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W numerze m.in.: 
- Vademecum wyborcy 

- Wywiady – z Adamem Kmiecikiem 

  i Grzegorzem Persem 

- Złote Gody 

- Promesy dla Gminy Skołyszyn 

-Wizyta Pani Wojewody  

  w Skołyszynie 

- Ranking samorządów 

- Wyniki sprawdzianu i egzaminu  

  gimnazjalnego 

- Kultura 

- Sport 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- Krzyżówka, horoskop 

     N r  3 ( 2 6 ) 2 0 1 1  ( l i p i e c ,  s i e r p i e ń ,  w r z e s i e ń )  k w a r t a l n i k  

 
BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

    
 

W dniu 09.10.2011 w godz. 7
00

 - 21
00

 odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospoli-

tej Polskiej. 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) ma obywatel polski, który:  

 najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 

 nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

 nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, 

 nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. 

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin. Wyborca zameldowany na pobyt stały na obsza-

rze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miej-

scu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany 

z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego 

miejsca zamieszkania.  Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wybo-

rów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można 

głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku mor-

skim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gmi-

ny, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem 

wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem 

lub w formie elektronicznej. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną oso-

bę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to 

być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer 

PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.  

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skre-

ślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwa-

gę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, nieza-

leżnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie 

udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.  

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecz-

nej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporzą-

dzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować 

w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce 

o umieszczeniu ich w spisie wyborców.  

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych 

wyborców, którzy:  

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,                                   cd. na str.2 

 

 

 

 

 

VADEMECUM WYBORCY 

 

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 Gmi-

ny 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowa-

nia 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Wieści Skołyszyńskie”. Ponieważ już za kilka dni 

odbędą się wybory parlamentarne wiele informacji zawartych w Wieściach będzie związanych z tym waż-

nym wydarzeniem. 

W bieżącym numerze znajdują się również informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania  Gminy. 

Ponieważ rozpoczął się nowy rok szkolny pragniemy wszystkim uczniom życzyć, żeby lekcje, które już się 
rozpoczęły były źródłem wiedzy i pięknych przeżyć, które zaowocują w dalszym życiu. Życzymy aby w 
szkole zdobyli nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też znaleźli wspaniałych przyjaciół  i zrozumienie na-
uczycieli.  
Wszystkim pracownikom i nauczycielom życzymy miłej i sympatycznej atmosfery w szkole oraz wielu suk-

cesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.  

                                                                                      Redakcja 

 

mailto:wojt@skolyszyn.pl
mailto:krzysztof.zieba@skolyszyn.pl
mailto:maria.furman@skolyszyn.pl
mailto:sekretarz@skolyszyn.pl
mailto:wies�aw.hasiak@skolyszyn.pl
mailto:gmina@skolyszyn.pl
mailto:gcr@skolyszyn.pl
mailto:gok@skolyszyn.pl


Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 3(26)2011 
 

- 2 - 

- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że 

stale zamieszkują na terenie danego obwodu głoso-

wania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał 

zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania 

lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwo-

dzie, 

- są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za 

granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego 

polskiego paszportu, 

- zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu gło-

sowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców 

w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie kar-

nym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że 

opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów; 

- chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakła-

dzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, 

zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli 

do tej jednostki przed dniem wyborów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obwód głosowania Nr 1, 7, i 10 przystosowany jest 

również dla wyborców niepełnosprawnych 

 

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie zna-

ku X w kratce z lewej strony tylko przy jednym 

nazwisku na liście kandydatów do Sejmu i znaku 

X tylko przy jednym nazwisku kandydata do Se-

natu RP. Karty do głosowania, na których posta-

wiono więcej niż jeden znak X lub nie postawiono 

ani jednego znaku są kartami nieważnymi.  

Ogółem w okręgu wyborczym obejmującym teren 

Gminy Skołyszyn wybierać będziemy 11 posłów 

spośród 155 kandydatów zarejestrowanych na 10 

listach wyborczych oraz jednego senatora spośród 5 

kandydatów. 

Wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy 

serdecznie zapraszamy do urn wyborczych dzie-

wiątego października. Przypominamy, że udział 

w wyborach jest bardzo ważnym obowiązkiem 

i prawem każdego obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do celów głosowania korespondencyjnego wyznacza 

się siedzibę OKW Nr 1 w Skołyszynie. 

 
 

 

WYKAZ NUMERÓW I GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA 

ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

 
 Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej – nr tel. 

1 Skołyszyn GOK i Cz w Skołyszynie – 13 4491089 

2 Jabłonica Dom Ludowy w Jabłonicy – 13 4493188 

3 Bączal Dolny, Bączal Górny  Zespół Szkół w Bączalu Dolnym – 13 4493032 

4 Przysieki Szkoła Podstawowa w Przysiekach – 13 4429026 

5 Harklowa Dom Ludowy w Harklowej – 13 4494352 

6 Święcany Zespół Szkół w Święcanach – 13 4495029 

7 Lipnica Górna Dom Ludowy w Lipnicy Górnej – 13 4493214 

8 Lisów Dom Ludowy w Lisowie – 13 4491270 

9 Siepietnica Dom Ludowy w Siepietnicy – 13 4491630  

10 Kunowa, Pusta Wola Zespół Szkół w Kunowej – 13 4494127  

11 Sławęcin, Siedliska Dom Ludowy w Siedliskach – 13 4491635 
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Red. Prosimy o krótką pre-

zentację własnej osoby.  

Mam 42 lata, żona Jola – 

nauczycielka języka pol-

skiego, córka Dominika – 

studentka.  

Jestem absolwentem Wyż-

szej   Szkoły   Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowie 

oraz Akademii Humani-

styczno - Ekonomicznej w 

Łodzi. Ukończyłem studia 

magisterskie w zakresie zarządzania w gospodarce 

i administracji publicznej. 

Przed objęciem funkcji Starosty Jasielskiego prowadzi-

łem własną działalność gospodarczą.    

Red. Od prawie pięciu lat pełni Pan funkcję Starosty 

Jasielskiego. Gdyby przyszło Panu krótko scharaktery-

zować ten okres, to na co szczególnie zwróciłby Pan 

uwagę? 

Najkrótszą charakterystyką tych pięciu lat byłoby 

stwierdzenie, że jest to czas intensywnej budowy. Duży 

nacisk został położony na remonty dróg powiatowych 

i budowę mostów. Uważam, że właściwie rozbudowana 

sieć dróg lokalnych, prawidłowo skomunikowana 

z siecią dróg krajowych i autostrad to podstawa rozwoju 

gospodarczego naszego regionu. Ale te pięć lat to rów-

nież sukcesywny remont jasielskiego szpitala. Do dnia 

dzisiejszego prawie wszystkie szpitalne oddziały zostały 

wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt. 

Remonty i inwestycje prowadzone są również w szko-

łach ponadgimnazjalnych, w szczególności w placów-

kach zniszczonych przez powódź. Należy podkreślić, że 

bardzo wiele zadań inwestycyjnych jest realizowanych 

dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych pochodzą-

cych z Unii Europejskiej oraz funduszy rządowych. 

Dzięki skutecznemu pozyskaniu tych środków, tak 

wiele zadań jest realizowanych. 

Red. Pański największy sukces życiowy. 

Trudno mi dzisiaj mówić o swoim największym sukce-

sie życiowym. Mając na myśli sprawy zawodowe mam 

nadzieję, że jest jeszcze przede mną. Natomiast w życiu 

prywatnym, bez wątpienia moim największym sukce-

sem jest moja rodzina, która dodaje mi energii do dzia-

łania i zawsze mocno wspiera w trudnych sytuacjach. 

Za sukces uważam również to, że mimo olbrzymiego 

zabiegania potrafię od czasu do czasu znaleźć chwilę 

dla siebie i mojego hobby.   

Red. Wspomniał Pan o swoim hobby, czy możemy je 

poznać? 

Oczywiście, moim hobby i wielką miłością mojego 

życia są pszczoły. Od wielu lat zajmuję się ich hodowlą 

i poznawaniem ich życia. Pracując przy pszczołach 

odpoczywam i ładuję „akumulatory” do dalszego dzia-

łania. No i oczywiście pozyskuję wspaniały miodek, 

którego spożywam bardzo dużo. 

 Red. Od wielu lat jest Pan aktywnym działaczem PO. 

Dlaczego właśnie ta partia? 

 

 

 

 

 

Platforma Obywatelska to partia, która jest dla ludzi, 

a nie dla samego działania i każdy może znaleźć tam 

miejsce dla siebie.  Mój światopogląd jest bardzo trady-

cyjny, żeby nie powiedzieć konserwatywny.  Uważam,  

że najważniejsza w życiu człowieka jest rodzina i tęsk-

nię za tą tradycyjną wielopokoleniową. Uważam, że 

nikt nie ma prawa pozbawiać drugiego człowieka życia, 

więc jestem przeciwnikiem aborcji  i kary śmierci. Je-

stem zwolennikiem rozwoju gospodarczego oraz swo-

bód obywatelskich i te wartości wdraża Platforma 

Obywatelska. Właśnie dlatego jestem członkiem tej 

partii. 

Red. Podjął Pan bardzo trudną decyzję kandydowania 

do Sejmu RP. Czy nie obawia się Pan tej społecznej 

weryfikacji Pańskiej osoby i dokonań? 

Decyzja o kandydowaniu do Sejmu RP nie była łatwa, 

ponieważ każdy z nas, w jakimś stopniu, czuje obawy 

przed taką weryfikacją. Tak naprawdę nie wiadomo 

czym będą kierować się wyborcy, czy skutecznością w 

działaniu i zaangażowaniem kandydata w sprawy 

mieszkańców, czy też tym, co konkurenci polityczni 

będą opowiadać, nierzadko mijając się z prawdą. Liczę, 

że moją osobę wyborcy zweryfikują na podstawie do-

tychczasowych dokonań, a nie na podstawie obietnic. 

Nie lubię obiecywać, ponieważ wiem jak dużo wysiłku 

kosztuje spełnienie różnych zobowiązań. Dołożę jednak 

wszelkich starań, aby w jak największym stopniu za-

spokoić potrzeby mieszkańców naszego regionu. 

Decyzja o kandydowaniu była również podyktowana 

tym, że Powiat Jasielski obecnie nie ma posła i wiem 

jak trudno czasem działać nie mając wsparcia w War-

szawie. Aby nasze sprawy były dostrzegane i należycie 

prowadzone musi być ktoś, kto będzie dbał o nie na 

poziomie Sejmu, no i oczywiście powinien być to poseł 

wywodzący się z ugrupowania tworzącego rząd. Patrząc 

realnie należy stwierdzić, że poseł opozycyjny nie jest 

w stanie skutecznie działać. 

 Red. Jak ocenia Pan szanse kandydatów PO i własne 

w nadchodzących wyborach? 

Trudno jest mówić o własnych szansach w taki sposób 

aby nie brzmiało to pyszałkowato. Tak jak już powie-

działem, liczę na to że wyborcy ocenią mnie na podsta-

wie konkretnych działań na rzecz rozwoju naszego 

powiatu. Także w Gminie Skołyszyn bardzo wiele du-

żych i małych zadań zostało zrealizowanych, natomiast 

dzisiaj wspólnie z Przewodniczącym Rady Powiatu 

Jasielskiego - Bogusławem Kręciszem oraz Samorzą-

dem Gminny Skołyszyn podejmujemy kolejne zadania 

w zakresie remontów i rozbudowy dróg powiatowych 

oraz budowy chodników dla pieszych.   

Nie ukrywam, że w nadchodzących wyborach bardzo 

liczę na wsparcie mieszkańców Gminy Skołyszyn. 

Red. Mamy kolejne pytania. Jakie są Pana pomysły 

jako posła na „dużą” politykę, ale przede wszystkim 

jakie konkretne działania podjąłby Pan na rzecz na-

szego regionu, a szczególnie Gminy Skołyszyn i nasze-

go powiatu? 

Duża polityka musi kierować się dobrem człowieka 

i tutaj wszelkie działania muszą zmierzać do ogranicze-

nia bezrobocia. Praca jest konieczna do prawidłowego 

WYWIAD Z ADAMEM KMIECIKIEM 
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rozwoju człowieka i jego normalnego funkcjonowania 

w społeczeństwie. Mam tutaj na myśli zakładanie rodzi-

ny, wychowywanie dzieci itd. Podstawą „zdrowego” 

społeczeństwa jest możliwość spełniania się zawodo-

wego jego obywateli. 

Bardzo ważnym elementem naszego życia jest zabez-

pieczenie potrzeb zdrowotnych naszych obywateli. 

Moim zdaniem konieczne jest utrzymanie sieci 

SPOŁECZNYCH powiatowych szpitali, aby każdy 

obywatel miał dostęp do BEZPŁATNEJ służby zdro-

wia. 

Należy pamiętać o konieczności przyspieszenia prac 

nad zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi, bowiem 

ubiegłoroczna powódź pokazała jakie to zadanie jest dla 

nas ważne. 

Nasz region musi być dobrze skomunikowany z pozo-

stałymi częściami kraju i w tym obszarze podjęliśmy 

wspólne działania ze Starostą Gorlickim. Droga szyb-

kiego ruchu łącząca Powiat Jasielski z autostradą A4 

została wpisana do Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego. Główny przebieg drogi planowany jest 

na obszarze województwa małopolskiego, a włączenie 

się w naszą drogę krajową nr 28 pomiędzy Bieczem a 

Skołyszynem. Rolą posła będzie natomiast to, aby za-

dbać o szybką realizację tej bardzo ważnej dla naszego 

powiatu inwestycji drogowej.  

 

 

 

 

 

Rozmowa z Grzegorzem Persem pochodzącym 

z Przysiek, kierownikiem 

SPG ZOZ w Nowym 

Żmigrodzie, lekarzem 

internistą, specjalistą me-

dycyny rodzinnej, działa-

czem samorządu lekar-

skiego, menagerem służby 

zdrowia oraz  wiceprze-

wodniczącym Rady Po-

wiatu Jasielskiego, kandy-

datem PSL na posła do 

Sejmu RP. 

Red. Ma Pan bogate doświadczenie zawodowe. Ale 

gdyby przyszło wymienić te sukcesy, które sprawiły 

Panu najwięcej satysfakcji, to na co by pan postawił? 

Na gruncie zawodowym na pewno będzie to restruktu-

ryzacja ZOZ-u w Nowym Żmigrodzie i zapewnienie 

pacjentom czterech gmin powiatu jasielskiego całodo-

bowej opieki. Podczas kierowania szpitalem w Krośnie 

byłem przeciwnikiem prywatyzacji stacji dializ. Spry-

watyzowano ją rok później, co w mojej ocenie powodu-

je, iż spada liczba przeszczepów. Uważam, że jestem 

skuteczny i zawsze podejmuję się nowych inicjatyw z 

pełnym zaangażowaniem. 

Red. Wiemy, że od wielu lat jest Pan aktywnym działa-

czem PSL-u. Co skłoniło Pana do wstąpienia w szeregi 

tej właśnie partii? 

Wstąpiłem do PSL-u, ponieważ czułem zawsze bliski 

kontakt ze wsią, rozumie ludzi tu mieszkających i wiem 

jak trudno wyrwać się czasami z tego środowiska, jak 

ciężka jest praca w rolnictwie. Przez okres działalności  

Red. Na zakończenie naszej rozmowy proszę powie-

dzieć jak w jednym zdaniu zachęciłby Pan wyborców, 

żeby głosowali na Pańską osobę? 

Przez pięć lat sprawowania funkcji Starosty Jasielskiego 

doskonale poznałem problemy tej ziemi i jej mieszkań-

ców. Deklaruję, że będę Was godnie reprezentował i 

dołożę wszelkich starań aby Nasze problemy skutecznie 

rozwiązać. 

Red. Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów 

w nadchodzących wyborach  

 

 

 

 

 

 

 

politycznej byłem członkiem zarządu wojewódzkiego 

PSL w Rzeszowie,  obecnie jestem członkiem zarządu 

powiatowego w Jaśle.  W  PSL   spotkałem ludzi bardzo 

zaangażowanych w problemy gmin i powiatów którym 

leży na sercu dobro mieszkańców tego terenu. Wincenty 

Witos pracował z hasłem, że nie ma sprawy ważniejszej 

niż Polska. Mamy więc potrzebę widzenia zadań 

w aspekcie lokalnym ale również konieczność prowa-

dzenia polityki ogólnopolskiej. Wydaje mi się, że w tym 

kontekście PSL odgrywa największą rolę w Polsce. 

Red. Zdecydował się Pan kandydować do Sejmu RP 

z listy PSL. Jakie argumenty przemówiły za podjęciem 

tak trudnej decyzji poddania się jakby nie było spo-

łecznej ocenie? 

Lubię wyzwania i dlatego postawiłem sobie poprzeczkę 

wysoko. Jestem człowiekiem otwartym na innych 

i asertywnym. Konsekwentnie dążę do celu, nie lubię 

bezczynności. Politykę traktuję jako służbę na rzecz 

społeczeństwa. W swoim życiu kieruję się dewizą: Bieg 

nie wygrywają ci, którzy najszybciej biegają tylko ci, 

którzy chcą wygrać. Społecznej ocenie nie poddaję się 

po raz pierwszy, ponieważ jako lekarz i menager służby 

zdrowia jestem osobą publiczną i ludzie mają prawo 

oceniać moją osobę. 

Red. Jak ocenia Pan szanse kandydatów PSL i własne 

w nadchodzących wyborach? 

Szanse są duże, do wyborów idziemy silną drużyną – na 

naszej liście nie ma osób przypadkowych. Ja oraz inni 

kandydaci jak: Małgorzata Salacha, Stanisław Pankie-

wicz czy Antoni Wydro kandydat na Senatora jesteśmy 

osobami z dużym doświadczeniem samorządowym i 

WYWIAD Z GRZEGORZEM PERSEM 
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znamy problemy lokalnego środowiska, dlatego ludzie 

którzy nam zaufają myślę, że się nie zawiodą. 

Red. Mamy kolejne pytania. Jakie są Pana pomysły 

jako posła na „dużą” politykę, ale przede wszystkim 

jakie konkretne działania podjąłby Pan na rzecz na-

szego regionu, a szczególnie Gminy Skołyszyn 

i naszego powiatu? 

Na problematyce służby zdrowia znam się najlepiej, 

dlatego  też  chciałbym  zreformować  ją  tak,  by  każdy 

pacjent miał jak najszerszy dostęp do bezpłatnych usług 

medycznych. Z początkiem lipca tego roku weszła 

w życie, niestety, bardzo liberalna ustawa, która do-

puszcza komercjalizację wszystkich szpitali w Polsce, 

co oznacza w praktyce, że szpitale będą pozbywać się 

deficytowych oddziałów. Przecież nigdzie na świecie 

nie ma kraju bez sieci publicznych szpitali. Moim zda-

niem popełniono wielki błąd, że nie ma zjazdu 

z autostrady w rejonie Pilzna w kierunku Jasła i Krosna. 

Jest to trudne zadanie, jednak do zrealizowania. Druga 

sprawa to zbiornik Kąty – Myscowa, który dał o sobie 

znać podczas ubiegłorocznej powodzi. Od 20 lat polity-

cy różnych opcji wiele obiecują, ale sprawa stoi 

w miejscu. Najwyższa pora, żeby podjąć się jej realiza-

cji na szczeblu centralnym. Uważam też, że należy się 

przypatrzeć opóźnieniom budowy drogi ekspresowej na 

ścianie wschodniej. Z mojego punktu widzenia, odkąd 

zaczął obowiązywać nowy podział administracyjny, 

dawne  miasta  wojewódzkie,  jak Krosno czy Przemyśl,  

 

 

 

 

W dniu 30 sierpnia 2011 r. w Restauracji "Różana" 

w Skołyszynie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 

jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 19 par mał-

żeńskich z Gminy Skołyszyn. Za zgodność pożycia 

małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra zało-

żonych przed pół wiekiem rodzin, Prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej przyznał specjalne odznaczenia „Za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie" dla Państwa: Teresy 

i Jana  Babuśków z Harklowej, Eufrozyny i Kazimierza 

Byczków z Harklowej, Marii i Adolfa Czyszczoniów ze 

Święcan, Marii i Jana Depczyńskich ze Święcan, Stefa-

nii i Czesława Dylągów z Harklowej,  Anny i Romana 

Flaków z Przysiek, Heleny i Zbigniewa Grzegorczyków 

ze Święcan, Władysławy i Jana Halerzów z Jabłonicy, 

Julii i Juliana Kędziorów z Lipnicy  Górnej,  Jadwigi 

i Stanisława  Kiełtyków  z  Przysiek,  Józefy i Kazimie - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a także mniejsze jak Sanok czy Jasło mocno straciły. 

Rzeszów    rozwija się wspaniale, ale  rola  pozostałych  

miast   została   zdegradowana. Powinien  powstać pro - 

-gram, nawet w ramach RPO, by stworzyć w nich strefy 

do inwestowania, należy skupić się na aktywizacji sfery 

ekonomicznej w okolicach Jasła i Krosna. Jeżeli chodzi 

o Gminę Skołyszyn, to już podjąłem pewne działania w  

kierunku budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowe-

go w postaci wałów oraz chodnika wzdłuż drogi krajo-

wej, który zwiększyłby bezpieczeństwo pieszych. To są 

sprawy priorytetowe ale musimy podjąć działania 

przede wszystkim w kierunku zmniejszenia bezrobocia,  

aby mieszkańcy naszego regionu nie musieli wyjeżdżać 

do pracy za granicę. 

Red. Na zakończenie naszej rozmowy proszę powie-

dzieć jak w jednym zdaniu zachęciłby Pan wyborców, 

żeby głosowali na Pańską osobę? 

Musimy wybierać mądrze i głosować na ludzi z naszego 

powiatu, którzy znają potrzeby mieszkańców oraz mają 

realne szanse na wejście do sejmu. Ja startuję z 2 pozy-

cji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego więc mam 

dobrą pozycję wyjściową.  Poza tym znam lokalne po-

trzeby i będę starał się je zrealizować - jestem blisko 

ludzkich spraw, bo dla mnie drugi człowiek jest zawsze 

na pierwszym miejscu i obiecuję, że każdy głos oddany 

na moją osobę nie będzie głosem straconym. 

Red. Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów 

w nadchodzących wyborach  

 

 

 

 

- rza Kuchtów z Harklowej, Janiny i Władysława Kru-

pów z Harklowej, Ireny i Józefa Kurowskich z Lipnicy 

Górnej, Władysławy i Mariana Okarmów z Bączala 

Dolnego, Krystyny i Bronisława Pawlusiów z Przysiek,  

Władysławy i Czesława Podkulskich z Przysiek, Wła-

dysławy i Mieczysława Skrzyszowskich z Bączala Dol-

nego, Kazimiery i Józefa Zabrzeskich z Harklowej, 

Zofii i Adama Ziębów z Harklowej. Aktu dekoracji 

medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” doko-

nał Zenon Szura - Wójt Gminy Skołyszyn przy udziale 

Bogusławy Czechowicz Kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego w Skołyszynie. 

Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze, 

były gratulacje, życzenia, kwiaty, dyplomy, upominki, 

pamiątkowe zdjęcia oraz tradycyjna lampka szampana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŁOTE GODY 
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W dniu 21 lipca br. Wójt Gminy Skołyszyn odebrał 

z rąk Ministra Jerzego Millera i Wojewody Podkar-

packiego Małgorzaty Chomycz promesę 

w wysokości 840 000,00 złotych. Podczas wręczania 

promes obecni byli również: Marszałek Wojewódz-

twa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Wicewoje-

woda Podkarpacki Andrzej Reguła oraz parlamenta-

rzyści w osobach: Krystyny Skowrońskiej i Renaty 

Butryn - posłanek na Sejm RP. Do podkarpackich 

samorządów trafiło tym razem 61 865 000 zł na od-

budowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez 

ubiegłoroczne powodzie. Pomoc otrzymało 118 sa-

morządów: 19 powiatów, 98 gmin oraz Podkarpacki 

Urząd Marszałkowski. Środki, jakie przekazał szef 

MSWiA mogą być wykorzystane na remonty i odbu-

dowę: dróg, mostów, kładek, wałów przeciwpowo-

dziowych, remonty kanalizacji burzowej oraz budyn-

ków użyteczności publicznej. 
 

 

 
Jak co roku gazeta „Rzeczpospolita”, przeprowadziła 

ranking samorządów, które najbardziej dbają 

o rozwój i podniesienie jakości życia przy jednocze-

snym zachowaniu reguł odpowiedzialności 

i bezpieczeństwa finansowego. Ocenę przepro-

wadzono w dwóch etapach. W pierwszym wybrano 

miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały 

finansami w latach 2007-2010 i jednocześnie najwię-

cej wtedy inwestowały - opierano się na danych po-

chodzących z Ministerstwa Finansów. Do drugiego 

etapu zakwalifikowane zostały 564 samorządy w tym 

250 gmin wiejskich, w etapie tym punktowano:  

- dynamikę wzrostu wydatków majątkowych po-

mniejszonych o środki unijne w przeliczeniu na jed-

nego mieszkańca w latach 2007-2010 

- wartość środków UE w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca, które w latach 2008-2010 wpłynęły na 

rachunek budżetu Gminy 

- zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów  

 

 

 

 

W dniu 07.09.2011 w Skołyszynie gościła z wizytą 

roboczą Pani Małgorzata Chomycz – Wojewoda Pod-

karpacki. W spotkaniu, które zorganizowane zostało 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie oprócz Pani Wojewody udział wzięli zaproszeni 

goście w osobach; Pan Adam Kmiecik – Starosta Jasiel-

ski, Pan Bogusław Kręcisz – Przewodniczący Rady 

Powiatu i Pan Henryk Motkowicz – członek Zarządu 

Powiatu oraz radni Gminy Skołyszyn, dyrektorzy szkół, 

kierownictwo Urzędu Gminy, sołtysi i kierownicy jed-

nostek organizacyjnych. Podczas spotkania Pani Woje-

woda omówiła  głównie  sprawy  związane  z dofinan-

sowaniem dróg powodziowych, odbudową zniszczeń 

powodziowych, opieką społeczną i funkcjonowaniem 

 

 

 

Natomiast 6 września do naszej Gminy trafiła kolejna 

promesa w wysokości 170 000 zł przyznana przez 

MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę drogi „Na-

dole” w Święcanach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

w latach 2007-2010 

- nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów  

- dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 

2007-2010 

- relację nakładów inwestycyjnych do przychodów  

 w latach 2007-2010 

- dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego 

mieszkańca w wybranych działaniach w poszcze-

gólnych latach 2007-2010 

- transport i łączność 

- ochrona środowiska 

Zakończeniem oceny były ankiety zawierające 16 

pytań, które zostały rozesłane do wybranych samo-

rządów.  

Miło nam poinformować, że w tegorocznym rankin-

gu wśród gmin wiejskich w Polsce Gmina Skołyszyn 

zajęła 42 miejsce i jako jedyna gmina z Powiatu Ja-

sielskiego znalazła się w pierwszej setce rankingo-

wej. 

 

 

 

 

SDŚ.  Pan  Starosta  omówił   zadania realizowane 

przez powiat jasielski w roku bieżącym, Pan  Bogu-

sław  Kręcisz  skupił  się  na  inwestycjach powiato-

wych realizowanych na terenie Gminy Skołyszyn, 

natomiast Pan Henryk Motkowicz omówił sprawy 

związane z zadaniami drogowymi. Na zakończenie 

spotkania Pani Wojewoda i zaproszeni goście odpo-

wiadali na pytania radnych i sołtysów wsi. 

 
 

 

 

 

 

PROMESY DLA GMINY SKOŁYSZYN 

RANKING SAMORZĄDÓW 

WIZYTA PANI WOJEWODY W SKOŁYSZYNIE 
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W dniu 1 lipca Polska objęła Przewodnictwo 

w Radzie Unii Europejskiej. Co sześć miesięcy ko-

lejne państwo członkowskie Unii Europejskiej spra-

wuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady 

Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące 

Prezydencję staje się gospodarzem większości unij-

nych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich 

polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowie-

dzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek 

polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz 

bezpieczeństwo. Przygotowanie i sprawowanie Pre-

zydencji w Radzie UE wiąże się z koniecznością 

koordynowania kilku tysięcy spotkań, zarówno for-

malnych (poświęconych omawianiu bieżących 

spraw), jak i nieformalnych (w celu wymiany poglą-

dów w sprawach długoterminowych), w Brukseli, 

Luksemburgu oraz kraju Prezydencji, w tym także 

spotkań na najwyższym szczeblu (Rada Europejska, 

szczyty z przywódcami państw trzecich). Kluczową 

rolą Prezydencji jest wypracowywanie porozumień 

pomiędzy Państwami Członkowskimi szczególnie 

wtedy, gdy poruszane są kwestie drażliwe i kontro-

wersyjne. Innym zadaniem jest reprezentowanie Ra-

dy wobec instytucji UE, w szczególności wobec Ko-

misji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Za-

danie to wymaga przede wszystkim biegłości proce - 

 

 

 

 

Firma „Nowe Trendy Izabela Krzyszycha” w partner-

- stwie z Gminą Skołyszyn złożyła wnioski na kon-

kurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013 działanie 7.3. Inicjatywy lokalne 

na rzecz aktywnej integracji. Wśród 96 złożonych 

z terenu Województwa Podkarpackiego wniosków 

jedynie 7 uzyskało rekomendacje do dofinansowania, 

a wśród nich 3, które realizowane będą na terenie 

Gminy Skołyszyn. Pierwszy z nich to „Kariera szy-

ta na miarę w Gminie Skołyszyn”. W projekcie 

udział będzie mogło wsiąć 10 kobiet bezrobotnych 

i nie-aktywnych zawodowo z terenu Gminy Skoły-

szyn. Planowany termin realizacji to IX-XI 2012 r. 

Działania przewidziane w ramach realizacji projektu 

to: praktyczny kurs szycia na maszynie realizowany 

w dwóch grupach pięcioosobowych, zajęcia teore-

tyczne z zakresu szycia na maszynie (bhp, obsługa 

maszyny, podstawowe ściegi), szkolenie prowadzone 

metodą warsztatową w zakresie budowania pozytyw-

nego nastawienia i komunikacji z elementami aser-

tywności. Na zakończenie kursu odbędzie się pokaz 

mody, na którym uczestniczki zaprezentują samo-

dzielnie wykonane stroje. Dodatkowo, w ramach 
projektu uczestniczki będą miały zapewnione obiady 

(w trakcie szkoleń ośmiogodzinnych), przerwy ka-

wowe, materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojaz-

du z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia 

szkolenia. Drugi z  projektów  to  projekt „Dbam  o 

przyszłość  dziecka”.  Skierowany jest do 10 kobiet 

 

duralnej i merytorycznej, zarówno na szczeblu poli-

tycznym jak i przede wszystkim urzędniczym. Przez 

pół roku państwo sprawujące Prezydencję prowadzi 

prace Rady i kształtuje jej relacje z partnerami insty-

tucjonalnymi, przewodniczy spotkaniom roboczym, 

a także regularnie informuje Parlament Europejski 

o prowadzonych pracach. W związku z powołaniem 

przez Traktat Lizboński stanowiska Wysokiego 

Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpie-

czeństwa, dotychczasowe kompetencje Prezydencji w 

zakresie polityki zewnętrznej zostały ograniczone. 

Unia Europejska zyskała w tym zakresie większą 

„widoczność” i sprawność, również za pośrednic-

twem tworzonej Europejskiej Służby Działań Ze-

wnętrznych. Porządek, w jakim Państwa Członkow-

skie sprawują Prezydencję w Radzie od dnia 1 stycz-

nia 2007 r. określa Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 

2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezyden-

cji w Radzie (2007/5/WE, Euratom), w której rotacja 

została wyznaczona do 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szkolenia. Drugi z projektów „Dbam o przyszłość 

dziecka”  skierowywany jest do 10 kobiet bezrobot-

nych i nieaktywnych zawodowo, wychowujących co 

najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Termin 

realizacji przewidziany jest na IV –VI 2012 r. Dzia-

łania w ramach realizacji projektu to: cykl spotkań 

grupowych z coachem rodzinnym, szkolenie prowa-

dzone metodą warsztatową w zakresie komunikacji, 

poszukiwania pracy, autoprezentacji i budowania 

profesjonalnego wizerunku, a także indywidualne 

doradztwo dla uczestniczek z coachem lub psycholo-

giem w zakresie interesującym uczestniczki projektu, 

w tematach, których nie będą chciały poruszać 

w trakcie sesji grupowych. Dodatkowo, w ramach 

projektu uczestniczki będą miały zapewnione obiady 

w trakcie szkoleń ośmiogodzinnych, przerwy kawo-

we w trakcie wszystkich szkoleń, materiały szkole-

niowe, opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć (w 

tym zabawki i poczęstunek dla dzieci), a także zwrot 

kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

prowadzenia szkolenia. Ostatni z projektów, który 

został rekomendowany do dofinansowania to „Chce 

więcej – mogę więcej”, w którym udział będzie mo-
gło wziąć 16 kobiet bezrobotnych nieaktywnych 

zawodowo z terenu Gminy Skołyszyn. Działania 

przewidziane w ramach projektu realizowane będą 

w X-XII 2012 r., a są wśród nich m.in.: kurs kompu-

terowy, szkolenia prowadzone metodą warsztatową  

PREZYDENCJA POLSKI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ 

 

„KARIERA SZYTA NA MIARĘ” W GMINIE SKOŁYSZYN 
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w  zakresie komunikacji, wizażu, autoprezentacji 

i savoir vivre, zarządzania sobą w czasie i poszuki-

wania pracy. Dodatkowo, w ramach projektu uczest-

niczki będą miały zapewnione obiady w trakcie szko-

leń ośmiogodzinnych, przerwy kawowe w trakcie 

wszystkich szkoleń, materiały szkoleniowe w tym 

kosmetyki na szkoleniu z  wizażu  i  książki do  kursu 

 

Piątego kwietnia br. już po raz dziesiąty                

przeprowadzony został sprawdzian uczniów klas 

szóstych, którego celem jest sprawdzenie wiedzy 

i umiejętności uczniów kończących naukę w szkole 

podstawowej. W całym kraju sprawdzianem tym 

objętych zostało 374 454 uczniów, a w naszej gminie 

do sprawdzianu tego przystąpiło 154 absolwentów. 

Natomiast gimnazjaliści kończący naukę w klasie 

trzeciej w dniach 12,13 i 14 kwietnia br. zdawali 

egzamin gimnazjalny złożony z części                  

humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i testu 

z wybranego języka obcego. Wyniki tego egzaminu 

były podstawą przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych. 

Ogółem  w  kraju egzamin ten zdawało 418763 ucz - 

Wyniki sprawdzianu uczniów klasy VI szkół 

podstawowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kursu komputerowego, a także zwrot kosztów dojaz-

du z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia 

szkolenia. Już dzisiaj osoby z terenu Gminy Skoły-

szyn zainteresowane udziałem w projekcie mogą 

uzyskać więcej informacji pod  numerem telefonu 13 

4491755. 

 

 

 

 

-niów, a w naszej gminie egzaminem tym zostało 

objętych tyle samo uczniów co w szkołach podsta-

wowych, a więc 154. Poniżej przedstawiamy w po-

staci tabelarycznej wyniki tych form sprawdzenia 

wiedzy i umiejętności uczniów, również w odniesie-

niu do wyników gminnych, powiatowych, woje-

wódzkich i ogólnopolskich.  

Ponieważ sprawdzian i egzaminy odbyły się w tym 

roku już po raz dziesiąty, czyli jubileuszowy pra-

gniemy również przedstawić średnie wyniki uczniów 

poszczególnych szkół z tego okresu. Wyniki te po-

zwalamy sobie pozostawić bez oceny i komentarza, 

gdyż trudno jest oceniać pracę placówek dydaktycz-

nych tylko według takich kryteriów. 

 

Wyniki sprawdzianu uczniów klasy VI szkół 

podstawowych /średnia z lat 2002 – 2011/ 

 

 

 

 

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego /średnia z lat 

2002 – 2011/ 

 

 

 

 

 

Przedstawione powyżej wyniki zostały opracowane 

na podstawie danych pozyskanych z Okręgowej 

i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 
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21 sierpnia 2011 roku Wójt Zenon Szura wraz 

z Zastępcą Krzysztofem Ziębą oraz KGW 

z Przysiek reprezentowali Gminę Skołyszyn na do-

żynkach powiatowych w Nowym Żmigrodzie. Po-

wiatowe święto plonów rozpoczęło się uroczystą 

mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Piotra 

i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Po nabożeństwie 

delegacje z wieńcami z wszystkich gmin powiatu 

jasielskiego, udały się na miejscowy stadion na dal-

szy ciąg obchodów. Dożynki to święto dziękczynne 

po zakończonych żniwach. Zwyczaj praktykowany 

przez Słowian i plemiona bałtyckie w różnych stro-

nach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, 

wieniec, wieńcowe czy okrężne. Prawdopodobnie 

święto plonów związane było z kultem roślin i drzew, 

a potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem 

gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku do-

żynki zagościły na dworach majątków ziemskich. 

Urządzano je dla żniwiarzy w nagrodę za wykonaną 

pracę przy żniwach i zebrane plony. Obchody zaczy-

nały się wiciem wieńca z kłosów zbóż, z kiści czer-

wonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolo-

rowych wstążek. Zazwyczaj miały kształt wielkiej 

korony lub koła. Wieniec w kształcie studni z napi-

sem  „Daj  nam  Panie  żywej  wody”  przygotowany 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, tworzysz 

nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujesz 

ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności 

wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy 

Działania lub wykorzystujesz w prowadzonej dzia-

łalności odnawialne źródła energii zapraszamy do 

udziału w XII edycji ogólnopolskiego konkursu Spo-

sób na Sukces. 

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia 

realizowane przez osoby fizyczne, osoby prawne, tj. 
spółki prawa handlowego, samorządy gminne oraz 

powiatowe, organizacje społeczno-zawodowe i bran-

żowe rolników, organizacje pozarządowe i inne. 

Warunkiem   udziału   w   konkursie   jest  lokalizacja 

 

 

 

przez Koło Gospodyń Wiejskich z Przysiek (repre-

zentujące Gminę Skołyszyn) wzbudzał zachwyt 

wśród gospodarzy i przybyłych na uroczystość gości. 

Napis na wieńcu nawiązuje do biblijnego spotkania 

Jezusa z Samarytanką w mieście Sychar. Funkcję 

starościny pełniła Alicja Stawarska, starostą był Ta-

deusz Żabiński. Delegację wieńcową stanowili rów-

nież: Grażyna Hajduk (Przewodnicząca KGW 

z Przysiek), Marek Hajduk, Monika i Sławomir Stój, 

Edyta Bielamowicz, Agata Grygiel, Damian Orlof 

i Wiesław Bielamowicz. 

Po uroczystym powitaniu gości Starosta jasielski – 

Adam Kmiecik wraz z Wójtem Nowego Żmigrodu – 

Krzysztofem Augustynem podzielili się 

z mieszkańcami powiatu chlebem upieczonym 

z tegorocznego ziarna. Życzenia i listy gratulacyjne 

przysłały także Małgorzata Chomycz, Wojewoda 

Podkarpacki oraz Elżbieta Łukacijewska, Poseł do 

Parlamentu Europejskiego. 

 W ramach programu „Lato z kulturą Powiatu Jasiel-

skiego" na scenie w Nowym Żmigrodzie wystąpiły 

zespoły folklorystyczne z wszystkich gmin naszego 

powiatu, m.in.: Trzcinicoki, zespół, Magurzanki 

z Nienaszowa oraz zespół obrzędowy „Kaśka" 

z Dębowca. Swój dorobek zaprezentowały także 

Lisowianki, reprezentujące Gminę Skołyszyn.  

 

 

 

 

 

 

 

przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej 

niż 20 tys. mieszkańców. 

Przedmiotem oceny w XII edycji konkursu będą 

przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2010 

i pierwszym półroczu 2011 roku. Szczegółowe zasa-

dy udziału w konkursie oraz kryteria oceny przed-

sięwzięć są określone w Regulaminie XII edycji 

konkursu. Zgłoszenia wg wzoru (Karta zgłoszenia) 

można nadsyłać do 15 października 2011 roku. 

(regulamin i karta zgłoszenia na stronie 

www.skolyszyn.pl). 
Dodatkowe informacje:  

Agnieszka Woszczek, Iwona Studniarek, tel. 22/ 729 

66 34 do 37 wew. 116 

DOŻYNKI POWIATOWE 

  

„SPOSÓB NA SUKCES” KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH NA WSI 

http://www.cdr.gov.pl/pol/instytucja/dzial_row/sukces/edycja_XII/regulamin_XII.doc
http://www.cdr.gov.pl/pol/instytucja/dzial_row/sukces/edycja_XII/regulamin_XII.doc
http://www.cdr.gov.pl/pol/instytucja/dzial_row/sukces/edycja_XII/regulamin_XII.doc
http://www.cdr.gov.pl/pol/instytucja/dzial_row/sukces/edycja_XII/karta_zgl_XII.doc
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Mimo niesprzyjającej aury w sobotę 30 lipca 

w Skołyszynie odbyła się uroczysta inauguracja pro-

jektu „Rekreacja wodna – lepsza forma wypo-

czynku”. Projekt o którym mowa został zrealizowa-

ny przez Spółdzielnię Usług Wodno-Kanalizacyjnych 

Produkcji Rolnej i Handlu "ROLWOD” w Skołyszy-

nie i polegał głównie na zakupie sprzętu pływającego 

(kajaki, rowerki wodne, łódki). Spółdzielnia otrzyma-

ła na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 

25 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013. Było to możliwe dzięki 

naborom wniosków ogłaszanym przez Zarząd Woje-

wództwa Podkarpackiego za pośrednictwem Stowa-

rzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” 

w ramach działania „małe projekty”. Na uroczystym 

otwarciu obecni byli m.in. Pan Marek Ordyczyński 

Dyrektor POR ARiMR oraz Pan Władysław Koło-

dziej Prezes Regionalnego Związku Spółdzielni Pro-

dukcji Rolnej w Rzeszowie wraz z małżonką, Wójt 

Gminy Skołyszyn Zenon Szura i miejscowi przedsię-

biorcy. Pogoda nie pozwoliła by wszystkie zaplano-

wane atrakcje na ten dzień się odbyły, rozegrano 

jednak wyścigi na rowerkach wodnych i kajakach. 

Mimo błota pod nogami   była to nie lada atrakcja dla  

 

 

 

 

 

 

W dniu 4 września w Skołyszynie podczas imprezy 

„Niedziela nad wodą w Skołyszynie”, która          

rozpoczęła się o godzinie 15
00

 na nowopowstałym 

boisku do piłki plażowej obok zbiorników wodnych 

Rolwodu rozegrany został Turniej Piłki Plażowej      

Zakładów Pracy o Puchar Wójta Gminy Skołyszyn. 

Była to okazja do wspólnej zabawy przedstawicieli 

pracodawców z terenu Gminy Skołyszyn. W  roz-

grywkach udział wzięły cztery drużyny  reprezentu-

jące Art-Bud, Okienko, Rolwod i  Vortumnus. Zwy-

ciężyło „Okienko”. Znaczne grono kibiców zgroma-

dziły rozgrywane w tym samym czasie na wodzie 

zawody strażaków z OSP   Skołyszyn i OSP Święca-

ny. Za kulisami powtarzano, że są to "Pierwsze Nie-

oficjalne Mistrzostwa Gminy Skołyszyn w Sportach 

Wodnych" w których pierwsze i czwarte miejsce  

przypadło przedstawicielom Skołyszyna,   natomiast   

dyplomy    za   drugie  i  trzecie  

 

 

 

obserwujących konkurencje na wodzie, a dla uczest-

ników świetna zabawa. Wszyscy zawodnicy otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„LIWOCZ” tj. walizki, torby podróżne, plecaki oraz 

piłki. Dodatkowo Wójt Gminy Zenon Szura wręczył 

zwycięzcom drobne upominki. Dzieciaki mogły tego 

dnia skorzystać z przejażdżek na koniu oraz przy-

ozdobić buzie „tatuażem” a dla smakoszy nie zabra-

kło chleba ze smalcem i kiełbasek z grilla. Nad bez-

pieczeństwem imprezy czuwała Ochotnicza Straż 

Pożarna w Skołyszynie, która wykonała pokaz ra-

townictwa wodnego. Uświadomiło to wszystkim jak 

ważna jest rola OSP w ratowaniu ludzkiego życia. 

Miejmy nadzieje, że takie imprezy plenerowe propa-

gujące aktywny wypoczynek wejdą na stałe do ka-

lendarza imprez w Gminie Skołyszyn. Spółdzielnia 

„Rolwod” zaprasza wszystkich do czynnego wypo-

czynku na udostępnionych przez nią wyrobiskach 

pożwirowych. A my trzymajmy kciuki by kolejny 

projekt polegający na budowie ścieżki rowerowej, 

który oczekuje na ocenę w Urzędzie Marszałko-

wskim, uzyskał akceptacje i dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

trafiły do Święcan. Swoich sił w ratowaniu ludzkiego 

życia mogli spróbować uczestnicy imprezy biorąc 

udział w rzucie rzutką ratowniczą do tonącego. Naj-

lepszymi spośród kilkunastu zawodników byli Dawid 

Roman, Paweł Maziarz i Norbert Furmanek. Coś dla 

siebie mogli znaleźć miłośnicy jazdy konnej i zwo-

lennicy quadów. Pasjonaci sportów wodnych mogli 

popływać na kajakach, rowerkach wodnych, łódkach 

a nawet pontonach ratowniczych. Najmłodsi miło 

spędzali czas na zjeżdżalni. Zmęczeni kibicowaniem 

mogli odpocząć przy fantazyjnych kamiennych stoli-

kach i posilić się smakołykami z grilla. 

 

 

 

 

SOBOTA NAD WODĄ 

 

 NIEDZIELA NAD WODĄ 
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Koncert grupy Jambo Africa, pokazy kawaleryjskie, 

degustacja dań regionalnych, pokaz węży, konkursy 

z atrakcyjnymi nagrodami; Video-Dyskoteka – 

wszystko udało się świetnie, oprócz pogody. Drugie-

go i trzeciego lipca w Harklowej, Urząd Gminy 

w Skołyszynie, Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie, Szkoła Podstawowa 

oraz Rada Sołecka z Harklowej zorganizowały Dni 

Gminy Skołyszyn. Pierwszy dzień imprezy poświę-

cony był jubileuszowi 130-lecia istnienia Szkoły 

Podstawowej w Harklowej oraz 10-lecia Katolickie-

go Stowarzyszenia Młodzieży. W uroczystości udział 

wzięli m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu – Bogu-

sław Kręcisz, Wójt Gminy Skołyszyn – Zenon Szura, 

Krzysztof Zięba – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, 

Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Rzeszowskiej - 

ks. Paweł Tomoń .Wieczorną atrakcja pierwszego 

dnia była „Video - Dyskoteka” na świeżym powie-

trzu. 

Podczas drugiego dnia święta Gminy, na scenie po-

lowej obok Domu Ludowego w Harklowej zaprezen-

towały się dzieci i młodzież z terenu gminy. Program 

artystyczny przygotowali uczniowie ze szkół w Har-

klowej, Lisowie, Jabłonicy, Święcanach, Kunowej, 

Przysiekach oraz Bączalu. Goście, którzy przybyli na 

imprezę mieli okazję zobaczyć również występy 

zespołów tanecznych działających przy GOKiCz 

w Skołyszynie: ESCAPE JUNIOR i ESCAPE oraz 

wysłuchać koncertów w wykonaniu uczestników 

ogniska muzycznego. Bartosz TAPER Chudzicki 

poprowadził "SNAKE SHOW" – egzotyczny pro-

gram dla dorosłych i dzieci z udziałem barwnych 

węży z różnych stron świata. Po obejrzeniu pokazu 

z boa, pytonem i innymi wężami, uczestnicy imprezy 

mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z ga-

dami.  Bartosz Chudzicki wystąpił również  jako  

fakir – człowiek  na  gwoździach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dla amatorów folkloru na scenie zaprezentował się 

zespół „Lisowianki”. Były również stoiska 

z rękodziełem artystycznym oraz kuchnią regionalną. 

Specjały przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń 

Wiejskich ze Święcan, Siepietnicy, Lisowa, Skoły-

szyna, Sławęcina i Przysiek miały bardzo wielu ama-

torów. Dużą atrakcją w tym dniu były pokazy konne 

Szwadronu Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów 

ks. Józefa Poniatowskiego - sekcja Jasło. Pomimo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych odbyły 

się pokazy  

 skoków, władania szablą i lancą. Nie zabrakło rów-

nież konnej musztry paradnej. Ponadto w trakcie 

imprezy zgromadzeni mogli wziąć udział 

w konkursie przygotowanym przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Liwocz”. O godzinie 

20.00 w Harklowej, pomimo wciąż padającego desz-

czu zrobiło się bardzo gorąco. Zespół Jambo Africa 

rytmami muzyki etnicznej z Czarnego Lądu rozgrzał 

wszystkich uczestników imprezy. Mieszkańcy Gminy 

i okolic bawili się przy największych przebojach 

Africa Simone, Saragossa Band, Goombay Dance 

Band, Papa Wemba. 

 Dzień pełen wrażeń i doznań artystycznych zakoń-

czyła zabawa ogrodowa. Sponsorzy Dni Gminy: 

Rada Sołecka z Harklowej; Przedsiębiorstwo Pro-

dukcyjno-Handlowo-Usługowe "CENTRUM"; Fa-

bryka Armatur JAFAR; KSG sp. z o.o. w Tarnowie 
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle; Polskie Górnic-

two Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacki Oddział 

Obrotu Gazem Gazownia Jasielska; Art-Bud FHU 

SC Wszołek & Kamiński; Zakład Przetwórstwa 

Owoców i Warzyw Vortumnus; Spółdzielnia Usług 

Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu 

ROLWOD; Zakład Produkcyjno-Handlowo-

Usługowy Termo –Tech; Cukiernia KEKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI GMINY SKOŁYSZYN 
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Warsztaty ceramiczne, zabawy na świeżym          

powietrzu, warsztaty decoupage i bibułkarstwa, gry 

sprawnościowe, bezpłatny wyjazd do kina, konkursy 

i niespodzianki – Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz z filiami 

w Harklowej i Święcanach dla dzieci i młodzieży 

spędzających wakacje w gminie przygotował wiele 

atrakcji. „Rytmika dla każdego”, „Kreator mody – 

projektowanie i wykonywanie strojów z papieru”, 

„Turniej piłkarzyków”, „Kukiełkowy świat” – to 

tylko niektóre tematy z przeprowadzonych         

sześćdziesięciu spotkań. Zajęcia w ramach          

bezpłatnego cykl „Zabaw się!” organizowane były 

codziennie w lipcu i sierpniu. W trakcie spotkań 

znalazł się czas na rozwijanie zdolności plastycz-

nych, gry ruchowe oraz zabawy integracyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

Według ostatnich badań Biblioteki Narodowej, 56% 

Polaków nie czyta książek. My, czytający jesteśmy 

w mniejszości. Jesteśmy czarnymi owcami i podoba 
się nam bycie poza stadem! Ty też olej stado i bądź 

czarną owcą! Czytaj! – to słowa kampanii informa-

cyjnej bibliotekarzy, do której przyłączyli się miło-

śnicy książek z całej Polski. Zainspirowani kampa-

nią, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie ogłosili konkurs „Zo-

stań czarną owcą”. Celem ogłoszonego w lipcu kon-

kursu była popularyzacja literatury dziecięcej 

i młodzieżowej oraz zachęcenie do częstszego od-

wiedzania biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jedną z głównych atrakcji tegorocznych wakacji był 

bezpłatny wyjazd do Kina Syrena na film „Gnomeo 

i Julia”. Były zabawy na świeżym powietrzu, tańce 

integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, warsztaty 

plastyczne, konkursy i wiele niespodzianek. Na zaję-

ciach powstały rzeźby z modeliny i masy solnej, 

kolorowa biżuteria, obrazy na asfalcie, awangardowe 

stroje. Uczestnicy rozwiązywali wiele zagadek, krzy-

żówek i rebusów oraz wzięli udział w improwizowa-

nych scenkach. Poznając różnego rodzaju wakacyjne 

zabawy, uczestnicy zdobyli również wiedzę z zakresu 

bezpieczeństwa podczas letnich harców.  Zajęcia dla 

dzieci i młodzieży przygotowały i przeprowadziły: 

M. Gąsiorowska, T. Gorczyca, W. Kołodziej, 

D. Setlak, M. Sychta, J. Szarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 sierpnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się uroczyste 

rozstrzygnięcie konkursu. Najaktywniejszą wakacyj-

ną czytelniczką okazała się uczennica klasy III - Da-

niela Goleń. Daniela w czasie wakacji wypożyczyła 

65 książek. Tytuł „Czarnej Owcy” otrzymała również 

Marta Solecka, która wypożyczyła 58 woluminów. 

Laureatkom najbardziej podobały się wiersze Brze-

chwy i Tuwima, seria o Martynce oraz opowiadania 

i bajki o zwierzętach. 

Wśród laureatów konkursu znalazły się również: 

Monika Łaskawska, Emilka Średniawska, Ola Socha, 

Madzia Janusz i Kinga Goleń. 

 

 

 

 

 

 

WAKACYJNE SZALEŃSTWA JUŻ ZA NAMI 

 

 

KONKURS „ZOSTAŃ CZARNĄ OWCĄ” ROZSTRZYGNIĘTY 
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Zbiory współczesnej biblioteki powinny mieć charak-

ter dynamiczny, dlatego wymagają stałego dopływu 

nowych pozycji. Czytelnicy zainteresowani są głów-

nie korzystaniem z nowych książek oraz zbiorów 

specjalnych. By sprostać tym wymaganiom Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie reali-

zuje zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Pro-

gramu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wy-

dawniczych do bibliotek". Celem tego programu jest 

wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich 

bibliotek publicznych. Rodzaje kwalifikujących się 

zadań to zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, 

ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek wiejskich 

i bibliotek działających na obszarach marginalizowa-

nych.  Decyzją   Ministra  w   roku   2011   dotacja na  

 

 

 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY: 

● Język angielski dla maluchów 

● Taniec nowoczesny (zespół młodzieżowy) 

● Rytmika + taniec nowoczesny (zespół dziecięcy)  

● Nauka gry na keyboardzie  

● Dziecięca pracownia plastyczna  

● Młodzieżowa pracownia plastyczna  

● Dziecięce/Młodzieżowe Studio Teatralne   

● Warsztaty wokalne dla młodzieży 

● Pracownia Decoupage, Bibułkarstwo, itp. (zajęcia 

w bibliotece) 

● Aerobik , gry i zabawy ruchowe (zajęcia rekreacyj-

no-sportowe) 

● Sekcja piłki siatkowej 

● Sekcja tenisa stołowego 

● Zabawy logopedyczne 

● Klub Motyli Książkowych  

 
 

 

13 września 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie z 

Ewą Chotomską – popularną Ciotką Klotką z legen-

darnego „Tik – Taka”. Założycielka dziecięcego 

zespołu Fasolki bawiła dzieci różnorakimi konkur-

sami, rebusami i zgadywankami. Rozmowom o przy-

godach Zająca Poziomki i Felka Parerasa – bohate-

rów znanych książek Ewy Chotomskiej towarzyszyła 

wspólna zabawa i śpiew. Uczestnicy spotkania wyka-

zali się doskonałą znajomością napisanych przez 

autorkę piosenek: "Szczotka, pasta, kubek, ciepła 

woda", "Moja fantazja" czy "Mydło wszystko umy-

je". Podczas spotkania uczniowie mieli również oka-

zję zadać pisarce wiele pytań dotyczących jej życia 

zawodowego i prywatnego, zakupić książki i płyty 

oraz poprosić autorkę o autograf. W spotkaniu 

uczestniczyło blisko 130 dzieci z Jabłonicy, Przysiek, 

Skołyszyna i Święcan. 

 

 

 

Program wynosić będzie 15 mln zł. Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie przygotował 

projekt i wysłał wniosek, który został rozpatrzony 

pozytywnie. Komitet Sterujący kierując się zatwier-

dzonymi uprzednio przez Ministra Kultury kryteriami 

i zasadami rozdziału (kryterium czytelniczym, kryte-

rium demograficznym oraz kryterium wg wysokości 

PKB na jednego mieszkańca w województwach), 

dokonał podziału dotacji pomiędzy poszczególne 

biblioteki ubiegające się o środki finansowe. Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.140 złotych. 

Dotacja ministerialna otrzymana przez GOKiCz 

w Skołyszynie pozwoli na uzupełnienie księgozbioru 

w podstawowe pozycje poszukiwane przez czytelni-

ków. 

 

 

 

ZAJĘCIA ODPŁATNE: 

● Społeczne Ognisko Muzyczne (nauka gry na in-

strumentach: keyboard, gitara klasyczna, gitara elek-

tryczna, gitara basowa, akordeon) 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH 

● Język angielski (zajęcia bezpłatne) 

● Warsztaty wokalne dla dorosłych (zajęcia bezpłat-

ne) 

● Warsztaty komputerowe dla seniorów (zajęcia 

bezpłatne) 

● Klub Twórców Sztuki  (zajęcia bezpłatne) 

● Dyskusyjny Klub Książki (zajęcia bezpłatne) 

● Aerobik (zajęcia odpłatne) 

   

Informacje i zapisy: 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

Skołyszyn 283; 

Tel.: 013 449 10 17; gok@skolyszyn.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

WIĘCEJ NOWOŚCI W BIBLIOTECE 

OFERTA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA  

NA ROK SZKOLNY 2011/2012 

CIOTKA KLOTKA ODWIEDZIŁA SKOŁYSZYN 

 

mailto:gok@skolyszyn.pl
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Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sporto-

wy w Rzeszowie opublikował wyniki współzawod-

nictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 

2010/2011. Poniżej przedstawiamy wyniki osiągnięte 

przez uczniów szkół z terenu Gminy Skołyszyn w 

skali województwa. W kategorii szkół podstawowych 

sklasyfikowanych zostało ogółem 747 szkół. Wyniki 

naszych uczniów przedstawiają się następująco:  107 

miejsce – SP Święcany /97 pkt./,  283 miejsce – SP 

Lisów / 29 pkt./, 319 miejsce – SP Harklowa /24 

pkt./, 336 miejsce – SP Skołyszyn /22 pkt./, 387 

miejsce – SP Jabłonica /17 pkt./, 455 miejsce – SP 

Bączal Dolny / 12 pkt./, 692 miejsce – SP Kunowa i 

SP Przysieki /2 pkt./. Na szczególne podkreślenie 

zasługuje fakt, że uczniowie SP Święcany zostali 

sklasyfikowani najwyżej spośród wszystkich szkól 

podstawowych z terenu powiatu jasielskiego,      

natomiast SP Lisów w powiecie zajęła 7 miejsce.            

 

 

 

 

W dniu 12.06.2011r. na stadionie krakowskiego 

AWF-u odbył się finał centralny Samsung Athletic 

Cup. Województwo podkarpackie w biegu na 100 m 

reprezentowała zawodniczka ULKS „Technik“ 

Trzcinica Wioleta Dąbrowska mieszkanka Lisowa, 

która była jedną z 16 zawodniczek startujących w tej 

konkurencji z całego kraju. Wiola na podstawie czasu 

uzyskanego 7 maja z Rzeszowa (13.31) została roz-

stawiona w drugiej serii, którą wygrała z bardzo do-

brym czasem 12.65 i ostatecznie zajęła 6 miejsce 

w tych zawodach. Obecnie z czasem 12.65 Wioleta 

Dąbrowska znajduje się na siódmym miejscu wśród 

młodziczek najszybciej biegających w Polsce na 

dystansie 100 m. Natomiast w sobotę 17.09 w Rze-

szowie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików. Młodzi sportowcy walczyli nie tylko 

o medale ale i o przepustkę na Mistrzostwa Polski. 

W zawodach tych brała również  udział  10  osobowa 

 

 

 

 

W dniu 4 września w Skołyszynie na stadionie 

o godzinie 15
00

 odbyło się spotkanie drużyny LKS 

Skołyszyn z Leśnikiem Baligród. Skołyszyn pewnie 

pokonał zespół Leśnika 3:0.  

Zanim piłkarze przystąpili do meczu, odbyła się 

część oficjalna podczas której Michał Czochara 

i Marek Zawisza otrzymali z rąk Zastępcy Wójta 

Krzysztofa Zięby statuetki dla najlepszych zawodni-
ków LKS-u Skołyszyn w sezonie 2010/2011. 

 

 

 

 

 

 
 

Natomiast w kategorii gimnazjów sklasyfikowanych 

zostało ogółem 480 szkół. Uczniowie naszych szkół 

zostali sklasyfikowani na następujących miejscach: 

65 miejsce – Gimnazjum w Skołyszynie /154 pkt./, 

197 miejsce – Gimnazjum w Bączalu Dolnym /47 

pkt./, 202 miejsce – Gimnazjum w Święcanach /46 

pkt./ i miejsce 374 – Gimnazjum w Kunowej /8 pkt./. 

Natomiast w skali powiatu Gimnazjum w Skołyszy-

nie zajęło 2 miejsce. Natomiast Gimnazjum w Bącza-

lu Dolnym miejsce 3. Natomiast w kategorii gmin we 

współzawodnictwie szkół podstawowych i gimna-

zjów w skali województwa Gmina Skołyszyn zajęła 

41 miejsce na 159 gmin sklasyfikowanych. Na pod-

sumowanie należy podkreślić, że w skali powiatu 

jasielskiego we współzawodnictwie sportowym nasza 

gmina została sklasyfikowana najwyżej. Wszystkim 

uczniom i ich nauczycielom gratulujemy osiągnięć 

sportowych w roku ubiegłym i życzymy w bieżącym 

roku szkolnym jeszcze lepszych osiągnięć. 

 

 

 

 

reprezentacja zawodników ULKS Trzcinica. Miło 

nam poinformować, że jedyne medale i awans na 

Mistrzostwa Polski wywalczyła Wiola Dąbrowska, 

która wygrała bieg na 100 m, a w finale skoku w dal 

była druga.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 

SUKCESY SPORTOWE WIOLETY DĄBROWSKIEJ  

 

NAJLEPSI ZAWODNICY LKS-u SKOŁYSZYN 
 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 2(25)2011 

Z przykrością informujemy, że spośród siedmiu nadesłanych rozwiązań nie było ani jednego bezbłędnego. 
Czytelnicy, którzy nadesłali rozwiązania otrzymują nagrody pocieszenia- kubki firmowe. Prosimy o kontakt 

z redakcją. 
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- „Czy Pani da jeszcze radę” – zapytał troskliwie Pan 

S. Panią Inspektor. Dała. Radę. 

 

- Pan K. z dużą dozą nieśmiałości, ale i z błyskiem 

w oku zapytał, na jakiej zasadzie można skorzystać 

z Lisowianek. Hmm… też chcielibyśmy… 

 

- Podczas ostatniej sesji usłyszano w sali głośny 

trzask. Dementujemy, że był to odgłos opadającej ze 

zmęczenia głowy. 

 

- Pani J. orzekła, że je na zapas, bo może kiedyś nie 

będzie mogła. Z pracą ponoć odwrotnie. 

 

- Zgłoszono do urzędu, że koło przystanku siedzi kot 

z jednym okiem na chodniku. Jednakże zniknął i on, 

i jego oko. 

 

- Pani M. głosi, że kobiety są sprawne w stosunku do 

wieku. Zauważamy, że inny ma w domu, a inny poza 

nim. Ot wybryk natury… 

 

-Pani sołtys powiedziała, ,,… jest to taki element, że 

nie można mu nic dawać do ręki”. Wie co mówi 

chyba… 

 

- Podczas komisji dowiedzieliśmy się, że zagrożenie 

dla pieszych jest niebezpieczne. Ciekawe jak z jeż-

dżącymi… 

 

- Sekretarka w chwili szczerości wyznała, że lubi 

gryźć. Blady strach padł na obydwu szefów. Nie 

dziwota. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sporo pracowitych chwil przed Tobą, ale 

warto zakasać rękawy, bo nagroda będzie 

sowita, zaś uznanie powszechne. Do dzieła 

więc! I po laury! 

 

 

Mnóstwo dobrych wiadomości czeka na 

Ciebie. Dobry nastrój będzie Ci towarzy-

szył przez dłuższy czas. Tak więc precz 

troski, kłopoty, zmartwienia! 

 

 

Za bardzo sobie odpuszczasz, z przecież 

obowiązki czekają, a jeszcze ich sporo 

przybędzie. Więc pogoń lenia i zabierz się 

za pracę 

 

 

Twoje sprawy pójdą we właściwym dla 

Ciebie kierunku, więc nos do góry i patrz 

z optymizmem w przyszłość. 

 

 

Zamiast wciąż się zastanawiać czy Twoje 

wybory są słuszne rób swoje i nie oglądaj 

się wstecz. Masz dobrą rękę do załatwiania 

trudnych spraw, wykorzystaj to. 

 

 

Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że ła-

two nie będzie, ale mimo tego nie ma sensu 

mnożyć trudności. Ktoś pomoże rozwiązać 

Ci Twoje zawiłości. 

 

 

W najbliższym czasie będziesz w doskona-

łym humorze, zechce porywać Ci się na 

rzeczy, które dotychczas leżały odłogiem. 

Passa! Sukces! 

 

 

Twoje samopoczucie będzie poprawiać się 

z dnia na dzień, a to za sprawą różnych, 

korzystnych zbiegów okoliczności, często 

wręcz nieprawdopodobnych. 

 

 

Przesilenie jesienne da znać o sobie, więc 

musisz znaleźć czas na dojście do odpo-

wiedniej formy, bo inaczej kryzys się po-

głębiać będzie. 

 

 

Wszystkie Twoje sprawy idą w dobrym 

kierunku, jeżeli tego nie dostrzegasz, to 

świadczy o Twoim ogromnym roztargnie-

niu. 

 

 

Twoje nastroje nie będą teraz ważne, mo-

żesz się złościć, denerwować i tak to niko-

go nie wzruszy. Ale spokojnie, to szybko 

minie. 

 

 

Dobrze robisz nastawiając się z taką sym-

patią do pewnej osoby, to pięknie rokuje na 

przyszłość, a poza tym ona tego wartuje 

i potrzebuje… 

 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  
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POZIOMO: 

1A – gada i lata 

1L – tandem niedopałków 

2F – zefirek mu nagwiżdże 

2R – mięsko w piasku 

3A – ma w sobie coś z korala 

3L – cudzoziemscy kopacze 

4F – domowe 

4R – wędrujące laski 

5A – zwiastuje ciepło 

5L – podpora pomidora 

6G – smakosz pięknych dziewczyn 

6S – chłop na niego 

7A – władza z Pustej Woli 

7M – powiesił cygana? 

8G – więzienie mera? 

8R – tętnicza arystokratka 

9B – świeci na siatkarskim parkiecie 

9L – pierwszy właściciel gdyńskiego 

klubu 

10K – rośnie w Vegas 

10R – lodowa maskotka 

11A – dla zuchwałych dezerterów 

11ł – zjawa z zaimkiem 

12G – sz…płaszcze 

12S – ułomny siłacz 

13A – wartość z o 

13Ł- świątobliwa wyliczanka 

14G – swojski apasz 

14S – szukają zajęcia w kuchni? 

15A – nie dla laika 

15ł – latorośl Abrahama 

16G – nie potrzebuje miotły 

16S – każdy ma jakiś 

PIONOWO: 

A5 – chata mata? 

A10 – nie ma jej w Siepietnicy 

B1 – tatarski szpagat 

C5 – mądra cegła 

D1 – z Babą 

E5 – szwejkowa skarpetka 

F1 – dzień dobry w Osace 

G6 – niemożliwa w kiosku 

H1 – listowny kronikarz 

I6 – śledziona policjanta 

J1 – owdowiała waluta 

K10 – toż paniusia! 

L1 – piryna w swetrze 

Ł8 – tęsknica Polonii 

M1 – strzalik Adamikowej wg Smu-

dy 

N11 – barwa na szachownicy 

O1 – właściwe miejsce dla niektó-

rych polityków 

P11 – jak wolny to drogi 

R1 – tłok osobowy 

R7 – świeci w watasze 

S12 – rządzi Iwan Groźny 

T1 – dla niektórych kandydatów 

w wyborach 

U12 – elektryczna belka 

W1 – organ pióra  

Y12 – moc paliwa  

Z1 – też smarowidło  

Z9 – arabski bieg 

 
 

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  3 ( 2 6 ) / 2 0 1 1  W i e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 
N a z w i s k o  … … … … … … . … … … … … …  I m i ę  … … … … . . … … … … … … … … .  
 
A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  
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 Rozwiązaną krzyżówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca 

listopada 2011 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyżówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu na-

gród. Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 

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 
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16                         
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