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Zima dobiegła końca, dlatego pragniemy w kilku zdaniach przybliżyć wszystkim miesz-

kańcom najważniejsze zamierzenia inwestycyjne na najbliższe miesiące. 

Zacznijmy od inwestycji, które zawsze najbardziej wszystkich interesują, a więc od zamie-

rzeń drogowych.  

Miło jest nam poinformować, że w br. udało się już pozyskać kwotę 730 000 zł na odbu-

dowę dróg gminnych. Z Europejskiego Funduszu Solidarności Gmina Skołyszyn otrzymała 

250 000 zł z przeznaczeniem na odbudowę drogi gminnej „przez Wieś” w Skołyszynie. 

Za kwotę tą zostanie gruntownie przebudowany 750 m odcinek tej drogi. Natomiast z bu-

dżetu państwa nasza gmina otrzymała promesę na kwotę 480 000 zł z przeznaczeniem na 

odbudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi i ulewnych deszczy. Ze środków 

tych odbudowane zostaną drogi „Jesionka” w Bączalu Górnym (odcinek 557 mb) i droga 

„Przechody” w Święcanach (odcinek 1200 mb). Miło nam również poinformować, że Po-

wiat jasielski otrzymał promesę w wysokości 1 200 000 zł. Środki te w całości zostaną 

przeznaczone na odbudowę drogi powiatowej Jasło – Jareniówka – Jabłonica. 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina otrzymała środki na realizację 

dwóch projektów. Pierwszy z nich to budowa Centrum rekreacyjno – sportowego przy 

Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym. Projekt ten obejmuje budowę boisk do: 

piłki ręcznej, nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki plażowej oraz kortu do tenisa ziemnego, 

bieżni 4-torowej, skoczni uniwersalnej do skoku w wzwyż, w dal i trójskoku. Projekt 

obejmuje również urządzenie przy budynku szkoły placu zabaw oraz wykonanie miejsc 

parkingowych i ogrodzenie terenu boisk szkolnych. Wartość kosztorysowa projektu to 

prawie 330 000 zł. 

Drugim projektem realizowanym w roku bieżącym ze środków PROW to budowa Centrum 

rekreacyjno-sportowego w Skołyszynie. W ramach tego projektu wykonany zostanie kort 

do gry w tenisa ziemnego wraz z oświetleniem i ogrodzeniem. Ponadto w miejscowym 

parku wykonany zostanie trakt pieszy o długości 490 m, będący pierwszym etapem rewita-

lizacji parku. Alejki spacerowe o nawierzchni tłuczniowej zostaną oświetlone i wyposażo-

ne w wypoczynkowe ławeczki. Ostatnim elementem tego projektu jest zakup mobilnej 

estrady plenerowej o wymiarach 6 x 8 m, która będzie wykorzystywana do organizacji 

różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie gminy. Wartość projektu to prawie 660 000 

zł. 

Tak skrótowo przedstawiają się ważniejsze plany inwestycyjne Gminy Skołyszyn na naj-

bliższe miesiące. O ich efektach i planach na najbliższy okres czasu będziemy informowali 

w kolejnych wydaniach Wieści Skołyszyńskich. 

 

 

 

 

 

 

Napisz e-mail do: 
Wójta –  

 wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 

krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 

maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przew. Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

 Pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w ciepłej, 
 rodzinnej atmosferze, dobrego zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności, 
 a czas Zmartwychwstania Pańskiego niech napełni wszystkich spokojem 
 i miłością, da siłę do pokonywania trudności, realizacji planów 
 i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

łącząc wyrazy szacunku życzy  
Wójt Gminy Zenon Szura 

PLANY INWESTYCYJNE NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE 
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INWESTYCJE DROGOWE W ROKU 2011 
 
Bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym i chyba 

najbardziej oczekiwanym przez mieszkańców reali-

zowanym na terenie Gminy jest modernizacja i re-

mont dróg zlokalizowanych na naszym terenie. Prace 

te w ostatnich latach nabrały szczególnego tempa. 

Bardzo cieszy fakt, że co roku przybywa wiele kilo-

metrów nowych nawierzchni asfaltowych zarówno na 

drogach gminnych jak i powiatowych. Również pod-

sumowując prace inwestycyjne na drogach wykonane 

w roku 2011 z zadowoleniem musimy stwierdzić, że 

rok ubiegły był pod tym względem bardzo dobry. Na 

podkreślenie zasługuje również fakt, że w roku ubie-

głym gruntownej przebudowie poddany został odci-

nek drogi krajowej w Skołyszynie, tzw. Winnica, 

gdzie corocznie na ostrych zakrętach dochodziło do 

wielu kolizji i wypadków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie trwają również rozpoczęte w roku ubiegłym 

prace przy przebudowie mostu na „krajówce” na 

potoku Olszynka w Siepietnicy. Inwestycja ta od 

wielu lat była przez użytkowników tej drogi bardzo 

oczekiwana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jesteśmy przekonani, że te dwie inwestycje na drodze 

krajowej w znacznym stopniu przyczynią się do po-

prawy stanu bezpieczeństwa na tych drogach. Oczy-

wiście w myśl zasady, że apetyt rośnie w miarę je-

dzenia zdajemy sobie sprawę, że nie udało się jeszcze 

zaspokoić potrzeb i oczekiwań wszystkich mieszkań-

ców. Jednak należy podkreślić, że corocznie sytuacja 

w tym zakresie ulega wyraźnej poprawie. 

W poniższych zestawieniach w formie tabelarycznej  

przedstawione zostały prace (ilościowo i kwotowo) 

wykonane na drogach gminnych w poszczególnych 

sołectwach oraz na drogach powiatowych 

 

Zestawienie nawierzchni bitumicznych wykona-

nych na drogach gminnych: 

L.p. Sołectwo 
Nawierzchnia 

[m
2
] 

Wartość  

 [zł] 

1  Bączal 

Dolny 

3 865 311 578,74 

2 Bączal 

Górny 

675 70 242,06 

3 Harklowa 1 464 109 537,98 

4 Jabłonica 1 459 138 734,90 

5 Lipnica 

Górna 

652 63 537,17 

6 Lisów 780 61 179,40 

7 Przysieki 622 60 583,81 

8 Pusta Wola 250 32 896,82 

9 Siedliska 

Sł. 

4692 497 672,26 

10 Siepietnica 347 29 258,35 

11 Skołyszyn 365 50 969,83 

12 Sławęcin 643 40 377,14 

13 Święcany 7 593 775 058,38 

RAZEM: 

21 948 m
2
  

tj. około 8 129 

mb 

2 247 626,84 

 

 

 

 

Zestawienie nawierzchni bitumicznych wykonanych na drogach powiatowych: 

L.p. Miejscowość Droga 
Nawierzchnia 

[mb] 

Wartość  

[zł] 

1 

 
Harklowa 

Nr 1867R Harklowa - Osobnica 2 450 2 379 689,00 

Nr 1864R Grudna – Kunowa – Pusta Wola 710 259 961,21 

2 Jabłonica Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica 1 068 382 181,15  

3 Lisów Nr 1831R Lisówek - Lisów 1 505 516 667,04 

4 Święcany 

Nr 1826R Święcany - Lisów 412 139 107,83 

Nr 1827R Siepietnica – Święcany 87 49 784,62 

Nr 1826R Święcany - Czermna 68 38 653,00 

5 Bączal Górny Nr 1832R Skołyszyn – Bączal Górny 771 326 501,49 

6 Kunowa Nr 1865R Kunowa - Harklowa 600 316 519,55 

7 Skołyszyn Nr 1862R do stacji PKP 668 302 791,12 

 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 4(27)2011  
Z przykrością informujemy, że nie nadesłano prawidłowych rozwiązań krzyżówki z poprzedniego numeru. 
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SAMOOCENA URZĘDU GMINY METODĄ CAF 

 

W okresie od sierpnia do listopada 2011 r. w Urzę-

dzie Gminy w Skołyszynie wdrażana była Wspólna 

Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment 

Framework). Metoda CAF skupia się na przeprowa-

dzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskona-

lenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień 

zarządczych. Samoocena nie jest jednorazowa, to 

kompleksowy, systematyczny i powtarzalny przegląd 

realizowanych działań. Jej podstawowym celem jest 

doprowadzenie do poprawy jakości pracy urzędu. 

Podczas prowadzenia samooceny ocenia się potencjał 

a także osiągane wyniki w oparciu o posiadane do-

wody. Samooceny Urzędu Gminy w Skołyszynie 

dokonał zespół w ośmioosobowym, zróżnicowanym 

pod względem zajmowanych stanowisk, wieku, wy-

kształcenia i stażu pracy składzie. Oceniano m.in.: 

przywództwo, strategie i planowanie, pracowników, 

partnerstwo i zasoby, procesy, wyniki dzia-

łalności w relacjach z obywatelami 

i klientami, wyniki działalności w relacjach 

z pracownikami, społeczne wyniki działal-

ności oraz kluczowe wyniki działalności. 

W wyniku przeprowadzonej samooceny 

udało się zidentyfikować obszary wymaga-

jące poprawy i usprawnień. Aby samoocena 

nie była sztuką dla sztuki został opracowany 

wniosek w ramach konkursu otwartego nr 

1/POKL/5.2.1/2011 „Doskonalenie zarzą-

dzania w jednostkach samorządu terytorial-

nego na podstawie wyników Wspólnej Me-

tody Oceny (CAF)” – w partnerstwie z czte-

rema innymi gminami powiatu jasielskiego, 

które zdecydowały się na przeprowadzenie 

samooceny - mający na celu poprawę tych 

obszarów w których samooce-

na wykazała braki. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę w wyniku 

jego realizacji powstanie punkt obsługi klienta (punkt 

informacyjny), zostanie wdrożony system monitoro-

wania poziomu satysfakcji klientów z jakości funk-

cjonowania urzędu gminy, pracownicy urzędu będą 

mieć możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, 

kursach doskonalących, studiach podyplomowych, 

a także zostaną wypracowane nowe oraz zostaną 

zaktualizowane istniejące dokumenty strategiczne 

dotyczące gminy. Projekt polegający na wdrożeniu 

metody CAF został współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013 działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału admini-

stracji samorządowej). Więcej o wynikach samooce-

ny można dowiedzieć się za pośrednictwem strony 

internetowej www.skolyszyn.pl, zakładka „samo-

rząd” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOGRAFIA GMINY 

L.p. Sołectwo 
Liczba mieszkańców przyrost / spadek Ilość nr domów 

rok 2002 rok 2011 liczbowo % rok 2002 rok 2010 

1 Bączal Dolny 681 681 0 0 % 191 202 

2 Bączal Górny 635 619 - 16 - 2,52 % 188 193 

3 Harklowa 1601 1618 + 17 +1,06 % 489 498 

4 Jabłonica 784 767 - 17 - 2,17 % 159 171 

5 Kunowa 495 452 - 43 - 8,69% 139 143 

6 Lipnica Górna 504 470 - 34 - 6,75 % 135 142 

7 Lisów 875 903 + 28 + 3,20% 218 240 

8 Przysieki 1545 1550 + 5 + 0,32 % 390 437 

9 Pusta Wola 279 278 - 1 - 0,36 % 76 76 

10 Siedliska Sł. 221 217 - 4 - 1,81 % 67 73 

11 Siepietnica 495 499 + 4 + 0,81 % 122 131 

12 Skołyszyn 1853 1970 + 117 + 6,31 % 428 497 

13 Sławęcin 364 374 + 10 + 2,75 % 101 105 

14 Święcany 2350 2282 - 68 - 2,89 % 558 587 

RAZEM 12682 12680 - 2 - 0,016% 3261 3495 
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KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ 

 

 

 

Wójt Gminy Skołyszyn ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 

Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej, 

Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie, Zespołu Szkól Publicznych w Święcanach 
 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zaj-

mująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół 

i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436). 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą-

dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dy-

rektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, 

z późn. zm.),tj: 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły; 

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu po-

twierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata ; 

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 

 stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo 

 stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 

 stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c, 

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 

posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukoń-

czenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego 

z zakresu zarządzania oświatą, 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierow-

niczym; 

g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-

blicznego lub postępowania dyscyplinarnego; 

h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za na-

ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.); 

j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 

tych dokumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.); 

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela , 

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny do-

robku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 

ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); 

n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – 

w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 

o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

III. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie 

lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia czyli lekarza medycyny pracy. 

Na żądanie organu prowadzącego kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów, o któ-

rych mowa w punkcie II lit. b, d, e, k i l . 

IV.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnymi, numerem telefonu i dopiskiem 

„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym, Kunowej, Skołyszynie, Świę-

canach", w terminie do 29 marca 2012 r. do godz.15ºº na adres: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 

12,pok nr 9 w godzinach urzędowania. 

V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Skołyszyn. O terminie i miejscu prze-

prowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
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UROCZYSTA SESJA RADY GMINY 28.12.2011 r. 

W dniu 28 grudnia br. w pięknej sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie odbyła się uroczysta, opłatkowa sesja Rady 

Gminy. W sesji oprócz radnych i sołtysów udział 

wzięli zaproszeni goście w osobach: Ks. Prałata Ta-

deusza Wawryszko, Przewodniczącego Rady Powia-

tu w Jaśle Bogusława Kręcisza, Prezesa Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP dh Stanisława Święcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 grudnia 2011 r. w Domu Ludowym 

w Siepietnicy zorganizowano Gminne Spotkanie 

Wigilijne, które zostało przygotowane przez członki-

nie Koła Gospodyń Wiejskich w Siepietnicy, a udział 

w jego organizacji miały pozostałe koła KGW z na-

szej gminy, które przygotowały swoje specjały kuli-

narne na wieczerzę. Spotkanie rozpoczęło się po 

godzinie 15-tej, a swoją obecnością zaszczycili je 

miedzy innymi zaproszeni goście: senator RP Alicja 

Zając, poseł Bogdan Rzońca, wójt gminy Zenon 

Szura, przewodniczący rady powiatu Bogusław Krę-

cisz, proboszcz parafii Święcany ks. Marek Mnich, 

radny gminy Adam Słowik, sołtys wsi Jan Wędry-

chowicz. Po powitaniu gości i uczestników spotkania 

w programie artystycznym wysłuchano pięknie wy-

konanych przez młodzież pastorałek, kolęd oraz 

wiersza. Wszyscy wspaniale przygotowany program 

artystyczny nagrodzili dużymi brawami. Wieczerza 

wigilijna rozpoczęła się od modlitwy prowadzonej 

przez proboszcza parafii Święcany ks. Marka Mni-

cha, a następnie przystąpiono do łamania się opłat- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

i Prezesa Zarządu Gminnego PSL Wacława Gubernata. 

W świąteczny nastrój zebranych wprowadziły piękne 

kolędy i pastorałki w wykonaniu młodzieży z GOKiCz 

w Skołyszynie pod opieką P. Agnieszki Starzec. 

Po występie wszyscy zebrani złożyli sobie świąteczne 

życzenia i połamali się opłatkiem. 

Po części uroczystej odbyła się część robocza, podczas 

której radni przyjęli 5 uchwał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kiem i składania życzeń. Panowała rodzinna atmosfe-

ra, a życzenia były składane z głębi serca. Po łamaniu 

opłatkiem i życzeniach przystąpiono do spożywania 

wigilijnych potraw. Wszystkie potrawy były bardzo 

smaczne, za które Paniom z kół gospodyń wiejskich 

należą się słowa uznania i podziękowania 

a zwłaszcza organizatorkom z KGW w Siepietnicy. 

W trakcie wieczerzy do uczestników słowa z życze-

niami i podziękowaniami skierowali miedzy innymi: 

senator RP Alicja Zając, poseł RP Bogdan Rzońca, 

wójt gminy Zenon Szura, sołtys Jan Wędrychowicz, 

przewodnicząca koła KGW w Siepietnicy Ryszarda 

Czochara. Pani senator i Pan poseł w swoich wystą-

pieniach zaznaczyli, że jest to pierwsze spotkanie 

wigilijne na terenie powiatu jasielskiego, w którym 

uczestniczą; zapraszali na powiatowe spotkanie wigi-

lijne, które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury 

w dniu 18 grudnia br. Przez całą wieczerzę wigilijną 

dało się odczuwać miłą rodzinną atmosferę, w którą 

wkomponowało się wspólne śpiewanie kolęd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GMINNA WIGILIA W SIEPIETNICY 

  
 

  



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 1(28)2012 
 

- 6 - 

WNIOSKI O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 
 

 

 

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolni-

czego informuje wszystkich rolników, że termin 

składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2012 

roku to okres od 15 marca do 15 maja 2012 r. Wnio-

ski wypełniać będą pracownicy Podkarpackiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie (wejście od podwórka).  

Wnioski wypełniane będą odpłatnie.  

 

 

 

 
Stowarzyszenie Lokal-

na Grupa Działania 

„LIWOCZ” informuje, 

że w dniach od 

10.04.2012 r. do 

07.05.2012 r. trwał 

będzie nabór wniosków 

w ramach działań 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-

czej”. 

Pula środków finansowych przeznaczonych do roz-

dysponowania  w bieżącym naborze to ponad 

1 300 000,00 złotych.  

Dofinansowanie może wynosić nawet 50% kosz-

tów kwalifikowanych. 
  

 

 

 

Stowarzyszenie Lokal-

na Grupa Działania 

„LIWOCZ” zaprasza 

wszystkie osoby miesz-

kające na obszarze 

działania Lokalnej Gru-

py Działania 

„LIWOCZ” (m.in. 

Gminy Skołyszyn), zajmujące się amatorsko lub 

profesjonalnie fotografią, do wzięcia udziału w kon-

kursie fotograficznym „Cztery Pory Roku” . 

Konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku” składa 

się z czterech etapów: zima, wiosna, lato i jesień. 

Terminy nadsyłania prac: 

- I etap „ZIMA” od 08.02. do 16.03.2012 r. 

- II etap „WIOSNA” od 02.04. do 08.06.2012 r. 

- III etap „LATO” od 02.07. do 07.09.2012 r. 

- IV etap „JESIEŃ” od 01.10. do 30.11.2012 r. 

Celem konkursu jest propagowanie piękna lokalnych 

krajobrazów w różnych porach roku. Przedmiotem 
fotografii powinny być krajobrazy, urokliwe miejsca 

oraz ciekawe zakątki charakterystyczne dla obszaru 

LGD „LIWOCZ”. 

 

Koszt wypełnienia wniosku to kwota 25 zł do 10 

działek ewidencyjnych, do których przyznawana jest 

płatność obszarowa, natomiast za każdą następną 

działkę ewidencyjną do której przyznawana jest płat-

ność obszarowa + 1 zł. 

Wnioski od osób, które korzystały z usługi i wyraziły 

na to zgodę będą dostarczane do Biura Powiatowego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Jaśle przez pracowników Ośrodka Doradztwa Rol-

niczego. 

 

 

 

 
Wnioski w ramach działań „Tworzenie i rozwój mi-

kroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” mogą składać rolnicy, oso-

by fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyj-

ne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące 

lub podejmujące działalność jako mikroprzedsiębior-

ca (zatrudnienie poniżej 10 osób) zamieszkujący lub 

prowadzący działalność gospodarczą na terenie dzia-

łania LGD „LIWOCZ” tj. Gmin: Skołyszyn, Brzyska, 

Brzostek, Pilzno i Jodłowa.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie in-

ternetowej http://www.lgdliwocz.pl 

Informacji udzielają również pracownicy biura 

(Brzyska 11A) od poniedziałku do piątku w godz. 

8:00
 
– 16:00,  pod nr tel. 13 44 103 38 lub za pośred-

nictwem poczty elektronicznej lgdliwocz@wp.pl 

 

 

 
 

Zgłoszenie do każdego etapu konkursu następuje 

poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu, 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Dodatkowo osoby niepełnoletnie 

proszone są o dostarczenie zgody do udziału w kon-

kursie wyrażonej przez ich rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

Prace oraz niezbędne dokumenty należy dostarczyć 

do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„LIWOCZ” (Brzyska 11A) lub przesłać pocztą 

(Brzyska 11A, 38-212 Brzyska). 

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne 

nagrody. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie interne-

towej www.lgdliwocz.pl oraz www.skolyszyn.pl 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać: 

- osobiście w biurze Stowarzyszenia: (Brzyska 11A) 

w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku 

- telefonicznie pod numerem telefonu: 13 44 103 38 
- za pomocą poczty elektronicznej: lgdliwocz@wp.pl  

PIENIĄDZE Z UE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH 
 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „CZTERY PORY ROKU” 
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AKCJA „SŁONECZNE DNI” 
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BEZPŁATNE WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW 

Związek Gmin Dorze-

cza Wisłoki w Jaśle zgłosił 

swój udział w „Europejskich 

Słonecznych Dniach”. „Sło-

neczne Dni” są kampa-

nią o charakterze edukacyjnym 

i informacyjnym realizowaną 

w 19 krajach europejskich, 

której celem jest ochrona środowiska i klimatu po-

przez wykorzystanie energii słonecznej, w tym 

przede wszystkim kolektorów słonecznych i syste-

mów fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem 

kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej w 

Warszawie, natomiast europejskim koordynatorem 

jest European Solar Thermal Industry Federation 

(ESTIF) w Brukseli. Kampania prowadzona jest 

równolegle we wszystkich 19 krajach w dniach 1-13 

maja.  

 

Przybliżenie możliwości Internetu osobom w różnym 

wieku, to cel ogólnoeuropejskiej kampanii "Tydzień 

z Internetem". W tym roku odbędzie się ona w dniach 

26-30 marca. W 2012 roku do akcji przyłączył się 

GOKiCz w Skołyszynie. Aby umożliwić osobom 

starszym poznanie tajników korzystania z komputera 

i poruszania się po zasobach stron www Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie orga- 

 

 

 

W dniu 10 marca 2012 r. w Głogowie Małopolskim 

obradował III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 

RP w Rzeszowie. W Zjeździe uczestniczyło 68 dele-

gatów oraz licznie przybyłe władze Związku, PSP, 

administracji samorządowej i instytucji współpracu-

jących z ochotniczym pożarnictwem. Wśród gości 

zaproszonych był obecny Wicepremier, Prezes ZG 

ZOSP RP Waldemar Pawlak, Komendant Główny 

PSP gen. nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Posłowie 

na Sejm RP: Krystyna Skowrońska, Mieczysław 

Kasprzak, Zbigniew Chmielowiec i Zbigniew So-

snowski, Wicemarszałek Województwa Podkarpac-

kiego Zygmunt Cholewiński, Wicewojewoda Pod-

karpacki Alicja Wosik, Podkarpacki Komendant 

Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Kuliga, Krajowy 

Duszpasterz Strażaków Ks. mł. bryg. Jan Krynicki, 

Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Rzeszowie Jan To-

maka. Podczas Zjazdu dokonano oceny pięcioletniej 

kadencji, przyjęto program działania na lata 2012 -

2016 oraz wybrano nowe władze ZOW ZOSP RP 

w Rzeszowie. Prezesem Oddziału Wojewódzkiego 
ponowie został Janusz Konieczny. Z powiatu jasiel-

skiego członkami ZOW ZOSP RP zostali Dominik 

Rzońca i Stanisław Święch, który został również 

wybrany delegatem na XIII Zjazd Krajowy. Ważniej- 

 

W Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecz-

nych Dni w 2012 r. odbędą się po raz drugi. Nad 

tegoroczną kampanią Patronat Honorowy objął: Mi-

nister Gospodarki – Waldemar Pawlak, Minister 

Środowiska – Marcin Korolec, Prezes Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

– Jan Rączka, Przewodniczący Parlamentarnego 

Zespołu ds. Energetyki – Andrzej Czerwiński oraz 

Ambasador Danii w Polsce - Thomas Østrup Møller. 
W ramach „kampanii słonecznej” Związek planuje 

przeprowadzenie akcji edukacyjnej skierowanej 

w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu 20 

gmin należących do Związku obejmującej: „bieg po 

słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz 

konkursy plastyczne. Związek ubiega się o dofinan-

sowanie projektu ze środków Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie. 

 

nizuje bezpłatny Kurs Komputerowy dla Seniorów.  

Podczas czterech spotkań seniorzy będą mieli okazję 

poznać ogólną obsługę komputera, poznać metody 

pracy z edytorem tekstu oraz nauczyć się korzystania 

z Internetu w celu zdobywania i wymiany informacji.  

Zapisać można się telefonicznie pod numerem tele-

fonu 013 449 10 17 lub osobiście w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

 

 

 

sze problemy omawiane w dyskusji oraz wnioski 

wymagające rozwiązania na szczeblu nadrzędnym: 1. 

Ulga dla pracodawców zatrudniających strażaków 

OSP, zwalniających ich do udziału w akcjach ratow-

niczych i na szkolenia. 2. Prowadzenie starań o za-

kwalifikowanie taryf elektrycznych dla remiz OSP 

tak jak dla gospodarstw domowych. 3. Prowadzenie 

starań w sprawie uzyskania wcześniejszej emerytury 

dla członków OSP. 4. Zabieganie o zmianę przepi-

sów prawnych w sprawach łączenia mandatu radnego 

gminy i członka zarządu OSP. 5. Zwiększenie środ-

ków na szkolenia funkcyjnych OSP a przede wszyst-

kim szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. 

 

 

 

III ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP  

 

http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
http://www.solardays.eu/
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W ramach jubileuszowego XX finału WOŚP Ochot-

nicza Straż Pożarna w Skołyszynie ponownie zareje-

strowała swój sztab. W dniu 8.01.2012 r. mimo 

brzydkiej pogody 30 wolontariuszy od wczesnych 

godzin przedpołudniowych kwestowało na terenie 

gminy. W ramach skołyszyńskiego finału młodzi 

artyści z Zespołu Szkół Publicznych wystąpili z kon-

certem kolęd i pastorałek. Strażacy z OSP zorgani-

zowali „dzień otwartej strażnicy” w ramach, którego 

mieszkańcy mogli zapoznać się ze sprzętem będącym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W dniu 14 marca 2012 r. w strażnicy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Skołyszynie Zarząd Oddziału 

Gminnego Związku OSP RP wspólnie z Urzędem 

Gminy w Skołyszynie był organizatorem eliminacji 

gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-

niczej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepi-

sów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony 

ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo-

żarowej. W szczególności służy popularyzowaniu 

wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów 

przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek 

pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się 

podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat 

techniki pożarniczej, organi-

zacji ochrony przeciwpoża-

rowej oraz historii i tradycji 

 ruchu strażackiego. 

W eliminacjach gminnych 

wzięło udział 32 uczniów 

wyłonionych w trakcie eli-

minacji szkolnych.  

Wyniki 35 gminnego finału 

OTWP:  

W kategorii Szkół Podsta-

wowych: 

1. Przemysław Rewiś  

SP Harklowa 

2. Jakub Wojdyła   

SP Bączal Dolny 

3. Dawid Zborowski  

SP Bączal Dolny 

W kategorii Gimnazjów: 

1. Gabriel Węgrzyn             

ZSP Bączal Dolny 

 

 

na wyposażeniu jednostki a chętni mogli odbyć po-

dróż w górę za pomocą podnośnika SH 18. Można 

było oglądnąć sprzęt, jaki jednostka otrzymała od 

Fundacji WOŚP w ramach akcji „Stop Powodziom”. 

Pielęgniarki z Samodzielnego Publicznego ZOZ 

wykonywały badania poziomu cukru w krwi 

i ciśnienia. Mimo brzydkiej pogody zebrano kwotę 

prawie 4 200 zł, która została wpłacona na konto 

Fundacji WOŚP. 

Stanisław Święch-Szef Sztabu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Przemysław Maczuga      ZSP Kunowa 

3. Marcin Wyrostek             ZSP Bączal Dolny 

Uczestnicy eliminacji otrzymali puchary i upominki 

ufundowane przez Wójta Gminy Skołyszyn. Gośćmi 

turnieju byli Komendant Powiatowy PSP st. bryg. 

Wiesław Latoszek, Prezes ZOP ZOSP RP Stanisław 

Święch, Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Zięba, 

Prezes ZOG ZOSP RP Władysław Depczyński, Na-

czelnik Wydziału Prewencji bryg. Ireneusz Zagórski 

oraz opiekunowie z poszczególnych szkół. 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach reprezen-

tować będą Gminę Skołyszyn w eliminacjach powia-

towych OTWP. 

 

WOŚP ZAGRAŁA W SKOŁYSZYNIE  

  

 „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” – ELIMINACJE GMINNE 
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BAL MALUCHA W SKOŁYSZYNIE 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY W LISOWIE 

Dnia 28 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej 

w Lisowie zorganizowany został, jak co roku, Dzień 

Otwarty Szkoły połączony z zabawą choinkową. 

Impreza rozpoczęła się od występów artystycznych. 

Najpierw zaprezentowano jasełka, przygotowane 

przez uczniów klas czwartej i piątej oraz szkolny 

zespół wokalny Lisolla, który wykonał wzruszające 

kolędy i pastorałki. 

Następnie dziewczęta starszego zespołu tanecznego 

zaprezentowały publiczności taniec „Zumba”. 

Uczniowie klas młodszych także przygotowali taniec 

- do piosenki Lady Gaga. Obydwa tańce zostały przy-

jęte przez widownię gromkimi brawami. 
Potem dzieci z klasy pierwszej przedstawiły ciekawą 

i pouczającą inscenizację „Zimowe spotkania” 

o dokarmianiu zwierząt zimą, natomiast przedszkola-

ki - żartobliwe przedstawienie pt.: „Cztery babcie”. 

Obecni na widowni dziadkowie byli bardzo wzrusze-

ni słysząc wesołe i dowcipne teksty w wykonaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już po raz ósmy dnia 29.01.2012 r. na sali gimna-

stycznej przy ZSP w Skołyszynie odbył się karnawa-

łowy BAL MALUCHA. Został on zorganizowany 

dla najmłodszych mieszkańców Skołyszyna i dzieci 

całej gminy, a także okolicznych miejscowości.  

W imprezie na kolorowo przystrojonej sali wzięło 

udział około 200 osób. Całą uroczystość rozpoczął p. 

dyrektor ZSP w Skołyszynie mgr Stanisław Pawluś. 

Powitał on gorąco wszystkich przybyłych na zabawę 

i życzył wielu niezapomnianych wrażeń. Swoje 

umiejętności zaprezentowali tancerze, wśród nich 

uczniowie naszej szkoły (Julia Berkowicz i Agniesz-

ka Berkowicz) w pokazie tańca. Wszystkim podobały 
się układy taneczne, a także profesjonalne stroje.  

Całą prezentację przygotował opiekun tancerzy pan 

  

 

najmłodszych. Kolejnym punktem programu była 

scenka kabaretowa w wykonaniu uczniów klasy szó-

stej, pt. „Maszyna prawdy”, która rozbawiła zebraną 

publiczność. Na koniec dzieci z kółka teatralnego 

klas I-III przeniosły widzów w świat bajki „Kopciu-

szek”. 
Po zakończeniu występów uczniowie mieli zorgani-

zowaną dyskotekę, którą prowadziły animatorki 

przebrane za Wróżkę i Czarownicę. Dla każdego 

dziecka był też przygotowany przez Radę Rodziców 

i pracowników szkoły poczęstunek. Rodzice i goście 

mogli skorzystać z bogatego bufetu i miło spędzić 

czas. Najchętniej kupowane były ciasta domowego 

wypieku, gofry, hamburgery i zapiekanki. 

Uczniowie i rodzice mogli wspomóc szkołę poprzez 

zakup symbolicznych cegiełek. Dochód z imprezy 

Rada Rodziców przeznaczyła na remont łazienki przy 

sali bibliotecznej. 
D. Śliwińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Berkowicz, który także poprowadził różne 

zabawy i tańce dla przybyłych dzieci. Przygotowany 

program wprawił wszystkich w wesoły nastrój.  

Innymi atrakcjami tego balu były także: loteria fan-

towa i możliwość losowania cennych nagród z bile-

tów wstępu (rower górski, odtwarzacz DVD, obraz).  

Na karnawałowe słodkości zapraszał obfity szkolny 

bufet. Po występach i popisach młodzi uczestnicy 

balu mogli bawić się i tańczyć przy lubianej i wesołej 

muzyce.  

Całą imprezę zakończył pan dyrektor szkoły. Podzię-

kował on wszystkim gościom za udział i zaprosił na 

kolejny bal za rok. Imprezę zorganizował pan dyrek-
tor szkoły, mgr St. Pawluś z pomocą Rady Pedago-

gicznej i Rady Rodziców.  
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X GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ,  
KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

 

 

 

Kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania oraz 

zachowanie od zapomnienia polskich kolęd i pastora-

łek to główne cele organizowanego przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie Prze-

glądu Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek. Tego-

roczna – dziesiąta edycja odbyła się 26 stycznia 2012 

roku w sali widowiskowej GOKiCz.  

Podczas przeglądu na scenie zaprezentowało się 27 

solistów i 11 zespołów ze szkół podstawowych 

i gimnazjów Gminy Skołyszyn. Łącznie w X Prze-

glądzie Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek udział 

wzięło 149 osób.  

Jury w składzie: ks. Tadeusz Wawryszko – proboszcz 

parafii Skołyszyn; Stanisław Mazurek – nauczyciel 

muzyki, instruktor gry na instrumentach Społecznego 

Ogniska Muzycznego w Jaśle; Jadwiga Szarek – 

instruktor muzyki w GOKiCz w Skołyszynie oraz 

Marta Gąsiorowska – kierownik GOKiCz oceniało 

umiejętności wokalne wykonawców, dykcję, inter-

pretację, stopień trudności wykonywanych utworów 

oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury oceniało wyko-

nawców w trzech grupach wiekowych i nagrodziło: 

 

KL.I-III  

Soliści  

I MIEJSCE: Katarzyna Kozioł – kl. II, SP Harklo-

wa Nauczyciel przygotowujący: Barbara Łacek  

II MIEJSCE: Oliwia Mularz – kl. I, SP Przysieki 

Nauczyciel przygotowujący: Krystyna Majka  

III MIEJSCE: Wiktoria Berkowicz – kl. III, SP 

Przysieki Nauczyciel przygotowujący: Elżbieta 

Pawluś  

Zespoły  

I MIEJSCE: Zespół „Tęcza” – kl. II, SP Harklowa/ 

Nauczyciel przygotowujący: Barbara Łacek  

II MIEJSCE: Zespół „Kolędniczki z Przysiek” – kl. 

II; SP Przysieki Nauczyciel przygotowujący: Kry-

styna Majka  

II MIEJSCE: Zespół wokalno-instrumentalny – kl. 

III, SP Jabłonica Nauczyciel przygo-

towujący: Henryk Juszczyk  

KL. IV-VI  

Soliści  

I MIEJSCE: Monika Syzdek – kl. 

IV; SP Lisów Nauczyciel przygoto-

wujący: Agnieszka Starzec  

II MIEJSCE: Weronika Wojdyła – 

kl. IV, SP Bączal Dolny Nauczyciel 

przygotowujący: Dorota Kosiba  

III MIEJSCE: Karina Bonar kl. VI , 

SP Skołyszyn Nauczyciel przygoto-

wujący: Urszula Czerwińska  

Zespoły 
I MIEJSCE: ”Fermatki” – kl. IV-VI, 

SP Skołyszyn Nauczyciel przygoto-

wujący: Urszula Czerwińska  

II MIEJSCE: Zespół SP Przysieki – 

kl. IV-VI Nauczyciel przygotowują-

cy: Elżbieta Pawluś  

III MIEJSCE: "Lisolla” – kl. IV-VI, SP Lisów Na-

uczyciel przygotowujący: Agnieszka Starzec  

GIMNAZJA  

Soliści  

I MIEJSCE: Monika Furmanek – Gimnazjum 

w Skołyszynie Nauczyciel przygotowujący: Urszula 

Czerwińska  

II MIEJSCE: Karolina Rogowska – Gimnazjum 

w Skołyszynie Nauczyciel przygotowujący: Urszula 

Czerwińska  

III MIEJSCE: Paulina Bugajska– Gimnazjum 

w Skołyszynie/ Nauczyciel przygotowujący: Urszula 

Czerwińska  

Zespoły  

I MIEJSCE: Zespół „Chromatica” – Gimnazjum 

w Święcanach Nauczyciel przygotowujący: Ewa 

Maciejczyk  

II MIEJSCE: Zespół „Skoliszclub” – kl. I-III, Gim-

nazjum w Skołyszynie Nauczyciel przygotowujący: 

Urszula Czerwińska 

III MIEJSCE: Duet – Karolina Rogowska, Paulina 

Bugajska – Gimnazjum w Skołyszynie Nauczyciel 

przygotowujący: Urszula Czerwińska 
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KOLĘDOWANIE W GOKICZ 
 

WYSTAWA KLUBU TWÓRCÓW SZTUKI 

 

Muzyka świąteczna towarzyszy nam nie tylko pod-

czas wigilijnej kolacji, ale przewija się przez cały 

świąteczny okres, tworząc niepowtarzalną atmosferę. 

22 stycznia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie licznie zgromadzili się 

mieszkańcy naszej gminy, by wysłuchać kolęd i pa-

storałek w wykonaniu uczestników zajęć prowadzo-

nych w GOKiCz. W magiczny nastrój kolędowania 

wprowadziła wszystkich grupa teatralna „Talenty” 

(opiekun: Elżbieta Pawluś), która wystawiła jasełka. 

Piękne odtworzenie biblijnych wydarzeń bardzo 

podobało się zebranym na sali, czego wyrazem były 

gromkie brawa. W czasie przedstawienia na scenie 

zaprezentował się również zespół taneczny  „Panter-

ki” (opiekun: Jadwiga Szarek), który wykonał taniec 

aniołków. Oprawę muzyczną jasełek zapewnił nato-

miast zespół wokalny „Fermata” oraz uczennica gry 

na keyboardzie (opiekun: Jadwiga Szarek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 stycznia o godz. 14:30 miało miejsce otwarcie 

wystawy „Klubu Twórców Sztuki” w sali wystawo-

wej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie. Klub działa przy GOKiCz w Skoły-

szynie od września 2011 r. Skupia 

twórców profesjonalnych i niepro-

fesjonalnych z Gminy Skołyszyn, 

zajmujących się różnorodną twór-

czością.  

Na wystawie swoje prace prezen-

towali: Maria Bielamowicz, An-

drzej Garbiec, Krystyna Pilch, 

Stanisław Ryznarski, Aram Sha-

khbazyan, Maria Słowik, Jan Woj-

tas oraz Władysława Kołodziej – 

opiekun klubu.  

 
 

 

 

 

Publiczność miała również okazję wysłuchać kolęd 

Preisnera, wykonanych przez młodzieżowy zespół 

wokalny prowadzony przez Agnieszkę Starzec.  

Na koniec na scenie wystąpiły zespoły wokalno-

instrumentalne przygotowane przez Stanisława Ma-

zurka. Spotkanie odbyło się w nowej sali widowi-

skowej GOKiCz w Skołyszynie, oddanej do użytku 

w grudniu 2011 roku. W czasie prezentacji kierownik 

GOKiCz Marta Gąsiorowska przekazała podzięko-

wania obecnemu na spotkaniu Zastępcy Wójta 

Krzysztofowi Ziębie oraz Władzom Gminy Skoły-

szyn za przekazanie funduszy na modernizację sceny 

i wnętrza sali widowiskowej, zakup profesjonalnego 

nagłośnienia i oświetlenia. Nowa sala widowiskowa 

stanowi piękną wizytówkę GOKiCz i niewątpliwie 

przyczyni się do rozwijania talentów u aktorów, soli-

stów, zespołów wokalnych i tancerzy z naszej gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W otwarciu wystawy uczestniczyli: p. Zastępca Wój-

ta Krzysztof Zięba, twórcy oraz miłośnicy sztuki. 

Wystawę można było oglądać do 9 marca 2012 r. 
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FERIE 2012 NIE BYŁY NUDNE 

Ferie  spędzone w swojej miejscowości - nie muszą 

być nudne! Przekonali się o tym wszyscy, którzy 

skorzystali z oferty Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie. Miedzy 30 stycznia 

a 10 lutego GOKiCz w Skołyszynie organizował 

codziennie zajęcia dla przedszkolaków, uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci uczęszcza-

jące na cykl zajęć "Zabaw serie na ferie” sprawiły, że 

w GOKiCz było gwarno i wesoło. Pomimo mrozów 

zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci 

i młodzieży. Stało się to zapewne za sprawą interesu-

jącej oferty programowej, w której każdy mógł zna-

leźć coś dla siebie. Uczestnicy mieli czas na rozwija-

nie zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy 

integracyjne. Były zabawy z chustą animacyjną, 

warsztaty bibułkarstwa i scrapbookingu, kalambury 

i konkursy. Dzieci wzięły udział w turnieju bilardo-

wym, turnieju piłkarzyków, grały w gry planszowe 

i logiczne. Odbyły się warsztaty wokalne na dużej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnic-

twa w Skołyszynie odbył się koncert walentynkowy 

„Bo na cóż życie bez miłości...”. Na przepięknie 

udekorowanej scenie wystąpili młodzi artyści – 

uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych  

w GOKiCz. Zgromadzona publiczność w sali wido-

wiskowej wysłuchała wierszy Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego, Adama Asnyka, Bronisławy Ostrow-

skiej, Bolesława Leśmiana, Kazimiery Iłłakowi-

czówny, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Le-

opolda Staffa i Jana Lechonia. Muzyka przeplatana 

poezją wprowadziła słuchaczy w nastrój melancholii  

i zadumy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

scenie oraz kurs tańca nowoczesnego. 

Jedną z głównych atrakcji tegorocznych ferii  

w GOKiCz w Skołyszynie był BAL U KRÓLEWNY 

ŚMIESZKI, zorganizowany 9 lutego 2012 r.  

Na przybyłe na imprezę dzieci wraz z rodzicami 

i dziadkami czekało wiele niespodzianek. Były gry 

i konkursy oraz zabawy z chustą animacyjną Wiele 

radości sprawiła dzieciom nauka tańca „Yesh, Yesh, 

Yesh” oraz malowanie twarzy. Ciekawą ofertą okaza-

ły się również projekcje filmów, które odbyły się 

w ramach projektu "Ferie z filmem w bibliotece". 

GOKiCz przystąpił do projektu Centrum Edukacji 

Obywatelskiej i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, 

dzięki czemu mógł wypożyczyć filmy pochodzące ze 

zbiorów edukacyjnych programu "Jeden Świat – 

kluby filmowe" oraz programu dystrybucji Stowarzy-

szenia Nowe Horyzonty. W ramach darmowego pro-

jektu, w czasie ferii w GOKiCz w Skołyszynie odby-

ły się trzy spotkania z filmem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabrzmiały takie utwory, jak: „Zawsze tam gdzie 

Ty”; „Windą do nieba”; „Od nocy do nocy”; „Prze-

tańczyć z Tobą chcę całą noc”; „Miał być ślub”; 

„Przeżyj to sam”; „Dwa serca jak pociągi dwa”. Swo-

je talenty wokalno- muzyczne zaprezentowali soliści: 

Paulina Bugajska, Izabela Cetnar, Magdalena Dykas, 

Wioleta Hajnosz, Angelika Łacek, Gabriela Mitoraj, 

Damian Orlof, Karolina Rogowska, Monika Szy-

dłowska i Remigiusz Święch. Solistów i recytatorów 

do występu przygotowała Agnieszka Starzec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZAŚPIEWALI O MIŁOŚCI 
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ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 
W dniu 7 marca w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie nastąpiło rozstrzy-

gnięcie konkursu na etapie gminnym - XIV edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  2011/2012 

dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat Państwo-

wej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”. 

Organizatorem  jest Komendant Główny Państwowej 

Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bez-

pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów 

Wojewódzkich. 

Na konkurs wpłynęło 71 prac ze szkół Gminy Skoły-

szyn w trzech grupach wiekowych. 

Komisja zgodnie z regulaminem wybrała po pięć 

prac z każdej grupy wiekowej: 

 I grupa młodsza szkoły podstawowe – 5-8 lat 
 m-ce I. Joanna Kasowicz – l. 8 SP Lisów 

         II. Oktawia Syzdek – l.8 SP Lisów 

       III. Adrian Feruś – l. 6 SP Lisów 

        IV. Bartosz Owczarski – l.7 ZSP Kunowa 

         V. Karolina Pruś – l.7 ZSP Kunowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu Święta Kobiet - 8 marca 2012 r., w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odby-

ły się bezpłatne warsztaty decoupage, które cieszyły 

się dużym powodzeniem. 

Decoupage to technika ozdabiania przedmiotów 

polegająca na przyklejaniu na odpowiednio sprepa-

rowaną powierzchnię (drewno, metal, szkło, tkanina, 

plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub 

serwetki papierowej i pokryciu go wieloma war-

stwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie 

był wyczuwalny przy dotknięciu. Ma on wyglądać 

jak malowany.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

II grupa średnia szkoły podstawowe – 9-12 lat 
 m-ce I. Gabriela Dachowska – l. 11 SP Lisów 

         II. Ilona Szymańska – l. 10 ZSP Bączal Dolny 

        III. Aleksandra Socha – l. 12 ZSP Skołyszyn 

        IV. Mateusz Szydłowski – l. 12 SP Harklowa 

         V. Natalia Papciak – l. 12 ZSP Skołyszyn 

 III grupa starsza gimnazjum – 13-16 lat 
 m-ce I. Urszula Król – l. 15 ZSP Skołyszyn  

             Tomasz Kurek – l. 14 ZSP Święcany 

        II. Gabriela Mitoraj – l. 15 ZSP Skołyszyn  

       III. Aleksandra Piwowar – l. 14 ZSP Święcany 

       IV. Klaudia Dziedzic – l. 15 ZSP Bączal Dolny 

Prace zostały przekazane do Młodzieżowego Domu 

Kultury w Jaśle, który jest organizatorem eliminacji 

powiatowych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy kawie i ciastku, w miłej atmosferze uczestniczki 

miały możliwość własnoręcznego ozdobienia dese-

czek, które nabrały niecodziennego wyglądu i będą 

cieszyć oczy przez długi czas. Puszczając wodze 

fantazji powstały prace godne niejednego artysty. 

Panie przekonały się ile radości daje ta prosta techni-

ka i jak wspaniale przy jej użyciu zmieniają się 

przedmioty nawet codziennego użytku. 

Warsztaty dla ponad dwudziestu osób prowadziła 

Teresa Gorczyca i Maria Sychta z Gminnego Ośrod-

ka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

WARSZTATY DECOUPAGE 
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KOLEJNE SUKCESY MŁODYCH SZCZYPIORNISTEK 
 

TERMINARZE RUNDY WIOSENNEJ SEZONU 2011/12 LKS SKOŁYSZYN 

W bieżącym roku drużyna szczypiornistek 

z gimnazjum w Skołyszynie odniosła kolejne sukcesy 

w rozgrywkach i awansowała do półfinału woje-

wództwa podkarpackiego. W zespole zagrały uczen-

nice: Paulina Bugajska, Weronika Duda, Gabriela 

Kusiak, Karolina Rogowska (kapitan drużyny), Mar-

tyna Dziedzic, Edyta Smaś, Marlena Grzywacz, Ga-

briela Roś, Karolina Mendela, Karolina Zięba, Wero-

nika Czajka, Katarzyna Solecka, Paulina Fary, Karo-

lina Papciak, Patrycja Kosiba i Gabriela Węgrzyn. 

Trener: Bogdan Rąpała. 
Zawody Gminne w Piłce Ręcznej Dziewcząt odbyły 

się 24.01.2012 roku w Zespole Szkół Publicznych w 

Skołyszynie. Wzięły udział trzy drużyny z naszej 

gminy. Rozgrywki odbyły się systemem "każdy 

z każdym". Najlepsze okazały się gospodynie turnie-

ju ze Skołyszyna. Wygrały one poszczególne mecze 

z Bączalem Dolnym 13:10 oraz z Kunową 12:9. Dało 

to im awans na szczebel powiatowy wraz z drużyną 

z Kunowej, która zajęła II miejsce. 

Dnia 20.02. br. przyszedł czas na kolejny sprawdzian 

umiejętności naszych szczypiornistek. W zawodach 

powiatowych wzięło udział 5 drużyn: Gimnazjum 

Skołyszyn, Gimnazjum Kunowa, Gimnazjum Tar-

nowiec, Gimnazjum Brzyska i Gimnazjum nr 1 Jasło. 

I tym razem nasze gimnazjalistki nie dały szans prze-

ciwnikom i wygrały wszystkie mecze; z Brzyskami 

8:1, z Kunową 7:5, z Jasłem 12:2 oraz z Tarnowcem 

3:0 walkowerem. Tym sposobem po raz drugi z rzędu 

zapewniły sobie awans na zawody rejonowe jako 

reprezentacja powiatu jasielskiego.  

Dnia 27.02. br. zespół wyjechał na kolejny etap roz-

grywek do Strzyżowa. Zawodniczki wiedziały, że 

czeka ich bardzo trudne zadanie - obrona tytułu  

 

SENIORZY – KLASA OKRĘGOWA: 
 

18.03 godz. 15
00

 – Skołyszyn – „Sanovia” Lesko 

25.03 godz. 16
30

 – „Szarotka” Uherce – Skołyszyn 

01.04 godz. 15
00

 – Skołyszyn – „Orzeł” Bieździedza 

07.04 godz. 12
00

 – „Leśnik” Baligród – Skołyszyn 

15.04 godz. 15
00

 – Skołyszyn – „Stal” II Sanok 

22.04 godz. 16
30

 – „Przełęcz” Dukla – Skołyszyn 

29.04 godz. 15
00

 – Skołyszyn – „Górnik” Strachocina 

03.05 godz. 16
30

 – „Iwonka” Iwonicz – Skołyszyn 

06.05 godz. 15
00

 – Skołyszyn – „Przełom” Besko 

13.05 godz. 13
00

 – „Orzeł” Pustyny – Skołyszyn 

20.05 godz. 11
00

 – „Start” Rymanów – Skołyszyn 

27.05 godz. 15
00

 – Skołyszyn – LKS Pisarowice 

03.06 godz. 15
00

 – „Nafta” Jedlicze – Skołyszyn 

07.06 godz. 16
30

 – Skołyszyn – „Kotwica” Korczyna 
10.06 godz. 16

30
 - KS Ustrzyki Dolne – Skołyszyn 

 

MŁODZICY – KLASA OKRĘGOWA: 
 

13.04 godz. 16
00

 – Skołyszyn – „Standart” Święcany 

20.04 godz. 16
00

 – „Przełęcz” Dukla – Skołyszyn 

najlepszej drużyny rejonu z poprzedniego roku. 

W zawodach wzięły udział 4 drużyny: gospodarze - 

Gimnazjum Strzyżów, Gimnazjum nr 5 Krosno, 

Gimnazjum Posada Górna oraz „szczypiorki” ze 

Skołyszyna. Poziom meczów był bardzo wyrównany. 

Świadczy o tym wynik pierwszego meczu Strzyżów - 

Skołyszyn zakończony remisem 3:3. W drugim poje-

dynku Skołyszyn zmierzył się z Gimnazjum 

z Krosna. Po zaciętej walce nasze zawodniczki wy-

grały 5:3. Ostatni mecz miał zadecydować o dalszym 

awansie drużyny bądź eliminacji z rozgrywek. Dru-

żynie w zdobyciu 2 miejsca wystarczał remis. Pierw-

sze minuty meczu z Posadą Górną podniosły dziew-

czyny na duchu. Uwierzyły one we własne umiejęt-

ności bo prowadziły już 5:1. Jednak ta przewaga 

szybko stopniała do różnicy jednej bramki (8:7). 

Lecz końcowy fragment gry okazał się triumfem 

szczypiornistek ze Skołyszyna i wygraną 11:10.  

Dzięki temu zwycięstwu drużyna zajęła 1 miejsce 

w zawodach i zakwalifikowała się do półfinału wo-

jewództwa podkarpackiego. Tym sposobem zespół 

dziewcząt Gimnazjum w Skołyszynie obronił tytuł 

mistrza rejonu z poprzedniego roku. 
Zawodniczkom i panu Bogdanowi Rąpale życzymy 

kolejnych zaciętych meczów i samych wygranych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04 godz. 16
00

 – Skołyszyn – „Nafta” Jedlicze 

04.05 godz. 16
00

 – „Kotwica” Korczyna – Skołyszyn 

11.05 godz. 16
00

 – „Ostoja” Kołaczyce – Skołyszyn 

18.05 godz. 16
00

 – Skołyszyn – „Burza” Rogi 

25.05godz. 16
00

 – „Piast” M. Piastowe – Skołyszyn 

08.06 godz. 16
00

 – LKS Lubatowa - Skołyszyn 
 

JUNIORZY STARSI I MŁODSI  

I PODKARPACKA LIGA JUNIORÓW: 
 

24.03 g. 11
00

, 13
00

 – Skołyszyn – „Resovia” Rzeszów 

31.03 g. 11
00

, 13
00

 – „Polonia” Przemyśl – Skołyszyn 

10.04 g. 11
00

, 13
00

 – Skołyszyn – „Karpaty” Krosno 

14.04 g. 11
00

, 13
00

 – „Igloopol” Dębica – Skołyszyn 

21.04 g. 11
00

, 13
00

 – Skołyszyn – „Czuwaj” Przemyśl 

28.04g. 11
00

, 13
00

 – „Wisłoka” Dębica – Skołyszyn 

01.05 g. 11
00

, 13
00

 – Skołyszyn – „Stal” Stalowa W. 
05.05 g. 11

00
, 13

00
 – „Stal” Sanok – Skołyszyn 

12.05 g. 11
00

, 13
00

 – Skołyszyn – „Stal” Rzeszów 

19.05 g. 11
00

, 13
00

 – „Stal” Nowa Dęba – Skołyszyn 

26.05 g. 11
00

, 13
00

 – Skołyszyn – „Stal” Mielec 

02.06 g. 11
00

, 13
00

 – „Czarni” Jasło – Skołyszyn 
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HOROSKOP WIOSENNY 

 

 
 

- Pani P. wzięła urlop ze względu na bardzo ważne 

sprawy rodzinne. Nie miał kto zostać z kotem… 

nowym. Będzie konkurs na opiekunkę. 
 

- Na terenie gminy realizowany będzie projekt „Chcę 

więcej – mogę więcej”. Do części pierwszej gremial-

nie zapisują się kobiety. Nie ma póki co mężczyzn 

chętnych na pozostałą część. 
 

- Wiemy, że pan M. wyjeżdżał na dłużej dorobić 

sobie, ale ostatnio czyni to bardzo rzadko. A właści-

wie tylko wtedy, gdy pan Z. jest na wakacjach. Ki 

diabeł… 
 

- Nie rozumiemy wielu rzeczy, ale pocieszające, że 

powszechnie zrozumiano słowa kierownika: 

„…podział ten jest uzasadniony ze względu na moż-

liwość dywersyfikacji alokacji dopłat…” 

Kaszka z mlekiem! 
 

- Dowiedzieliśmy się, że pies pana Z. dostaje naraz 

tyle do jedzenia, że wystarczyłoby tego na obiad dla 

całej wioski w Etiopi. I to nie są resztki z pańskiego 

stołu… 
 

- Pan P. swoją wczorajszą twarz tłumaczy … trądzi-

kiem młodzieńczym. No cóż, po „40” to raczej nor-

malny objaw. Tylko ten oddech… 
 

- W trakcie ożywionej dyskusji VC posmutniał 

i smętnie rzekł „… nie mam interesu…” 

Niektórzy się ucieszyli… niektóre posmutniały… 
 

- Wielkim oburzeniem zapałał pan J. na wieść, że 

chce się go zaliczyć do aa. Przecież go wszyscy zna-

ją! Święta racja… 
 

- Pan Z. nie znalazł się na liście osób, którym zapro-

ponowano udział w zakładowej imprezie karnawało-

wej. Organizator wyjaśnił, że emeryci mają w innym 

terminie swój fajf. 
 

- Są świadkowie, że pan kierownik K. w sekretariacie 

rzekł: „ …to ja zamawiam sobie jedną dziewczynę”. 

I nie mogą przeżałować,  że tyle lat tu są i nie wie-

dzieli o takich możliwościach… 

 

 

 

 

Spokojne chwile przed Tobą, bez specjal-

nych wzlotów, ale i bez upadków. Skup się 

na codziennych obowiązkach, ale znajdź 

czas na przyjemności... 

 

 

Może będzie wszystko zgodnie z Twoimi 

planami, lecz pozmieniaj hierarchię warto-

ści i priorytetów. Musisz być bardziej ela-
styczny. 

 

 

Nie tak szybko wyjaśni się sprawa, która 

spędza Ci sen z powiek. Dołóż wszelkich 

starań, by wyszło na Twoje, bo póki co na 

to się nie zanosi. 

 

 

Zaczyna się prosperity dla Ciebie we wsze-

lakich dziedzinach. Nie zasypiaj gruszek 

w popiele, działaj a sukces będzie gonił 

sukces! Hossa! 

 

Intuicja nie zawodzi Cię na ogół, więc 

i teraz jej ufaj. W ważnych kwestiach masz  

rację, a drobnymi nie zawracaj sobie zbyt-

nio głowy. 

 

 

Skoro uważasz, że masz rację, to działaj 

i nie zastanawiaj się nad konsekwencjami, 

a one muszą być zawsze, bo gdzie drwa 

rąbią... 

 

 

Fortuna Ci sprzyja i obdarza Cię swoimi 

darami, więc korzystaj ze sprzyjającego 

okresu, nie zaniedbuj okazji do skorzysta-

nia z dobrodziejstw losu. 

 

 

Potrafisz realizować swoje pomysły jeśli 

tylko wykażesz się konsekwencją.              

Tak będzie i w najbliższym czasie, a więc 

do dzieła! 

 

 

Wiosna to trudny czas dla Twojego zdro-

wia, chuchaj na jego stan, odwiedzaj                      

lekarzy, regeneruj siły, a wszystko będzie 

dobrze. 

 

 

Czas trochę nerwowy przed Tobą, staraj się 

powściągać emocje, bo nie masz                     

monopolu na rację. Posłuchaj uważnie 

czyichś argumentów. 

 

 

Jeśli planujesz dłuższy wyjazd, to uzgodnij 

go koniecznie z najbliższymi,                          

bo oni też mają swoje plany i pomysły, nie 

zawsze muszą się dostosowywać. 

 

 

Wiosna działa na Ciebie magnetycznie, 

przyciągasz i bywasz przyciągana...                  

Wzruszenia i ekscytujące chwile przed 

Tobą. Tylko pozazdrościć... 

 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 

A1 – przyprawia smak 

A12 – ministrem nie będzie 

B6 – raczkuje w fachu 

B18 – filmowe ogony 

C1 – nie w nerce 

C12 – za uśmiech? 

D6 – ksywka y 

D18 – atrybut Bolta 

E1 – skórne ognisko 

E12 – też nasze 

F7 – sztubacka bumelka 

G1 – wodna kula 

G14 – Chłop? 

H7 – wiruje w jaskini 

H18 – stadionowe kółko 

I2 – panikuje w grudniu 

I12 – z rodu palandromowatych 

J7 – bywa z małpą 

J18 – reakcyjna kobieta 

K1 – straż z k 

K13 – nie przyjmuje w jasielskim 

szpitalu 

L7 – przed piecem 

L19 – pilnowała 

Ł1 – Zawisza w kiecce 

Ł13 – miejsce występowania dino-

zaurów 

M7 – powinowaty A1 

M19 – poplątana krzepa 

N1 – partner Balbiny 

N13 – poważny zawalidroga 

N17 – trochę lat, trochę zim 

O7 – tatami dla aro 

O19 – odgłos Garbuska 

 

PIONOWO: 

1E – krótsze kopytko 

1J – m1 mówi? gada? 

2A – białe z zielonego 

3E – ogląda kondora bez telewizora 

4A – organy K13 

5E – antologia z Bambo 

6A – symbol wojskowej kaźni 

7F – nasze ale 

 

7L – łatwizna w zdrobnieniu 

8A – nie tylko dla grzecznych panie-

nek 

9F – uroczystość retki 

10A – motylek lub delfin 

11J – partnerka rydla 

12A – o dziwo, może być weteryna-

rzem 

13H – dominują w rozprawce 

14A – obrońca deski  

15K – mebel dla ofiary 

16A – sadysta z o 

17K – dla kusego 

18A – przegląda się w Sanie 

18G – sprint z wykrzyknikiem 

19F – zaimek Witkacego 

19L – władza Iwana 

20A – cerber wolumenów 

21L – zmieszany Trela 

22A – ankieter po nokaucie 

23L – szpagat w ordzie 

24A - oświecenie 

 

KUPON KONKURSOWY  
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Rozwiązaną krzyżówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca maja 

2012 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyżówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. Dla 

trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 

KRZYŻÓWKA SWOJSKA 
 1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A                         

B                         

C                         

D                         

E                         

F                         

G                         

H                         

I                         

J                         

K                         

L                         

Ł                         

M                         

N                         

O                         

 

 


