierają sporo treści z tej dziedziny, lecz obserwacje 

zachowań pokazuje jak mało uczniowie wiedzą na ten 

temat. Chciano więc, aby nasi uczniowie poznali 

przyrodę naszego kraju, uświadomili sobie konieczność 

jej ochrony a także dbali o własne zdrowie nabywając 

odpowiednie nawyki. 

Wyjazd umożliwił uczniom samodzielną 

i bezpośrednią obserwację oraz analizę rzeczywistości 

przyrodniczej.  

Jako miejsce realizacji wybrano obszar 

Słowińskiego Parku Narodowego, dlatego że jest to 

jedyne miejsce w Europie, gdzie występują ruchome 

wydmy, miejsce, które wygląda jak pustynia. 

Uwzględniono też walory zdrowotne i klimatyczne tego 

środowiska. Pobyt uczniów w Smołdzińskim Lesie 

umożliwił też uczniom zwiedzanie Trójmiasta, 

przybliżył historię, zwyczaje i kulturę tak odległego od 

nas regionu. 

Zaplanowane zajęcia na ścieżkach edukacyjnych 

„Wzgórze Rowokół” i „Klucki Las” przybliżyły walory 

i osobliwości różnych ekosystemów (jeziora 

przybrzeżne, las), odkryły przed uczestnikami złożony, 

bogaty i tajemniczy świat przyrody, ukazały 

dynamiczne relacje przestrzenne dokonujące się na 

terenie SPN, uwrażliwiły uczniów na konieczność 

ochrony środowiska naturalnego. 
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W ramach obchodów Dni Gminy Skołyszyn na 

stadionie LKS Skołyszyn i na boisku sportowym przy 

Zespole Szkół w Skołyszynie rozegrano szereg imprez 

sportowych. Organizatorem całego przedsięwzięcia byli: 

Przewodniczący Rady Gminy w Skołyszynie Wiesław 

Hasiak oraz dyrektor miejscowego Zespołu Szkół 

Stanisław Pawluś. 

W sobotę zorganizowano Turniej Plażowej Piłki 

Siatkowej. Zawody cieszyły się sporą popularnością, 

bowiem zgłosiło się 12 zespołów. Sędzią głównym 

turnieju był Hubert Hasiak. Po zaciętych i stojących na 

bardzo wysokim poziomie spotkaniach eliminacyjnych 

wyłoniono finałową czwórkę, która systemem 

pucharowym walczyła o zwycięstwo. I miejsce zajęła 

drużyna w składzie Tomasz Pawluś i Krzysztof Zabawa 

(Skołyszyn), II miejsce przypadło Tomaszowi Królowi 

i Dawidowi Walczykowi (Skołyszyn), na III miejscu 

uplasowała się drużyna ze Święcan w składzie: Arkadiusz 

Janusz i Mariusz Zając, natomiast IV miejsce zajęli 

Grzegorz Kołodziej i Daniel Gorczyca (Skołyszyn). 

Zwycięzcy otrzymali z rąk wójta gminy Skołyszyn Zenona 

Szury i zastępcy wójta Krzysztofa Zięby Puchary Wójta 

Gminy oraz pamiątkowe dyplomy.  

Kolejnym ważnym wydarzeniem sportowym soboty 

był mecz piłkarski pod hasłem Spotkanie po latach. 

W meczu wystąpiły drużyny oldboyów ze Skołyszyna 

i z Biecza.  

Ekipa gospodarzy wystąpiła w składzie: 

M.Jankowicz, P.Sendra, D.Marszałek, T.Solecki, 

G.Piotrowski, A.Lach, B.Rumiński, P.Śmietana, R.Czech, 

B.Kręcisz, M.Kozioł, A.Grzegorczyk, J.Woźniak, 

M.Trybek, A.Stachaczyński, J.Setlik. Natomiast 

w oldboyach Biecz zagrali: R.Zabrzeski, W.Witkoś, 

S.Gorczyca, K.Zięba, T.Zięba, M.Barzyk, R.Gorczyca, 

R.Szebila, R.Konsur, W.Konsur, M.Witkoś, J.Tusiński, 

M.Czochara.  
 

 

Sędzią głównym spotkania był Bogusław Byczek. 

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy w intencji zmarłego 

w ubiegłym roku  piłkarza LKS Skołyszyn Wojciecha 

Chmury.  

Pierwsza połowa meczu była wyrównana, a obie 

drużyny stworzyły kilka znakomitych sytuacji 

strzeleckich. W 35 minucie pierwszą bramkę dla 

gospodarzy strzelił Marek Kozioł. Druga połowa meczu 

przyniosła jeszcze dwie bramki. Na 2-0 podwyższył Piotr 

Śmietana, który otrzymał doskonałe podanie od Janusza 

Wożniaka. Natomiast honorowego gola dla Biecza strzelił 

Mirosław Czochara.  

Niedziela to przede wszystkim I Turniej Piłki 

Nożnej im. Wojciecha Chmury.  

W turnieju udział wzięły drużyny Błękitnych 

Ropczyce, Glinika Gorlice, Rzemieślnika Pilzno i LKS 

Skołyszyn, spotkania sędziowali Daniel Aleksander, 

Stanisław Sokołowski i Dawid Jakubiński. 

Przed pierwszym spotkaniem prezes LKS 

Skołyszyn Wiesław Hasiak opowiedział o Wojtku 

Chmurze, który na zawsze pozostanie w pamięci swoich 

kolegów – piłkarzy i kibiców.  

 

W turnieju rozegrano sześć spotkań, w których 

uzyskane zostały następujące wyniki: LKS Skołyszyn – 

Błękitni Ropczyce 2:0, Glinik Gorlice – Rzemieślnik 

Pilzno 0:0, Skołyszyn – Pilzno 1:2, Ropczyce – Gorlice 

0:2, Skołyszyn – Gorlice 2:2, Ropczyce – Pilzno 1:0.  

I miejsce zajęła drużyna Glinika Gorlice, II miejsce 

przypadło Rzemieślnikowi Pilzno, na III miejscu 

uplasował się LKS Skołyszyn, natomiast na IV Błękitni 

Ropczyce. Drużyny otrzymały z rąk wójta gminy 

Skołyszyn puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Nie 

zabrakło również odznaczeń indywidualnych. Najlepszym 

bramkarzem został Rafał Ormiański (Rzemieślnik Pilzno), 

królem strzelców Rafał Gadzina (Glinik Gorlice), 

natomiast najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano 

Tobiasza Walczyka (LKS Skołyszyn). 

SPORT PODCZAS OBCHODÓW 

 DNI GMINY SKOŁYSZYN 
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Drużyny wystąpiły w składach.  

LKS Skołyszyn: D.Walczyk, Ł.Bara, T.Zawisza, 

M.Czochara, J.Pawluś, K.Hasiak, B.Rąpała, T.Walczyk, 

B.Krzysztofik, D.Turek, G.Piotrowski, M.Jankowicz, 

M.Furmanek, Ł.Bienias, Ł.Furmanek, B.Byczek, A.Turek, 

D.Gorczyca. 

LKS Rzemieślnik Pilzno: R.Ormiański, 

D.Bernacki, Ł.Mroczek, A.Wójcik, J.Lesiak, M.Nalepa, 

K.Nowak, P.Kukuś, W.Mędrek, K.Zalasiński, K.Dudek.  

Błękitni Ropczyce: W.Banaś, Ł.Kosiba, K.Orzech, 

K.Świniuch, M.Cichosz, A.Pagoda, T.Paśko, 

B.Pacanowski, M.Zaborniak, J.Kania, Ł.Czerkies, 

L.Filipek, K.Rachwał. 

 Glinik - Karpatia Gorlice: F.Gradalski, 

M.Żmigrodzki, W.Wacławik, M.Martuszewski, R.Olejnik, 

P.Mroczka, R.Wisłocki, S.Chrzan, R.Juruś, R.Gadzina, 

W.Pawełczak, P.Stępkowicz, S.Kurowski.  

 

Równolegle do Turnieju Piłki Nożnej rozgrywano 

przy Zespole Szkół w Skołyszynie Turniej Piłki 

Koszykowej, który również cieszył się dużą popularnością 

wśród kibiców.  

Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn, sędziami 

głównymi byli Stanisław Banach i Bogusław Kręcisz. 

W eliminacyjnych spotkaniach uzyskano rezultaty: 

Święcany – Kunowa 20:8, Przysieki – Przechody 12:16, 

Święcany – Bączal 24:4, Przysieki – Skołyszyn 10:16, 

Kunowa – Bączal 6:10, Przechody – Skołyszyn 6:6. 

W meczu o III miejsce zmierzyły się drużyny Bączala 

i Przechodów Święcany. Zwycięzcą została drużyna ze 

Święcan, która wygrała różnicą 6 punktów (16:10). 

Natomiast w finale spotkały się drużyny Skołyszyna 

i Święcan.  

W stojącym na bardzo wysokim poziomie spotkaniu 

padł wynik 14:12. Triumfatorem Turnieju Piłki 

Koszykowej została drużyna ze Skołyszyna, która 

wystąpiła w składzie: T.Król, D.Brączyk, J.Kłosowicz, 

G.Kołodziej, D.Gorczyca. Zwycięzcy zostali uhonorowani 

pucharami oraz pamiątkowymi dyplomami. 

 
IDĄ W ŚWIAT 

 
Możni piłkarskiego świata zaczynają na poważnie 

interesować się młodymi piłkarzami LKS Skołyszyn. 

Michał Dąbrowski i Paweł Gomułka pomyślnie zdali 

egzaminy do krakowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

i zostali uczniami tej piłkarskiej kużni talentów. 

Prawdziwą furorę zaczyna robić natomiast Tobiasz 

Walczyk. Przebywał on na testach w „Koronie” Kielce 

oraz już dwukrotnie w warszawskiej „Legii”!  Ten drugi 

klub jest bardzo poważnie zainteresowany pozyskaniem 

Tobiasza, który miałby szansę występować narazie 

w zespole grającym w młodzieżowej ekstraklasie, który 

jest naturalnym zapleczem dla pierwszej drużyny 

wielokrotnego mistrza Polski. 

 

MŁODZI PIŁKARZE 
W BUSKU ZDROJU 

 
Juniorzy LKS Skołyszyn podobnie jak i w ubiegłym 

roku byli na obozie sportowym, który tym razem został 

zorganizowany w Busku Zdroju, malowniczym i pięknym 

kurorcie. Było to możliwe dzięki dotacji uzyskanej 

z Ministerstwa Sportu za pośrednictwem posła Janusza 

Kołodzieja. 

25 zawodników wraz z trenerami Bogdanem Byczkiem 

i Grzegorzem Piotrowskim mogło nie tylko trenować, ale 

i odpoczywać. Codzienne treningi typowo piłkarskie 

przeplatane były koszykówką i siatkówką plażową, 

a obowiązkowym punktem zajęć, ale jakże atrakcyjnym, 

było pływanie w pięknym krytym basenie. Chłopcy mieli 

także okazję poznać uroki ziemi świętokrzyskiej podczas 

zorganizowanej wycieczki i kibicować piłkarzom 

kieleckiej „Korony” w meczu z „Wisłą” Kraków. 
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OGŁOSZENIE 
Nawiązując do pisma Wicewojewody Podkarpackiego Nr O.III – 5113/40/07 z dnia 30.08.2007r. informującym o skierowanym 

przez Prezydenta RP do Sejmu w dniu 22.08.2007r. projektem ustawy o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi 

wydanymi przed 1 stycznia 2001 r., który przewiduje, że przez pierwsze trzy miesiące 2008 roku dotychczasowe „książeczkowe” 

dokumenty nadal będą potwierdzać tożsamość oraz obywatelstwo polskie - uprzejmie informuję mieszkańców gminy Skołyszyn, 

że termin składania wniosków o wymianę książeczkowych dowodów osobistych nie ulegnie zmianie. Każdy, kto posiada taki 

dokument, jest obowiązany złożyć wniosek o jego wymianę do dnia 31 grudnia 2007 roku.  

Przedłużenie terminu ważności książeczkowych dowodów do końca marca przyszłego roku, (które oczywiście nastąpi po 

pozytywnym zakończeniu procesu legislacyjnego), będzie obowiązywało tylko tych, którzy do końca roku złożą wniosek o ich 

wymianę. 

OGŁOSZENIE 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi trybu powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej Wójt Gminy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 8 sierpnia 2001r w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U. Nr 84, 

poz. 921 z późn. zm.) prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów 

wyborczych lub osoba upoważniona przez pełnomocnika. 

W skład komisji powołuje się: 

1) od 6 do 10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez 

nich osoby 

2) jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych. 

MIEJSCE NA TWOJA REKLAMĘ 
Z przyjemnością informujemy, że istnieje możliwość publikacji reklam i informacji na stronach „Wieści Skołyszynskich”. W celu 

uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w godz. 7:30 – 15:30 

WÓJT GMINY W SKOŁYSZYNIE OGŁASZA AUKCJĘ 
Na:„SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI FORD TRANSIT”. 

Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód będący własnością Gminy Skołyszyn, marki Ford Transit 

Kombi 2,5 Diesel, rok produkcji: 2000, dziewięcioosobowy, nr nadwozia: WFOHXXGGVHYG94185, nr silnika: YG94185. 

Aukcja odbedzie się w dniu 16 pazdziernik 2007 r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy Skołyszyn w pokoju Nr 7. 

Cena wywoławcza w/w samochodu wynosi:  20 000,00 zł brutto. 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi:  500,00 zł. 

Samochód można oglądać przed budynkiem Urzędu Gminy w Skołyszynie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 013 4491062-64 wewn. 30 lub 51. 

Z dodatkowymi informacjami na temat samochodu można się zapoznać w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie 38-242 

Skołyszyn 12, pok. nr 5 lub 23.  

Ogłoszenie o aukcji wraz ze zdjęciami oferowanego samochodu znajduje się na stronie internetowej:  www.bip.skolyszyn.pl.  

Rozwiązaniem Krzyżówki z numeru 3/2007 „Wieści Skołyszyńskich” było hasło: 
„JUBILEUSZ CIASTKARNI KEKS” 

Spośród osób, które wzięły udział w konkursie zostały rozlosowane nagrody. Poniżej znajduje się lista zwycięzców, którzy 

otrzymali nagrody: 

1. Nigborowicz Aneta ze Święcan 

2. Sokulska Joanna z Szerzyn 

3. Szańska Dorota z Lisowa 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z Panią Agatą Śliż (tel. 4491062-66)  

Serdeczne podziękowania dla właścicielki ciastkarni „Keks” i restauracji „Różana” za ufundowanie nagród.  

http://www.bip.skolyszyn.pl/
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FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
 

 -GOPS rozdaje potrzebującym m.in. makaron świderki. 

Oburzone są tym łazanki, nitki, kolanka, rurki i gwiazdki. 

Toć to jawna dyskryminacja. 
 

 Zafascynowany opolskim koncertem piosenek 

Krajewskiego pan Z. nucąc „Wsiąść do pociągu...” 

wpakował się z impetem do obcego auta! Aż boimy się 

pomyśleć, co by było gdyby podśpiewywał „Annę Marię”! 
 

 Natura też wariuje z tego skwaru. W Lisowie pojawiły się 

kuny, w Kunowej-lisy, w Jabłonicy nie ma jabłek, 

w Bączalu Dolnym obsunęła się góra, a w Górnym na 

drogach powstały doły! Istne pomieszanie z poplątaniem! 
 

 W sprawozdaniu czytamy, że do przewozu osób w ŚDS 

w Przysiekach „zakupiono autobus plus kierowca”. Wiemy, 

że na autobus był przetarg. Kierowcę chyba zakupiono 

z tzw. wolnej ręki. Nie wiemy za ile! 
 

 Redaktor F. porzucił „Wieści” dla policji. Składanie gazety 

szło mu wyśmienicie. Póki co nie wiemy  jak radzi sobie ze 

składaniem raportów. 
 

 Utalentowany młody piłkarz J. twierdzi, że nie umie 

pływać. Ale faktem jest, że dwie długości basenu pokona 

pod wodą! Chyba biegnie?! 
 

 Radny S. w nawale obowiązków znów nie zadał krowie. 

Musiała uczynić to jego małżonka. Najpierw zadała siano 

Krasuli, a potem ból radnemu! 
 

 Chodzą słuchy, że w jednej ze szkół rozkład zajęć dla 

najstarszych uczniów układa współmałżonek dyrekcji, dla 

średnich potomek, a dla malutkich kolejna latorośl. 

Pracownicy obsługi to domena teściowej. 
 

 Patrząc ze zgrozą na to co się dzieje na szczytach polskiej 

władzy, dochodzimy do wniosku, że najlepszym 

współpracownikiem jest kot. Nic nie wyszczeka! 
 

 

HOROSKOP JESIENNY 
. 

 

Stajesz się pracoholikiem! Trochę zwolnij, 

bo wszystko toczy się pomyślnie. Nie ufaj 

jednak zbytnio niektórym partnerom, zaś 

innych weź konkretnie do galopu. Albo, 

albo... Przed Tobą atrakcyjny wyjazd. Będzie 

wspaniale! 

 

 

Już wiesz jak należy postępować 

z najbliższymi, bo przecież harmonia 

w rodzinie jest najważniejsza. W pracy uda 

Ci się przeforsować swoje pomysły, tylko  

nie spocznij na laurach! 
 

 

Wyciszony, pogodzony z losem korzystaj 

z owoców swojej pracy. Inni mają o wiele 

gorzej i nie wypłakują się w cudze rękawy. 

Pamiętaj o znajomych, jeszcze będą Ci 

potrzebni w różnych sprawach. 
 

 

 

Nie jesteś w złej sytuacji, więc nie rób 

z siebie cierpiętnika, bo gdyby nawet źle Ci 

się działo to znajomi pomyślą, że znów ich 

naciągasz. Więcej życzliwości i zaufania do 

ludzi! 

 

 

Poświęć więcej czasu swoim bliskim, oni 

potrzebują Cię bardziej niż Tobie się wydaje. 

Zawodowe problemy nie są tak straszne by 

nie dać sobie z nimi rady. Tylko nie rób 

wszystkiego na skróty. 

 

 

Ostatnio tylko w głowie Ci figle! Znajomi 

Cię nie poznają i trochę ich przerażasz. 

Pofolguj i zajmij się domem, bo jest lekko 

zaniedbany, a czasu masz teraz bardzo dużo. 

Odwiedź kolekturę. Koniecznie! 

 

Mistrz świata! Pan sytuacji! Dzielę i rządzę! 

Podziwiajcie jakiż jestem wspaniały! U mych 

stóp czołga się świat! No! No! Mała 

szpileczka i po baloniku! Rozum Bozia 

odbiera jak chce kogoś ukarać. Jeśli go się 

ma...  

 

 

Twoje kłopoty zdrowotne są za Tobą i czas 

przestać się z sobą pieścić. Przed Tobą dużo 

roboty, a na horyzoncie sukcesy, splendory 

i brzęczące wyrazy wdzięczności. W życiu 

osobistym istna idylla.  

 

 

Znów musisz gasić pożary, bo inni mogą się 

poparzyć. Jeśli musisz na kogoś liczyć to licz 

na siebie. Lojalność nie jest silną stroną 

Twych współpracowników. Nie możesz im 

jednak ciągle wybaczać.  

 

Przed Tobą nowe wyzwania zawodowe, ale 

doskonale sobie z nimi poradzisz, bo jesteś 

dobry w tym fachu. Na grymasy 

przełożonych machnij ręką, to przecież 

infantylizm! A gwiazdy mrugają do Ciebie. 

 

 

 

Najgorsze już za Tobą. Teraz będzie czas na 

odbicie się wysoko w górę. Odzyskasz 

stracony dystans, ugruntujesz swoją pozycję. 

Tylko musisz uwierzyć w siebie! 

 

 

Nie zrażaj swoimi fochami dotychczasowych 

przyjaciół, bo dało się na nich polegać. 

Każda passa ma jednak swój koniec. Możesz 

liczyć na domowników, którzy swoimi 

osiągnięciami dadzą Ci wiele satysfakcji.  
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POZIOMO: 

1A-często go składasz 

1L-księgowa w SPZOZ/filmowa postać!/ 

2F-w W-wie Narodowy, u nas szkolny 

2R-szef święcańskiej oświaty 

3A-kupisz u p. Wypaska w Lipnicy 

3L-od Mikołaja nie bolą 

4F-też wybieg, ale nie dla modelek 

4R-napełniany w „Wojmarze” 

5A-od podatku na cele charytatywne 

5L-siostra Rokity /nie Jana Marii/ 

6G-mruga z ogniska 

6S-sprawdż czy nie ma ich w Twej szafie 

7A-nasz były redaktor 

7M-nie ma firmy a buduje 

8G-samochodowy włóczęga 

8R-sprzedaje gaz do aut 

9B-cywilna w cenie 

9L-sławęciński przysiółek 

10G-śmieci tradycyjnie 

10R-wójt przed ślubowaniem 

11A-mruga w rajstopach 

11Ł-Zbyszek Gąsior zna się na nim 

12G-usunie go Romek Klisiewicz 

12S-w naszej gminie nie ma średniej 

13A-krewniaczka mieszkańców naszego 

parku 

13Ł-niejeden piękny w Jabłonicy 

14F-radny z Przysiek 

14S-bezpieczna w BS Skołyszyn 

15A-niegrzeczny pan 

15Ł-był taki w naszej gminie?/pokaże 

lustracja/ 

16I-może być orzekający 

16S-taką godność mają i nasi księża 

 

PIONOWO: 

 

A5–jedna z chorób 

A10-zrobi drogę i kanalizację 

B1-niejeden pięknie utrzymany w 

Święcanach 

C5-uczniem dopiero będzie 

D1-dumne ptaszysko 

E5-tańczona w gminnym karnawale? 

G6-ustalany przez trenera Piotrowskiego 

F1-ważny znak drogowy 

G12-kumpel 15A 

H1-właściciel betoniarni w Lisówku 

I6-droższa przez Nokię 

J1-ogrodowy rozbójnik 

K11-przed wejściem do GOK-u 

L1-dzielnica Święcan 

Ł8-z tyłu delikatesów „Centrum” 

M1-ogarnia kibica „Siepietniczanki” 

O1-radny z Kunowej 

P11-w nim u nas gazet nie kupisz 

R1-malarz ze Skołyszyna lub dzieło pługa 

R7-dopiero jesienią go powąchasz 

S12-nie ma go w Siedliskach 

T1-gimnazjalisty uczucie po wakacjach 

U12-nie wolno już jej topić! 

W1-ma tablicę a nie jest miejscowością 

Y12-naszywana lub przypinana 

Z1-tam jest nasz sejmik 

Z9-uczelniany element w święcańskiej szkole 
 

KUPON KONKURSOWY 
 

R o z w i ą z a n i e  k r z y ż ó w k i  z  n u m e r u  4 / 2 0 0 7  W i e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 
H A S Ł O :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … . .  
 
N a z w i s k o  … … … … … … . … … … … .  I m i ę  … … … … . . … … … … … … … … .  
A d r e s  … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … … .  

 
 
 
 
 

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

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

 

Rozwiąż hasło wg schematu: 

1Ł, 7P, 13E, 3E, 7D – 12G, 2D, 12U, 2L, 9L, 16K – 12H - 6M, 10T, 13D, 14Y, 1Z, 13U, 7E 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać do końca października 2007 r. Wszystkie kupony z prawidłową odpowiedzią 

przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu. Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną nagrody 

Wieści  Skołyszyńskie  –  bezpłatny B iu letyn In formacyjny  Rady  i  Urzędu Gminy w  Sko ł yszyn ie  
Zespół  Redakcyjny:  Has iak Edyta,  Święch St -w, Ko łodz ie j  Władys ława   
Adres Urzędu Gminy:  
38-242  Sko ły szyn  12 *  te l / fax  (013)  4491062 -64   
e-mai l  gmina@sko lyszyn .p l   *  s t rona  in tern .  www.bip. sko lyszyn.p l ,  www.wiesc i . sko lyszynsk ie .4 .p l   
 

Nakład:  1400  egzempla rzy  

mailto:gmina@skolyszyn.pl
http://www.bip.skolyszyn.pl/
http://www.wiesci.skolyszynskie.4.pl/

