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W numerze m.in.: 
− Odszedł Franciszek 
Labut 

− Święto Niepodległości 
− Siepietnica - c. d. 
− Złota setka gmin 
Podkarpacia 

− Dotrzymał słowa! 
− Bezpieczna droga do szkoły 
− Sesja Rady Gminy 
− Harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych na 
2010 rok 

− WyróŜnienie dla Szkolnego 
Koła PCK w Lisowie 

− Program Rozwoju Bibliotek 
− Zaduszki Witosowe 
− 25-lecie Związku Emerytów 
− Konkurs Recytatorski 
− Konfrontacje Artystyczne 
− Sport to nasza pasja… 
− Koniec rundy jesiennej 
− Fakty, plotki, anegdotki 
− Horoskop  
− KrzyŜówka  
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Z głębokim Ŝalem i smutkiem przyjęli śmy wiadomość o śmierci Franciszka 
Labuta, byłego Prezesa GS w Skołyszynie, Prezesa Powiatowego Związku OSP w Jaśle, 
Prezesa OSP w Skołyszynie, długoletniego radnego Gminy Skołyszyn, społecznika 
i działacza. Dla wielu przyjaciół Jego odejście jest prawdziwym szokiem. Wiedzieliśmy, 
Ŝe choruje, Ŝe cierpi, nie wyobraŜaliśmy sobie, Ŝe dawka bólu moŜe przerwać Jego 
ziemskie Ŝycie. Odszedł od nas w wieku 77 lat. 

 Nie zostawił nam testamentu, ale przesłaniem moŜe być całe Jego Ŝycie. 
Odchodzi pokolenie, dla którego nie liczył się zysk i splendor, a najwaŜniejsza była praca 
dla innych. Do takich ludzi naleŜał śp. Franciszek Labut. Jego Ŝycie wypełniała społeczna 
praca, nie liczył czasu i trudu. Przyjazne usposobienie, poczucie humoru, wrodzony 
optymizm pozwalały mu niejednokrotnie znaleźć właściwe wyjście z trudnych sytuacji. 
I takim Go zapamiętamy. 

 Nam, którzy pozostają w smutku i Ŝałobie po stracie najbliŜszych przypominam, 
Ŝe śmierć nie zabiera całkowicie ukochanej osoby. Pozostaje Jej dzieło zachęcające do 
kontynuacji. 

 
 

 

Urząd Gminy Skołyszyn 
38-242 Skołyszyn 12 
tel./fax (013) 44 910 62- 64 
e-mail: gmina@skolyszyn.pl 
www.bip.skolyszyn.pl 
godziny otwarcia: 
pn- pt 7:30 – 15:30 
 

Pełnych ciepła, spokojnych, zdrowych i radosnych 
świąt BoŜego Narodzenia - spędzonych w serdecznym gronie 
rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

Ŝyczy Wójt Gminy 
                Zenon Szura 
     

ODSZEDŁ FRANCISZEK LABUT 
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„ Gdy wolności nadszedł czas…” 

 Był taki smutny czas w historii naszej 
Ojczyzny, gdy na 123 lata utraciła niepodległość. 
Zaborcy – trzy mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria 
podzielili między siebie polską ziemię, a Polakom 
chcieli narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język 
i religię. Nasz naród nie poddawał się. KaŜde 
pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych 
wartości, walczyło  w wielkich powstaniach narodo-
wych, kończyły się one jednak klęską. Gdy w 1914 
roku wybuchła I wojna światowa, Komendant Józef 
Piłsudski stworzył Legiony Polskie – oddziały 
polskiego wojska, które przyczyniły się do 
odzyskania wolności naszej Ojczyzny. Ten długo 
oczekiwany dzień nastąpił – 11 listopada 1918 roku. 
Czcimy go dziś jako Narodowe Święto Niepodle-
głości. 

Co roku dzień 11 listopada jest dla nas 
wszystkich niezwykłym dniem. To prawdziwe święto 
i zarazem manifestacja patriotyczna. Na terenie 
Gminy Skołyszyn odbyło się szereg uroczystości 
związanych z tym świętem. Jedną z nich była 
akademia w Zespole Szkół Publicznych w Bączalu 
Dolnym. Jak zawsze uroczystość miała wyjątkowy 
charakter. Przygotowując się do obchodów Święta 
Niepodległości uczniowie pod kierunkiem mgr Anny 
Daty i mgr Magdaleny Berkowicz pracowali nad 
programem artystycznym, natomiast mgr Dorota 
Kosiba wraz ze szkolnym chórem zadbała o muzy-
czną oprawę.  

W sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce 
akademia pojawiły się napisy „Święto Niepodle-
głości”, „Witaj, wolności aniele, nad martwym 
wzniesiony światem!”. 

 Płaczące drzewa, krzyŜe z datami rozbiorów, 
mogiła poległych Ŝołnierzy, zapalony symboliczny 
znicz i kwiaty złoŜone przez uczniów oddawały 
nastrój święta. Flagi biało-czerwone przystrajały, 
a zarazem oŜywiały scenografię jesiennego 
krajobrazu. 

Dnia 12 listopada 2009 roku o godzinie 1050 
społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej, 
aby uroczyście przeŜyć Święto Niepodległości. 
Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu 
Dolnym przygotowali inscenizację dziejów Polski 
dotyczącą tragicznego rozdziału polskiej historii – 
rozbiorów Rzeczypospolitej.  
Zabrzmiały pieśni legionowe i patriotyczne. Przepię-
kny i potęŜny głos chóru wypełnił przestrzeń sali 
gimnastycznej.  

Słowa narratora zaczerpnięte z utworów 
poetyckich, źródeł historycznych uświadomiły 
wszystkim zebranym, jak wiele trzeba było krwi, 
heroizmu i poświęcenia,  aby Polska  znalazła się po- 
nownie  na  mapie  Europy  jako  niezawisłe państwo. 

 

 
 
 
Uroczystość była wzruszającą lekcją historii 
i patriotyzmu. Przypomniano postacie Wielkich Pola-
ków, którzy oddali swoje Ŝycie w walce o wolną 
Polskę. Program artystyczny stanowił z jednej strony 
wyprawę w przeszłość, a z drugiej skłaniał do 
refleksji nad rolą i znaczeniem tak waŜnych wyda-
rzeń dotyczących historii Polski.  

Ten dzień na długo zostanie w naszej pamięci. 
Umiejmy zatem szanować to co polskie, uczyć młode 
pokolenia tego co piękne i szlachetne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 
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Prezesi i Naczelnicy OSP Siepietnica 
 
Prezesi:  

CzyŜ Ignacy 
Wilczkiewicz Antoni 
CzyŜ Maria 
Gubernat Tomasz 
Słowik Józef (szewc) 
Bara Stanisław 
Dykas Józef do 1973 
Kędzior Tadeusz do 1981 
Ślawski Józef 1982 – 1990 
Gliwa Stanisław 1990 – 2005 
Depczyński Władysław od 18.02.2006 

 
Naczelnicy: 
 
 Krzysztofik Wojciech 
 CzyŜ Władysław 
 Kędzior Jan 

 Zajdel Stefan 
 Gubernat Henryk 

Kędzior Jan s. Wojciecha 
Papciak Józef 
Stuch Jan 1959 – 1967 
Syzdek Wiesław 1968 – 2005 
Gomułka Janusz od 18.02.2006 
 

LKS Siepietnica. Początek sportu w wiosce to lata 
30-te ubiegłego wieku. Jan Majznarski student UJ 
zachęcał swoich kolegów do uprawiania sportu – gry 
w piłkę noŜną, hokeja na lodzie, narciarstwa i lekkiej 
atletyki. Miejscem rozgrywek piłkarskich był 
niewielki plac nad rzeką Olszynką. Skocznia 
znajdowała się w ogrodzie Bywałów i Jana 
Majznarskiego, zaś w hokeja grano na stawach 
w Święcanach lub rzece Olszynce. Wojna przerwała 
tą działalność. W roku 1947 załoŜono klub 
„Siepietniczanka”. Było to pierwsze zarejestrowane 
Koło Sportowe  w Gminie Skołyszyn. ZałoŜycielami 
Koła Sportowego byli Stanisław Furmanek, Stefan 
Piszczak, Jan Majznarski i Mieczysław Bywalewski. 
19.07.1947 r. w spotkaniu z HKS Biecz „Siepietni-
czanka” zwycięŜyła 3:0. Mecz odbył się na tzw. 
„resztówce” wydzierŜawionej w GS SCh w Bieczu. 
DruŜynę tworzyli: Bywalewski Mieczysław, 
Furmanek Stanisław, Filus Józef, Goleń Mieczysław, 
Gubernat Eugeniusz, Gubernat Kazimierz, Jędryczko 
Eugeniusz, Król Stanisław, Piszczak Stefan, 
Wacławik Stanisław i Wenc Stanisław. W rewanŜu 
w Bieczu zwycięŜyła takŜe Siepietnica 2:1. Na 
przestrzeni swojej działalności nazwa klubu ulegała 
zmianom: 
1947 -1948 – KS Siepietniczanka 
1949-1953 – LZS Siepietniczanka w Siepietnicy 
1953 – 1956 – LZS Lisówek 
1956 – 1961 – LZS „Olszynka” Lisówek 
 

 
 
od 1961 –  LZS(LKS) Siepietniczanka w Siepietnicy 
Prezesami klubu byli: 
Furmanek Stanisław 1947 – 1949, 1955, 1957-1959 
Gubernat Henryk 1950 – 1951 
Tokarz Władysław 1952 – 1954, 1956 
Wojtuń Edward s. Stanisława 1960 – 1974, 1976 – 
1990 
Czochora Stanisław 1975 – 1976 
Od 1990 roku funkcję prezesa pełni Warchoł 
Stanisław.  
 
Wiodącą sekcją w klubie była piłka noŜna. DruŜyna 
LZS „Siepietniczanka” brała udział w rozgrywkach 
róŜnego szczebla nieprzerwanie od początku LZS-u 
do 2000 r. W roku 1953 druŜyna rozpoczęła start 
w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „C”. Pierwszy 
mecz rozegrano w dniu 10 maja 1953 r. z LZS Sob-
niów, który zakończył się remisem 2:2. W roku 1954 
w Bieczu przebywała na obozie kondycyjnym Stal 
Mielec. DruŜyna LZS „Siepietniczanka” w dniu 
10.07 rozegrała z druŜyną mielecką towarzyskie 
spotkanie wygrywając 5:4 (1:4) – co było niemałą 
sensacją. 
 W tymŜe roku w klasie „C” w meczu z Kolejarzem 
StróŜe uzyskano zwycięstwo 11:1. W latach 90-tych 
druŜyna uczestniczyła w rozgrywkach klasy „B”. 
Warto przypomnieć, Ŝe na 45-lecie istnienia klubu 
w roku 1992 druŜyna pokonała 6:2 LZS „Jasiołka” 
Hankówka. NajwyŜszy wynik jaki uzyskała 
„Siepietniczanka” to wygrana 18.10.1992r. z LZS 
Święcany 15:1, ale były równieŜ i wysokie poraŜki, 
m.in. przegrana w 1992 r. z „Podhalaninem” Biecz 
4:14. To jednak historia – dziś Kolejarz StróŜe gra 
w II lidze, a „Siepietniczanka” wycofała się z rozgry-
wek w 2000 r. Problemy kadrowe spowodowane 
odejściem miejscowych piłkarzy do innych wyŜej 
notowanych klubów zrobiły swoje. 
Znaczące osiągnięcia uzyskano w lekkiej atletyce. 
Dyscyplina ta obok piłki noŜnej cieszyła się 
największą popularnością wśród kobiet i męŜczyzn 
w LZS „Siepietniczanka”. 
W latach 1972 – 1993 na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez sportowych „Memoriał Jana Zajdla” – bardzo 
popularny wśród młodzieŜy szkolnej i LZS-ów. 
Dyscyplinami rozgrywanymi podczas memoriału 
oprócz typowo lekkoatletycznych były m.in. sporty 
siłowe. Prawdziwym „dominatorem” wśród 
„Wiejskich siłaczy” przez 14 lat był Roman Zając 
(w roku 2006 wyróŜniony podczas uroczystości 60-
lecia LZS „Siepietniczanka” mianem sportowca 60-
lecia). 
W roku 1959 rozpoczęto pracę przy budowie 
stadionu i domu sportowca. Szczególną okazją do 
podejmowania takich inicjatyw było 1000-lecie 
Państwa Polskiego. Dla uczczenia tej rocznicy 
młodzieŜ z LZS „Siepietniczanka” wykonała wiele 
prac społecznych przy budowie obiektu sportowego. 
W roku 1966 nastąpiło oddanie stadionu. W skład 

HISTORIA WSI SIEPIETNICA C.D. 
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kompleksu wszedł  dom sportowca z szatniami, 
miejscami noclegowymi, świetlicą, boiskiem 
pełnowymiarowym do piłki noŜnej z bieŜnią, 
boiskiem do siatkówki i koszykówki. Problemem 
obiektu jest fakt zalewania płyty boiska oraz budynku 
przez wodę. Zdarzało się, Ŝe woda sięgała juŜ 40 cm 
powyŜej posadzki. W dniu 21.10.2006 roku odbyły 
się uroczystości 60 lecia LKS „Siepietniczanka”. 
Zaproszono członków klubu, władze wojewódzkie, 
powiatowe, gminne oraz przedstawicieli LZS-ów 
róŜnych szczebli. Przy suto zastawionych stołach 
w Domu Ludowym odbyła się część artystyczna. 
Wspomnieniom o tym co było, jest i będzie nie było 
końca. Z okazji jubileuszu wyremontowano obiekt. 
Zyskał on nowe posadzki, stolarkę, elewację, 
zadaszenie tarasu, pomieszczenia WC. PowyŜsze 
prace spowodowały, Ŝe budynek znacząco „odmło-
dniał”. Problemem jest jednak nadal brak wody 
pitnej, kanalizacji w obiekcie, parkingów, jak 
równieŜ tzw. „duŜej wody”. 
Czyny społeczne - Lata osiemdziesiąte i dziewięć-
dziesiąte ubiegłego stulecia  to m.in. okres tzw. 
czynów społecznych. Charakteryzowały się one 
pracą na rzecz społeczeństwa. W okresie tym 
realizowano duŜo przedsięwzięć  przy udziale 
mieszkańców wsi. Budowano m.in. remizę, dom 
ludowy, stadion i dom sportowca, zmodernizowano 
drogi, wybudowano mur oporowy. To działania 
wykonane przy duŜym wkładzie pracy mieszkańców. 
Zapał zarówno ludzi starszych jak i młodzieŜy był 
wówczas duŜy i przynosił wymierne osiągnięcia. 
Dzisiaj ma wszystko załatwić gmina lub „Ktoś”. 
Pokutuje teŜ porzekadło: „ Kto robi społecznie, to ma 
coś tam wiecznie”. To „coś” zaleŜało od osoby 
i okoliczności. Pomimo tego mieszkańcy wioski 
przepracowali społecznie duŜe ilości godzin. 
W latach 1989-1990 wykonali prace społeczne na 
kwotę 5.267.000 zł (starych), w latach 1994-2008 
przepracowali 18.456 godzin, w tym w latach 1997-
1999 – 6.311 godzin. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe 
w prestiŜowych dla wioski sprawach mieszkańcy 
nadal nie zawiodą. 
 Przedstawiam Państwu niektóre prace juŜ 
zrealizowane oraz te do realizacji.  
Cmentarz wojskowy nr 29 z I wojny światowej. 
Odtworzenie cmentarza wg. projektu z roku 1918. 
Układ mogił (7 szt.) i ogrodzenie. Obelisk i krzyŜ 
z napisem z roku 1918 był wcześniej odnowiony 
i zabezpieczony. Trwają starania o wykonanie mo-
stku na Olszynce. W roku 2009 wycięto zbędne 
zadrzewienie i wyciągnięto leŜące w wodzie drzewa 
udraŜniając przepływ. Powinno to wyeliminować 
zalewanie cmentarza. 
Przystanki autobusowe. W roku 1995 wykonano 
w czynie społecznym dwa murowane przystanki na 
drodze powiatowej do Święcan. 
Dom Ludowy, remiza, „tańcbuda”. W roku 1998 
ukończono remont kapitalny obiektu, w latach 2001 – 
2004 dobudowano salę taneczną na wcześniej 
wykonanych fundamentach. Obiekt został wypo-

saŜony w niezbędny sprzęt. W roku 2009 
oczyszczono i pomalowano dach o łącznej powie-
rzchni 480 m2. 
Mur oporowy  – został odnowiony w roku 2001 
zuŜyto znaczne ilości betonu i stali zbrojeniowej, 
które zapewniają bezpieczną konstrukcję, (wcześ-
niejszy zniszczony przez ulewny deszcz, z uwagi na 
błędy budowlane). 
Plac koło Domu Ludowego. W latach 2004 i 2005 
koło Domu Ludowego zabetonowano obszar 
z przeznaczeniem na plac. ZuŜyto około 45m3 betonu 
odpornego na mróz i naciski. 
Rów koło Domu Ludowego przy drodze „przez 
wieś”.  Po uzyskaniu zgody od P. Wandy Filus na 
zasypanie rowu na około połowie długości (za co 
dziękujemy) zasypano rów uzyskując kilka miejsc 
parkingowych, tak niezbędnych w obrębie Domu 
Ludowego. Poprawiono przepust od strony 
zachodniej. Konieczne jest obniŜenie rowu 
odprowadzającego wodę pod drogą krajową i torem 
kolejowym o około 0,5 m. Wtedy umoŜliwi to 
odprowadzenie wody kręgami  i zasypanie całego 
rowu aŜ do drogi krajowej. 
Oświetlenie wioski. Dzięki zabiegom prof. dr hab. 
inŜ. Macieja Mazurkiewicza udało się zabezpieczyć 
około 80 tys. złotych na wykonanie oświetlenia 
wzdłuŜ drogi krajowej nr 28, drogi powiatowej do 
Święcan oraz odcinka drogi przez wieś w rejonie 
remizy i Domu Ludowego. Oświetlenie wykonano 
praktycznie na co drugim słupie, był rok przełomu 
tysiącleci czyli 2000 i w wiosce „zajaśniało”. Nie-
stety widno jest do godziny 2400, później światło 
zapala się o godz. 430 przed wschodem słońca. 
W roku 2008 zrobiono „przymiarkę” na dodatkowe 
oświetlenie odcinka drogi „za las” i „na dębczak”. 
Wymieniony wyŜej prof. Mazurkiewicz podjął 
odpowiednie działania w tym kierunku. Jest projekt 
techniczny i społeczność wiejska liczy, Ŝe w roku 
bieŜącym zrobi się jeszcze jaśniej. Oświetlenie 
przewidziano na istniejących słupach „Multimedii”, 
która zgodę na to wyraziła. 
Telefonizacja, Kablówka, Internet. W latach 90 –
tych telefonizacja przez monopolistę TP S.A. 
napotkała na duŜe trudności, była teŜ kosztowna. 
Powstała jednak konkurencyjna „TELEFONIKA 
WIEJSKA” z Mielca. Operator ten miał za zadanie 
telefonizację wsi, była to firma młoda i niestety za 
słaba dla TP S.A. Gmina stworzyła odpowiednie 
warunki, powstały w wioskach komitety, które 
pobrały od ludzi wpłaty, ulokowane następnie na 
koncie w BS Biecz. Jednak postawienie masztu 
w Jaśle nie doszło do skutku. W innych miastach np. 
w Mielcu nie było problemów. Jak widać „klimat” 
tworzyli i tworzą nadal ludzie. Wybudowaną sieć 
w Siepietnicy „TELEFONIKA”, a później „TELER” 
Rzeszów zamierzali sprzedać TP S.A. Jednak sprawa 
ta przepadła bo TP S.A chciało praktycznie sieć za 
symboliczną cenę. Wioska czekała, niektórym TP 
S.A podłączyła telefony na prowizorycznej linii, co 
zarzucono jednak konkurentowi. W roku 2005 
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uruchomiono telefony w Siepietnicy. W chwili 
obecnej Multimedia poszerzając swoją ofertę weszły 
w teren z telewizją kablową oraz Internetem.  
Ława koło Pani Dyląg. W roku 2002 ławę 
wyremontowano i pomalowano, łączy ona Siepie-
tnicę i Święcany skracając drogę do centrum 
Święcan.  
Drogi i jeszcze raz drogi. Drogi istniejące w wiosce 
w latach 80-tych zarówno droga „przez wieś” jak 
i „za las” oraz „na dębczak” na niektórych odcinkach 
przebiegały przez wąwozy, były bez rowów 
z wysokimi skarpami, które zasłaniały jadące 
pojazdy. W większości Ŝwirowe, z których z uwagi 
na znaczne spadki kaŜdy większy opad zbierał róŜne 
frakcje nawierzchni i znosił w dół. Postanowiono 
zmodernizować drogi, przebudowie uległa m.in. 
droga „na dębczak”. Wykarczowano las, zlikwi-
dowano szereg zakrętów i podjazdów. Zepchnięto 
nierówności i utwardzono jezdnię. Na drodze „przez 
wieś” zlikwidowano wąwóz koło P. Krzysztofik, zaś 
przy drodze „za las”, wąwóz powyŜej P. Warchołów. 
Przemieszczono setki metrów sześciennych ziemi 
podnosząc jezdnię, potem setki kubików Ŝwirów 
utwardziły drogi. Na znacznych odcinkach w rowach 
przydroŜnych wybudowano specjalne korytka 
betonowe. Kładziono nawierzchnię bitumiczną. W 
roku 2008 wyremontowano odcinek drogi „na 
dębczak” zaś w 2009 drogi „za las”. Wioska dziękuje 
Radzie Gminy, P. Wójtowi za zrozumienie potrzeb 
i wykonane prace. Pozostałe nawierzchnie 
bitumiczne są w stanie wymagającym napraw poza 
odcinkiem końcowym drogi „na dębczak” 
wykonanym do granicy z Bieczem w ostatnich 
latach. Przełomy, pęknięcia, rozpadające sie korytka 
będą zapewne tematem na najbliŜsze lata. Przepust 
na strumyku koło państwa Gryglów wymaga 
modernizacji (są zapadnięcia). Wskazana jest 
„nakładka” przed mostkiem i za nim. Problem teŜ 
stanowi stan techniczny drogi do stawów rybnych 
oraz drogi „Lignar” naprawianej od lat Ŝwirem. 
Mieszkańcy pragnęliby widzieć na niej nawierzchnie 
bitumiczną. Droga ta prowadzi do jednego domu 
w Siepietnicy i kilku w Święcanach. Zdajemy sobie 
sprawę, Ŝe nowa nawierzchnia nie jest moŜliwa 
z powodu ograniczonych środków naszej wioski. 
Dlatego teŜ w tym temacie liczymy na pomoc 
wielkich i bogatych Święcan. Problemem jest 
równieŜ droga „w pole”. Prowadzenie jej remontu 
w sytuacji, kiedy wąwóz ma nawet 5-6 m głębokości 
będzie trudne i kosztowne. NaleŜy przyjrzeć się 
równieŜ rowom przydroŜnym, które na znacznych 
odcinkach wymagają poprawy, będąc zamulone. 
Jednak największym w chwili obecnej wyzwaniem 
jest przebudowa mostu, skrzyŜowania i 800 m drogi 
krajowej. Wydawało się, Ŝe wszystko idzie w dobrym 
kierunku - było pozwolenie na budowę, ale 
wkroczyła „NATURA 2000”. Program unijny 
mający na celu ochronę specjalnych obszarów 
ochrony. W/w program nałoŜył obowiązek 
opracowania specjalnego raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, chodzi o ryby, Ŝaby, ptaki, ale nie 
o człowieka. Częste wypadki w tym rejonie to jak 
widać nic waŜnego. Mała widoczność, szczególnie 
jadąc od strony Święcan - podjazd na skrzyŜowanie, 
utrudniają skutecznie Ŝycie kierowców. Skręcając do 
Święcan od strony Biecza moŜna być staranowanym 
pojazdem jadącym z tyłu. Wielu nie zwaŜając na 
zakaz wyprzedzania, most, skrzyŜowanie i podwójne 
pasy wyprzedza na tym odcinku. Chodzenie wzdłuŜ 
coraz bardziej ruchliwej krajówki (nie ma 
chodników) jest bardzo niebezpieczne. Jak daleko 
ekologia ingeruje w Ŝycie mieszkańców i inwestycje 
nie zdajemy sobie sprawy. Są równieŜ ustalenia 
wręcz śmieszne, w trakcie prowadzenia budowy 
mostu nie moŜna doprowadzić do większego 
zmętnienia wody. Jak generalny dyrektor 
podkarpacki ds. ochrony środowiska widzi to 
środowisko jeŜeli Olszynką przez szereg dni płynie 
gęsta woda po burzach i dłuŜszych opadach? 
Zmętnienie to przy tym przysłowiowa pestka. A jak 
uchronić środowisko od hałasu? Ciekawy jestem 
jakim sposobem ten problem będzie rozwiązany. 
Most budowany w roku 1955 o nośności 25 – 30 mg, 
znacznie nadwyręŜony moŜe w przypadku braku 
ograniczenia ruchu po prostu się rozlecieć. Cała 
społeczność naszej wioski i wszyscy korzystający 
z tej drogi czekają na tę waŜną inwestycję i proszą 
o dołoŜenie starań przy usuwaniu barier uniemoŜliw-
wiających rozpoczęcie i realizację zadania. Z góry 
teŜ za nie dziękują. 
Regulacja Olszynki. Częste zalewanie stadionu, 
domu sportowca, a takŜe podbieranie brzegu 
Olszynki w pobliŜu domu ludowego spowodowały 
pojawienie się tematu regulacji rzeki. Jest on juŜ 
niemal  jubileuszowy. Wydawało się Ŝe w roku 
ubiegłym lub bieŜącym będzie realizowany. Jest 
projekt, są zabezpieczone środki. Nowe koryto 
Olszynki miało przecinać łąkę przy remizie na dwie 
części. W obrębie stadionu miało być profilowane 
koryto i podniesiony brzeg o ok. 1 metr aby 
wyeliminować zalewanie stadionu. Znowu jednak 
znana NATURA 2000 dała znać o sobie. Dla 
ekologów rzeki winny mieć jak największe meandry, 
jak najwolniej spływać. Postulaty zainteresowanych 
mieszkańców i ekologów są całkowicie rozbieŜne. 
Społeczność liczy jednak, Ŝe kompromisowe rozwią-
zania znajdą swój finalny koniec. Oby tak było. 
Parking k/kościółka. Sprawa bardzo istotna 
w związku z parkowaniem samochodów na zatoce 
autobusowej. Istnieje juŜ koncepcja tego parkingu. 
Z uwagi na przewidywaną inwestycję mostowo – 
drogową naleŜy jednak z tą sprawą poczekać. Więc 
czekamy. 
Plac koło kościółka. Na 30-lecie powstania 
kościołka w 2004 roku wyasfaltowano plac wokół 
niego. Plac o powierzchni 340m2 połączono z drogą 
powiatową do Święcan. 
Wyrwa w brzegu Ropy na Przedmieściu. Kiedy 
w ubiegłych latach „duŜa woda” ruszyła na stawy 
przerywając drogę do nich, spowodowane to zostało 
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wyrwą na terenie Gminy Biecz. Naprawa brzegu 
eliminująca zalewanie jest bardzo waŜna dla terenów 
w naszej wiosce. UwaŜamy, Ŝe kontakt z sąsiadującą 
gminą doprowadzi do załatania wyrwy. 
Domy weselne. W wiosce na ukończeniu są dwa 
okazałe budynki spod znaku Bachusa. Jeden dom 
weselny w starym rozbudowanym młynie i drugi 
obiekt połoŜony przy drodze w kierunku Święcan. 
Obiekty te będą konkurencją dla istniejących juŜ 
w okolicy. Będzie więc konkurencja, a to ponoć jest 
zaląŜkiem jakości usług i efektów ekonomicznych. 
Pokrycia azbestowe. W roku 2001 opracowano 
wykaz pokryć eternitowych zawierających azbest. 
Ogłoszono szumny program, w którym państwo 
zobowiązało się do konkretnej pomocy przy 
eliminacji tych pokryć. Następnie podobnie jak 
z innymi sprawami i tę włączono do zadań samo-
rządom, które mają ich coraz więcej, ale niestety na 
realizację nie przybywa środków. 
Kanalizacja wioski. Podstawowy temat 
inwestycyjny w naszej gminie. Aktualne przepisy 
obligują do budowy kanalizacji i oczyszczania 
ścieków. Wioska „ponoć” ma być włączona do 
oczyszczalni uruchamianej w Przysiekach. Brak 
jednak konkretów kiedy? jak? itp. Szczególnie waŜną 
jest ta sprawa dla budynków zlokalizowanych wzdłuŜ 
drogi krajowej, powiatowej i centrum. Koncepcja 
budowy kanalizacji przewiduje około 7400 m 
rurociągu, w tym 700 m tłocznych. Są mapy 
„wysokościowe”, są zgody mieszkańców na wejście 
w teren, partycypacji w kosztach i korzystania 
z podłączonej kanalizacji. No i są bardzo duŜe 
oczekiwania. Najprawdopodobniej kanalizacja będzie 
wykonywana najpierw koło drogi krajowej, 
powiatowej i centrum. Centralna przepompownia 
tłoczyć będzie ścieki do Lisówka i dalej. Mniejsze 
będą przekazywać do centralnej. Liczymy, Ŝe 
niedługo opracowany zostanie stosowny projekt, 
a później realizacja i ta „śmierdząca” sprawa znajdzie 
swój optymistyczny finał. 
śycie polityczne. Siepietnica zawsze była 
odpowiedzialna za to co dzieje się w wiosce 
i okolicy. Przejawem tego to najwyŜsza lub jedna 
z najwyŜszych frekwencji w wyborach do rad gminy 
i powiatu, w wyborach parlamentarnych, prezyden-
ckich i do europarlamentu. W trakcie okupacji 
działały Bataliony Chłopskie „Gajówka,” którymi 
kierował Antoni Filus. Przez dom pani Mączakowej 
przewinęło się wiele osób zaangaŜowanych w pracę 
konspiracyjną, znajdując schronienie i gościnę. 
Jesienią 1944 roku było u niej ponad 20 osób z Jasła 
i Lwowa. Przebywały tu do końca wojny. Tajne 
nauczanie prowadziła Pani Mączkowa i Stanisław 
Borkacki późniejszy prof. zwycz. prawa i politologii 
na UJ w Krakowie. Członkowie AK brali udział 
w akcjach w Lisówku i rozbrojeniu posterunku 
w młynie  gdzie było około 20 Ŝołnierzy niemieckich. 
Najbardziej liczącym się w wiosce ugrupowaniem 
jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Początki tego 
ruchu to okres międzywojenny. W roku 1961 

utworzono Koło Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego. Członkowie ugrupowania w miarę 
swoich moŜliwości uczestniczyli w Ŝyciu polity-
cznym i gospodarczym wioski. Od roku 1989 Koło 
ZSL powróciło do pierwotnej nazwy Polskie 
Stronnictwo Ludowe. Prezesami ugrupowania byli: 
Gubernat Henryk, Gubernat Wacław i Stanisław 
Czochara, który funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. 
Osobą udzielającą się najwięcej w PSL-u jest 
niewątpliwie Wacław Gubernat, który ponadto jest 
członkiem Związku Hodowców Owiec i Koni. Pełni 
równieŜ drugą kadencję funkcję Prezesa 
Izby Rolniczej w Jaśle. To takŜe Prezes Zarządu 
Gminnego PSL, jest takŜe członkiem Zarządu 
Powiatowego PSL w Jaśle. Członkowie tegoŜ ugru-
powania czynnie uczestniczą w Ŝyciu wsi oraz 
istniejących w wiosce organizacjach, stowarzy-
szeniach i władzach samorządowych. Delegacja koła 
PSL–u corocznie bierze udział w tzw. „Zaduszkach 
Witosowskich” w Wierzchosławicach, które przy-
padają w pierwszą niedzielę po święcie zmarłych. 
W okresie „Solidarności” istniało w latach 1987 -
1991 Koło NiezaleŜnego Samorządnego Związku 
Rolników Indywidualnych. Przewodził mu Stanisław 
Kędzior, syn Wojciecha. Po zawirowaniach 
wyborczych w roku 1990 koło „rozpadło się”. 
Siepietnica po raz pierwszy od roku 2006 roku nie 
posiada swojego radnego. Jest to wynik brudnej gry 
politycznej na samorządowym, wiejskim gruncie. 
Smutne to, Ŝe niektóre partie polityczne boją się 
okręgów jednomandatowych jak przysłowiowej 
„święconej wody”. Byłby to „lakmus” prawdziwej 
woli ludu. a nie wyborów „z klucza”. MoŜe nadejdą 
lepsze czasy i liczyć się bardziej będzie znajomość 
tematu, uczciwość, honor, sumienie, Bóg i Ojczyzna. 

 
W opracowaniu wykorzystano: Monografię 

Siepietnicy pióra dr Ślawskiego, LZS Siepietnica 
autorstwa E. Wojtunia, Kronikę OSP i KGW, 
materiały własne.  

 
Opracował Jan Wędrychowicz 
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W dniu 8 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Pan 
Zenon Szura wziął udział w finale II edycji rankingu 
„Złota Setka Gmin Podkarpacia”. Celem zorgani-
zowanego przez redakcję Nowin i WyŜszą Szkołę 
Zarządzania w Rzeszowie rankingu jest poszu-
kiwanie i promowanie najciekawszych pomysłów, 
rozwiązań oraz przykładów działań wzmacniających 
potencjał gospodarczy i społeczny podkarpackich 
gmin.  
 W tym roku po raz pierwszy zaprezentowano „Złote 
10-tki Gmin Podkarpacia” w pięciu kategoriach: 
turystyczna gmina Podkarpacia, inwestor roku, 
skuteczny beneficjent środków unijnych, kreator 
kapitału społecznego oraz lider globalizacji. Miło 
nam poinformować, Ŝe wśród „Złotej 10-tki” 
w kategorii  skuteczny beneficjent środków unijnych  
znalazła się Gmina Skołyszyn. 
 
 
 

Zgodnie z daną w roku ubiegłym obietnicą, 
naszych milusińskich w Przedszkolu w Skołyszynie 
odwiedził św. Mikołaj. Z uwagi na brak śniegu 
przyjechał samochodem w towarzystwie Wójta 
Gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruszyła kolejna edycja programu 
„Bezpieczna Droga do Szkoły”, organizowanego 
przez grupę LOTOS i kierowanego do najmłodszych. 
Jak co roku w szkołach przeprowadzane są spotkania, 
na których to uczniom klas pierwszych 
przedstawiane  są zasady bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Szczególną uwagę dzieci i ich 
dorosłych opiekunów zwraca się na konieczność 
noszenia elementów odblaskowych. Współorga-
nizatorem przedsięwzięcia jest Jasielski Klub 
Motorowy i Ratownictwa Drogowego w Jaśle, 
którego prezes J. Biernacki wręczył odblaskowe 
trójkąty naszym milusińskim ze SP w Przysiekach. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
W przedszkolu  zakrólowała magia i radość, szcze-
gólnie wtedy, gdy dzieci zostały obdarowane 
prezentami przez Wójta Gminy. 
„Przyjedź znowu” – prosiły przedszkolaki, gdy nastał 
czas rozstania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZŁOTA SETKA GMIN PODKARPACIA 

 

DOTRZYMAŁ SŁOWA ! 

 

 

 

 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 
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W dniu 18 listopada odbyła się sesja Rady 
Gminy w Skołyszynie. Podczas obrad Rada Gminy 
w uchwale Nr XXIX/208/00 ustaliła stawki podatku 
od nieruchomości na rok 2010, które w większości 
będą na poziomie roku 2009, natomiast podatek rolny 
wyniesie w 2010 roku 85,25 zł z 1 ha przelicze-
niowego  tj. około  20  zł mniej niŜ w roku bieŜącym. 
Podjęte  zostały  równieŜ  uchwały  Nr  XXIX/209/09 
i XXIX/210/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-rowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ście-
ków, jak równieŜ ustalono górną stawkę opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Skołyszyn. 
PoniŜsze tabele  przedstawiają wysokość ustalonych 
stawek za sprzedaŜ wody, odbiór ścieków i odpadów 
komunalnych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESJA RADY GMINY 

O G Ł O S Z E N I E 
 
 Urząd Gminy w Skołyszynie ogłasza, Ŝe istnieje moŜliwość wynajmu budynku (były klub „Texas”) 
o powierzchni 72 m2 posadowionego na nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 392/1, 
połoŜonej na terenie wsi Lisów, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn, 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Jednocześnie informuje się, Ŝe gmina posiada prawomocną decyzję o warunkach zabudowy ustalającą 
warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu tj. wykonanie osadnika ścieków oraz przebudowę 
związaną ze zmianą sposobu uŜytkowania pomieszczeń. 
Osoby zainteresowane wynajmem lokalu mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 9) 
wnioski z podaniem sposobu zagospodarowania w terminie do dnia 31 marca 2010 r. 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie moŜna uzyskać w pokoju nr 20 tut. Urzędu. 
 
 

Wysokość cen za sprzedaŜ wody 
 

Opłata dla:  Lp. Grupa Odbiorców Jednostka 
miary 

Cena/ 
stawka 
(brutto) 

Dopłata z 
budŜetu 

gminy(brutto) Gosp. 
domowych 

Pozostałych 
odbiorców 

1 Gospodarstwa 
domowe 

zł/m3 3,66 0,82 2,84 - 

2 Pozostali odbiorcy zł/m3 3,66 - - 3,66 
 

Wysokość cen za odbiór ścieków 
 

Opłata dla:  Lp. Grupa odbiorców Jednostka 
miary 

Cena/ 
stawka 
(brutto) 

Dopłata z 
budŜetu 

gminy(brutto) Gosp. 
domowych 

Pozostałych 
odbiorców 

1 Gospodarstwa 
domowe 

zł/m3 8,36 3,96 4,40 - 

2 Pozostali odbiorcy zł/m3 8,36 - - 8,36 
 

Wysokość cen za wywóz odpadów komunalnych 
 

 Lp. Grupa odbiorców Wyszczególnienie  Cena / stawka 
(brutto) 

1 Gospodarstwa domowe Cena za jeden miesiąc od 1 osoby 
dorosłej za odpady segregowane 

3,75 

2 Gospodarstwa domowe Cena za jeden miesiąc od 1 osoby 
dorosłej za odpady nie segregowane 

6,70 

3 Pozostali odbiorcy Za kaŜde rozpoczęte 100 m 2 

powierzchni uŜytkowej lokalu 
18,67 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 
2010 ROK 

 

 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec 
Przysieki 11 i 25 8 i 22 8 i 22 12 i 26 10 i 24 14 i 28 
Bączal Górny 11 i 25 8 i 22 8 i 22 12 i 26 10 i 24 14 i 28 
Bączal Dolny 11 i 25 8 i 22 8 i 22 12 i 26 10 i 24 14 i 28 
Lipnica Górna 11 i 25 8 i 22 8 i 22 12 i 26 10 i 24 14 i 28 
Jabłonica 11 i 25 8 i 22 8 i 22 12 i 26 10 i 24 14 i 28 
       
Skołyszyn 12 i 26 9 i 23 9 i 23 13 i 27 11 i 25 15 i 29 
Święcany 12 i 26 9 i 23 9 i 23 13 i 27 11 i 25 15 i 29 
Siepietnica 12 i 26 9 i 23 9 i 23 13 i 27 11 i 25 15 i 29 
Lisów 12 i 26 9 i 23 9 i 23 13 i 27 11 i 25 15 i 29 
       
Harklowa 13 i 27 10 i 24 10 i 24 14 i 28 12 i 26 16 i 30 
Pusta Wola 13 i 27 10 i 24 10 i 24 14 i 28 12 i 26 16 i 30 
Kunowa 13 i 27 10 i 24 10 i 24 14 i 28 12 i 26 16 i 30 
Sławęcin 13 i 27 10 i 24 10 i 24 14 i 28 12 i 26 16 i 30 
Siedliska 13 i 27 10 i 24 10 i 24 14 i 28 12 i 26 16 i 30 
 
 

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

Przysieki 12 i 26 9 i 23 13 i 27 11 i 25 8 i 22 13 i 27 
Bączal Górny 12 i 26 9 i 23 13 i 27 11 i 25 8 i 22 13 i 27 
Bączal Dolny 12 i 26 9 i 23 13 i 27 11 i 25 8 i 22 13 i 27 
Lipnica Górna 12 i 26 9 i 23 13 i 27 11 i 25 8 i 22 13 i 27 
Jabłonica 12 i 26 9 i 23 13 i 27 11 i 25 8 i 22 13 i 27 
       
Skołyszyn 13 i 27 10 i 24 14 i 28 12 i 26 9 i 23 14 i 28 
Święcany 13 i 27 10 i 24 14 i 28 12 i 26 9 i 23 14 i 28 
Siepietnica 13 i 27 10 i 24 14 i 28 12 i 26 9 i 23 14 i 28 
Lisów 13 i 27 10 i 24 14 i 28 12 i 26 9 i 23 14 i 28 
       
Harklowa 14 i 28 11 i 25 15 i 29 13 i 27 10 i 24 15 i 29 
Pusta Wola 14 i 28 11 i 25 15 i 29 13 i 27 10 i 24 15 i 29 
Kunowa 14 i 28 11 i 25 15 i 29 13 i 27 10 i 24 15 i 29 
Sławęcin 14 i 28 11 i 25 15 i 29 13 i 27 10 i 24 15 i 29 
Siedliska 14 i 28 11 i 25 15 i 29 13 i 27 10 i 24 15 i 29 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

Informuje się mieszkańców Gminy Skołyszyn, Ŝe zgodnie z Zarządzeniem Nr 171/09 Wójta Gminy 
Skołyszyn z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie 
Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych dniem wolnym od pracy jest dzień 24 grudnia 2009 r. 
(wigilia) w zamian za sobotę 26 grudnia 2009 r. (drugi dzień Świąt BoŜego Narodzenia). 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, Ŝe Leśniczy lasów prywatnych w sprawie wycinki drzew przyjmuje 
interesantów w kaŜdą środę w godz. od 900 – 1100 w Urzędzie Gminy Skołyszyn w pok. Nr 22 II piętro. 
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W tym roku mija 90 rocznica utworzenia 
Polskiego Czerwonego KrzyŜa. Organizacja powstała 
18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czer-
wonego KrzyŜa, od 1927 roku nosi nazwę Polski 
Czerwony KrzyŜ. Działania PCK skupiają się 
głównie na niesieniu pomocy potrzebującym. Jej 
podstawową misją jest zapobieganie i łagodzenie 
cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, 
bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej naro-
dowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub 
politycznych. Miło nam poinformować, Ŝe w trakcie 
uroczystości jakie odbyły się w Jaśle w związku 
z rocznicą powstania PCK Szkoła Podstawowa im. 
M. Rataja w Lisowie została uhonorowana podkar-
packą odznaką z okazji 90 lecia organizacji. 
Nie jest to jedyne wyróŜnienie dla szkolonego koła 
PCK w Lisowie. W 2001 roku działalność koła 
została doceniona i wyróŜniona dyplomem 
i medalem 80-lecia Ruchu MłodzieŜowego PCK za 
wieloletnią, aktywną  pracę  w  upowszechnianiu idei  
 
 
 

 
 
W dniu 5 października 2009 roku w Rzeszo-

wie odbyło się regionalne spotkanie inauguracyjne 
„Programu Rozwoju Bibliotek”. Głównymi uczestni-
kami spotkania byli dyrektorzy bibliotek wiodących 
i partnerskich, którzy zakwalifikowali się do jego 
pierwszej rundy. W spotkaniu wzięli udział takŜe 
przedstawiciele biblioteki wojewódzkiej w Rzeszo-
wie, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego i Urzędu Marszałkowskiego. Prowadzący 
przedstawili kalendarium udziału bibliotek, w tym 
szczegółowe informacje dotyczące planu szkoleń 
oraz dostaw sprzętu. Bibliotekarze dowiedzieli się z 
jakich dodatkowych działań będą mogli skorzystać 
w ramach w/w programu. Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie zakwalifikował się do 
udziału w „Programie  Rozwoju Bibliotek” jako 
biblioteka partnerska, w ramach którego filie 
biblioteczne GOKiCz  w Skołyszynie otrzymają po 
jednym zestawie komputerowym i urządzeniu wielo- 
funkcyjnym wraz z oprogramowaniem. Głównym ce- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
czerwonokrzyskich i niesienie pomocy ludziom 
potrzebującym. Poza tym opiekunka koła mgr Danuta 
Śliwi ńska wielokrotnie otrzymywała podziękowania 
i dyplomy za aktywną pracę na rzecz PCK. Szkolne 
Koło PCK w Lisowie utworzone zostało w roku 
1948. Pierwszą opiekunką koła była Katarzyna 
Kłosowicz a następnie kolejno: Zofia Bigos, 
Bogusław Wojnar, Zofia Zięba, Helena Furmanek, 
Zofia Szańska, Maria Dubiel, Danuta Śliwi ńska, 
Magdalena Zięba. 
Corocznie członkowie koła biorą udział w ogólno-
polskiej kweście, którą przeprowadzają wśród 
uczniów szkoły w Lisowie oraz na terenie wioski. 
Poza tym SK PCK wspomaga działalność róŜnych 
fundacji charytatywnych i rozprowadza cegiełki – 
kalendarze i kartki okolicznościowe. Systematycznie 
organizowane są zbiórki odzieŜy, zabawek i pomocy 
szkolnych dla potrzebujących z terenu powiatu 
jasielskiego. SK PCK w Lisowie współpracuje 
z GOPS w Skołyszynie. 
 
 
 
 
 
lem zaplanowanej na pięć lat akcji jest pomoc 
bibliotekom na obszarach wiejskich w przeobraŜaniu 
ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informa-
cyjne, kulturalne i edukacyjne. Do programu zgłosiło 
się 959 bibliotek gminnych z terenu całego kraju. 
Jego Fundatorami są Polsko - Amerykańska Fundacja 
Wolności i Fundacja Billa i Melindy Gates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK 

WYRÓśNIENIE DLA SZKOLNEGO KOŁA PCK W LISOWIE 

Rozwi ązaniem krzyŜówki  z numeru 5(16)/2009 „Wie ści Skołyszy ńskich” było hasło:   
„ ZIMA ZA PASEM” 

 
Nagrody wylosowali: 

1. Podgórska Anna Danuta zam Siepietnica 31 
2. Depczyńska Maria zam. Święcany 432 
3. Przybyło Elżbieta zam. Święcany 184 A 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 
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8 listopada 2009 r. w Wierzchosławicach 
w województwie małopolskim odbyły się Zaduszki 
Witosowe. Niedzielna uroczystość była okazją do 
uczczenia 64 rocznicy śmierci Wincentego Witosa 
oraz 24 rocznicy śmierci jego ucznia - Stanisława 
Mierzwy. Organizatorami tego święta byli juŜ 
tradycyjnie działacze Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum W. Witosa oraz Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, rodziny Wincentego Witosa i Stanisława 
Mierzwy, Muzeum Okręgowe w Tarnowie - oddział 
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, 
Fundacja Rozwoju oraz wierzchosławickie Gminne 
Centrum Kultury. Spotkania zaduszkowe sięgają lat 
60-tych. To, Ŝe gromadzą one w tym symbolicznym 
miejscu tak wielu uczestników, jest dowodem na to, 
Ŝe istnieje w społeczeństwie potrzeba pamiętania 
o historii i autorytetach, którymi niewątpliwie byli 
bohaterowie owego świątecznego dnia. Wierzcho-
sławice są rodzinną miejscowością Witosa, tu 
mieszkał i prowadził gospodarstwo rolne, z przer-
wami na działalność polityczną w stronnictwie 
i rządach II RP. Dawną zagrodę Witosa zamieniono 
na „Muzeum - Dom W. Witosa.” Uroczystość 
rozpoczęto   Mszą  św.  odprawioną  w  miejscowym  
 
 
 
 
„Jak szybko mijają chwile…”. 
 Słowa tej piosenki mogą stanowić motto 
naszej organizacji. W bieŜącym roku mija 25 lat od 
chwili utworzenia w 1984 r. Zarządu Gminnego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Skoły-
szynie. 
 W dniu 29 października 2009 r. w restauracji 
„RóŜana” we wspaniałej oprawie odbyły się Uro-
czyste obchody jubileuszu związku. Uroczystość 
została poprzedzona Mszą Świętą odprawioną 
w Kościele Parafialnym w Skołyszynie przez Ks. 
Tadeusza Wawryszkę. Ksiądz proboszcz podkreślił 
w swoim kazaniu dorobek emerytów dla 
współczesnej rzeczywistości. W pięknych słowach 
nawiązał równieŜ do pamięci o naszych zmarłych 
koleŜankach i kolegach. W uroczystości oprócz 
członków naszego związku  udział wzięli przedsta-
wiciele władz gminy, zakładów pracy i społeczności 
lokalnej. Patronat nad jubileuszem objął Wójt Gminy 
Pan Zenon Szura. Krótki zarys  historii istnienia 
oddziału rejonowego przedstawił Pan Adolf Małek. 
Działalność związku oparta jest przede wszystkim na 
pracy społecznej jej członków. Głównym zaś celem 
jest organizowanie Ŝycia kulturalnego dla emerytów, 
rencistów i inwalidów. Rokrocznie organizowane są 
wycieczki turystyczno – krajoznawcze do pięknych 
zakątków naszego kraju. Na spotkaniach członków 
związku kultywowane są równieŜ tradycje i zwyczaje 
ludowe.  

 
 
Kościele parafialnym w intencji Wincentego Witosa 
i zmarłych ludowców. Po naboŜeństwie w uro-
czystym pochodzie 150 pocztów sztandarowych 
i delegacji przeszło na cmentarz, by wokół grobu 
Witosa kontynuować obchody tego święta. W tę 
listopadową niedzielę wierzchosławicki cmentarz 
zapełnił się zielonymi sztandarami. To tu, jak co roku 
przy grobie trzykrotnego premiera, męŜa stanu 
i przywódcy polskich chłopów zgromadzili się 
licznie uczestnicy Zaduszek Witosowych, a więc 
zaproszeni goście – przedstawiciele Sejmu RP oraz 
Rady Ministrów, miejscowe władze, ludowcy, 
mieszkańcy, a takŜe młodzieŜ szkolna z całej Polski. 
Gminę Skołyszyn reprezentował Wójt Gminy 
i delegacja PSL-u. Tutaj swoją obecność zaznaczyli 
takŜe przedstawiciele samorządu uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie, 
uczniowie klasy VI, Wioleta Dąbrowska, Wioleta 
Hajnosz, Marcin Fary, razem z opiekunem 
samorządu - panem Danielem Papciakiem, idąc 
w pochodzie i niosąc z dumą sztandar swojej szkoły. 
Spotkanie zakończono odśpiewaniem „Roty”. Wyda-
rzeniom tym towarzyszył więc bardzo podniosły 
nastrój. 
 
 
 
 
 
W tak uroczystym dniu nie obyło się bez wspomnień 
- przypomniano wielu działaczy i społeczników 
z nieŜyjącym juŜ byłym prezesem Janem Kardasiem, 
który kierował organizacją w latach 86-99. Obecnie 
funkcję  tę  pełni Pan Jan Cichoń sołtys wsi Siedliska.  
Prezes w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim 
za pomoc w zorganizowaniu jubileuszu. Jedno-
cześnie skierował zaproszenie do pragnących nadal 
aktywnie działać, aby wstępowali w szeregi związku 
emerytów. Spotkania członków odbywają się 
w kaŜdy czwartek w godzinach rannych w Domu 
StraŜaka w Skołyszynie, na które serdecznie 
zapraszamy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADUSZKI WITOSOWE 

XXV LAT ISTNIENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW  
I INWALIDÓW ODDZIAŁU REJONOWEGO W SKOŁYSZYNIE. 

 

 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                                       Nr 6(17)/2009 
 

- 12 - 

 
 

 
W dniach 27 i 30 listopada 2009 r. w sali 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Skołyszynie odbył się  
Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieŜy 
szkół podstawowych i gimnazjów. 

Celem konkursu była popularyzacja literatury 
poprzez piękno słowa mówionego, rozbudzenie 
poczucia estetyki, przygotowanie dzieci i młodzieŜy 
do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Konkurs 
umoŜliwił uczestnikom realizację marzeń artysty-
cznych, pomógł w odkrywaniu ich zdolności 
i wraŜliwości na otaczający świat i ludzi.  
Wymiernym efektem przeprowadzonego konkursu 
było zapoznanie się z pięknem recytacji promującej 
dorobek myśli ludzkiej. Konkurs przybliŜył twórców 
niekiedy mniej znanych i ich dzieła. Dostarczył wielu 
wzruszeń.   Laureatami konkursu zostali: w kategorii  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 21.10.2009 r. w Zespole Szkół Publi-

cznych w Skołyszynie odbyły się  gminne „Konfron-
tacje Artystyczne”.  

Celem przeglądu była prezentacja dorobku 
artystycznego dzieci i młodzieŜy szkół naszej gminy. 
Uczestniczyły w nich następujące szkoły: SP 
Przysieki, SP Skołyszyn, SP Jabłonica, SP Harklowa, 
Gimnazjum Bączal Dolny. 
Jury nagrodziło i wyróŜniło następujące placówki 
oświatowe: 
w kategorii teatr  
- m-ce I  – SP w Skołyszynie – przedstawienie 
„Demeter i Kora” kl. VI 
- m-ce II – SP Przysieki – parodia bajek „Królewna 
ŚnieŜka” i „Kopciuszek” kl. IV-VI 
w kategorii taniec 
-m-ce I - SP Jabłonica – taniec narodowy, kl. V i VI 
-m-ce II  - SP Harklowa – zespół „Escape Junior” – 
taniec współczesny – kl. 0-III 
- m-ce III  - SP Skołyszyn – taniec integracyjny – 
 kl. II  
Ponadto wyróŜniono – Gimnazjum Bączal Dolny za 
taniec integracyjny. 

 
 
 
klas I - III – szkoły  podstawowe – I m-ce Marcelina  
Musiał – Bączal Dolny, II  m-ce Weronika 
Czerkowicz - Bączal Dolny, III  m-ce Gabriela 
Kosiaty Jabłonica, wyróŜnienie - Karolina Idzik  – 
Lisów, 
w kategorii klas IV – VI - I m-ce Wioletta 
Dąbrowska – Lisów, II  m-ce Zuzanna Węgrzyn – 
Święcany III  m-ce Kinga Wojdyła – Lisów, 
wyróŜnienia: - Maria Gizara – Skołyszyn, Daniel 
Gorczyca – Przysieki, Bartłomiej Dyl ąg – Świę-
cany, 
w kategorii gimnazja - I m-ce Kamila Czajka – 
Skołyszyn, II  m-ce Patrycja Piotrowska – 
Święcany, III  m-ce Magdalena Grzyb – Święcany, 
wyróŜnienia: - Krystian Bochenek – Bączal Dolny, 
Gabriela Hajnosz – Skołyszyn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W trakcie trwania przeglądu jego uczestnicy 

mieli moŜliwość zapoznania się z róŜnymi formami 
wyrazu artystycznego, mogli równieŜ wymienić się 
swoimi doświadczeniami.  

Udział w konfrontacjach to takŜe moŜliwość 
promowania najlepszych zespołów. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
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JuŜ po raz kolejny uczniowie Gimnazjum 
w Skołyszynie udowodnili, Ŝe moŜna osiągać 
wspaniałe wyniki w sporcie i święcić triumfy, dzięki 
wytrwałej i pełnej poświęcenia pracy, a takŜe 
waleczności i walce fair-play podczas rywalizacji. 
Sport to nie tylko trening, ale równieŜ praca nad 
sobą, kształtowanie odpowiednich postaw i własnego 
charakteru.  

W ostatnim czasie nasi zawodnicy 
zafundowali nam szereg sukcesów, biorąc udział 
w Powiatowej Gimnazjadzie MłodzieŜy w Sztafe-
towych Biegach Przełajowych zorganizowanej na 
terenie Zespołu Szkół w Trzcinicy w dniu 27 
października 2009 roku. Występ naszych sporto-
wców przypieczętowany został zajęciem I – go 
miejsca w biegach przełajowych, zarówno 
w kategorii chłopców jak i dziewcząt. Chłopcy 
w swojej kategorii rywalizowali z zawodnikami 
z siedmiu druŜyn z powiatu, natomiast dziewczęta 
zmierzyły się z zawodniczkami z ośmiu druŜyn. 

Warto podkreślić, Ŝe reprezentacja chłopców 
juŜ po raz drugi zdobyła tytuł mistrzów w tej dyscy-
plinie i będzie reprezentować powiat jasielski na 
zawodach rejonowych. 
Wyniki klasyfikacji ko ńcowej przedstawiały się 
następująco: 
Kategoria dziewcząt: 

1. Gimnazjum w Skołyszynie 
2. Gimnazjum w Bączalu Dolnym 
3. Gimnazjum w Święcanach 
4. Gimnazjum w Kunowej 
5. Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim 
6. Gimnazjum w Szebniach 

  7. Gimnazjum nr 1 w Jaśle 
  8. Gimnazjum nr 2 w Jaśle 

Kategoria chłopców: 
1. Gimnazjum w Skołyszynie 
2. Gimnazjum w Święcanach 
3. Gimnazjum w Szebniach 
4. Gimnazjum Bączalu Dolnym 
5. Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim 
6. Gimnazjum nr 2 w Jaśle 
7. Gimnazjum nr 1 w Jaśle 
Reprezentacja chłopców wystąpiła w składzie: 

Mateusz Skrzyszowski, Damian Duda, Grzegorz 
Papciak, Piotr Gorczyca, Adrian Gądek, Wojciech 
Grzywacz, Mateusz Skok, Michał Pięta, Mateusz 
Furmanek, Krystian Król. 
W skład reprezentacji dziewcząt weszły: 
Magdalena Dykas, Monika Dyląg, Emanuela 
FruŜyńska, Małgorzata Okarma, Gabriela Hajnosz, 
Katarzyna Mastej, Karolina Zięba, Katarzyna 
Średniawska, Natalia Kołodziej, Klaudia AliboŜek. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe biegi przełajowe jako 
dyscyplina sportowa cieszy się wielką popularnością 
wśród uczniów Gimnazjum w Skołyszynie.  

 
 
Uczniowie ci stanowią liczną grupę 

zawodników, którzy podczas treningów wykazują 
duŜe zaangaŜowanie i poświęcenie w przygotowanie 
swojej formy. Sam udział w zawodach i powołanie 
do reprezentacji jest dla wielu z nich ogromną 
nobilitacją i stanowi jeszcze większą zachętę do 
samorealizacji i włączania się w aktywną pracę na 
rzecz szkoły.  

Obok sukcesów w biegach przełajowych 
uczniowie Gimnazjum w Skołyszynie osiągnęli 
równieŜ znaczące wyniki w koszykówce. Udział 
chłopców z Gimnazjum w Skołyszynie w Gminnych 
Zawodach w Piłce Koszykowej zorganizowanych 
przez Zespół Szkół Publicznych w Święcanach, dnia 
17 listopada 2009 roku, zaprocentował zdobyciem 
I miejsca. 
DruŜyna wystąpiła w składzie: 
Mateusz Skrzyszowki, Damian Duda,  Mateusz 
Pawluś, Mateusz Furmanek, Paweł Roś, Dariusz Fuk, 
Jakub Barzyk, Kamil Lelko, Wojciech Głowacki, 
Alan Marszałek, Mateusz Skok, Grzegorz Papciak, 
Andrzej Wójcik, Tomasz Papciak. 
Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się 
następująco: 
I miejsce – Gimnazjum w Skołyszynie 
II miejsce – Gimnazjum w Kunowej 
III miejsce – Gimnazjum w Bączalu Dolnym 
IV miejsce - Gimnazjum w Święcanach 

Na kolejny sukces w wykonaniu 
reprezentacji chłopców w piłce koszykowej nie 
musieliśmy długo czekać, poniewaŜ juŜ 24 listopada 
2009 roku, druŜyna z Gimnazjum w Skołyszynie 
startująca w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce 
Koszykowej Chłopców, zorganizowanej przez ZSP 
w Święcanach, okazała się bezkonkurencyjna i zajęła 
I miejsce, czym zapewniła sobie awans do rozgrywek 
na szczeblu rejonowym jako reprezentacja powiatu 
jasielskiego. Koszykarze z Gimnazjum w Skoły-
szynie wystąpią na zawodach rejonowych, które 
odbędą się w Krośnie, w drugiej dekadzie grudnia 
2009 r. 
Ostateczna klasyfikacji druŜyn: 
I miejsce –Gimnazjum w Skołyszynie 
II miejsce - Gimnazjum w Kunowej 
III miejsce – Gimnazjum nr 1 w Jaśle 
IV miejsce – Gimnazjum w Tarnowcu 

Sukcesy są równieŜ udziałem dziewcząt 
naszego gimnazjum. W organizowanych w Bączalu 
Dolnym Gminnych Zawodach w Piłce Koszykowej 
w dniu 19 listopada 2009 roku druŜyna ze 
Skołyszyna zajęła II miejsce.  
DruŜyna dziewcząt wystąpiła w składzie: 
Magdalena Dykas, Weronika Lach, Monika Dyląg, 
Emanuela FruŜyńska, Małgorzata Okarma, Gabriela 
Hajnosz, Izabela Roś, Katarzyna Mastej, Aneta 
Ignarska. 
Wyniki klasyfikacji były nast ępujące: 
I miejsce – Gimnazjum w Kunowej 

SPORT TO NASZA PASJA – WyŜej, silniej, dalej … 
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druŜyna ta wystąpiła w składzie: Joanna Jagielska, 
Aleksandra Taboł, Paulina Wójcik, Dorota Klęba, 
Ewelina Dybaś, Anna Grzywacz, Beata Wielopolska, 
Karolina Kędzior, Magdalena Owczarska, Katarzyna 
Jasiewicz, Paulina Stachnik, Paulina Sepioł, Marlena 
Madej, opiekun Hubert Hasiak 
II miejsce – Gimnazjum w Skołyszynie 
III miejsce – Gimnazjum w Święcanach 
IV miejsce – Gimnazjum w Bączalu Dolnym 
Kolejny występ reprezentacji dziewcząt w piłce 
koszykowej to udział w Powiatowej Gimnazjadzie 
w Piłce Koszykowej Dziewcząt zorganizowanej 
w Bączalu Dolnym dnia 25 listopada 2009 roku, 
gdzie wśród 4 wystawionych druŜyn, dziewczęta ze 
Skołyszyna zajęły bardzo dobre II miejsce. 
Klasyfikacja rozgrywek: 
I miejsce – Gimnazjum w Kunowej 
II miejsce – Gimnazjum w Skołyszynie 
III miejsce – Gimnazjum nr 1 w Jaśle 
IV miejsce – Gimnazjum w Tarnowcu  
Te znaczące sukcesy to dowód na to, Ŝe zajęcia 
sportowe w Gimnazjum w Skołyszynie znajdują się 
na wysokim poziomie. Uczniowie poprzez swoje 
osiągnięcia promują szkołę w środowisku lokalnym.  
 

 
 
 
Zakończyła się runda jesienna 

w krośnieńskiej klasie okręgowej, nasz 
przedstawiciel - LKS Skołyszyn na półmetku 
rozgrywek uplasował się na siódmej pozycji i zdobył 
24 punkty. DruŜyna Ryszarda Gorczycy zanotowała 
8 zwycięstw z Korczyną, Leskiem, Strachociną, 
Odrzykoniem, Jedliczem, Nowotańcem, Ryma-
nowem i Ustrzykami Dolnymi, oraz 7 poraŜek 
z Miejscem Piastowym, śmigrodem, Pustynami, 
Jasłem, Beskiem, Baligrodem i Uhercami. Na 
własnym stadionie zespół podjął ośmiu 
przeciwników i wygrał cztery spotkania, tyle samo co 
na wyjeździe. Natomiast w Skołyszynie druŜyna 
poniosła 4 poraŜki, najbardziej bolą pechowe 
przegrane ze śmigrodem, Miejscem Piastowym, 
Uhercami i Beskiem, bez wątpienia są to druŜyny 
w naszym zasięgu, jednak brak skuteczności 
i zdecydowania zadziałał na naszą niekorzyść. Zespół 
zdobył 17 bramek, a stracił 20. Najlepszym strzelcem 
został Marcin Czochara, który strzelił 5 goli, po 3 
trafienia zanotowali Michał Czochara i Tobiasz 
Walczyk.  

Rundę jesienną moŜna zaliczyć do udanych, 
biorąc pod uwagę fakt, Ŝe w zespole niejednokrotnie 
brakowało podstawowych zawodników.(Tokarz, 
Zawisza, Piotrowski – kontuzje, Furmanek, Ryndak, 
Krzysztofik, Walczyk, Bienias - studia), to jednak 
druŜyna ambicją i determinacją potrafiła poradzić 
sobie z problemami kadrowymi. Cieszy fakt, Ŝe na 
ławce rezerwowych siedzą bardzo wartościowi 
piłkarze, którzy doskonale potrafią zastąpić nieobec- 

Nie byłoby jednak tylu sukcesów bez poświęcenia 
i zaangaŜowania nauczycieli prowadzących, 
p. Aleksandry Kłosowicz i p. Bogdana Rąpały, 
którzy potrafią zaraŜać młodych ludzi swoją energią 
i pasją,  
 

Anna Zawilińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nych, co niewątpliwie napawa optymizmem. WaŜne 
równieŜ to, Ŝe studenci przyjeŜdŜają na co 
tygodniowe mecze i aktywnie uczestniczą w Ŝyciu 
druŜyny. Niewątpliwie pochwalić naleŜy wszystkich 
piłkarzy, kaŜdy z nich wniósł do ekipy mnóstwo 
zaangaŜowania i poświęcenia. 

 Wspaniale odnaleźli się w seniorskim 
zespole młodzi, czyli Grzesiu Kędzior i Michał 
Czochara oraz Artur Walczyk i Marek Zawisza. 
Solidne wsparcie daje druŜynie dobrze grająca 
i rozumiejąca się obrona w składzie Paweł 
Gutkowski, Łukasz Bienias, Dariusz Turek, Paweł 
Tokarz, Łukasz Bara, Łukasz Furmanek niezawodni 
są pomocnicy, czyli Mateusz Jankowicz, Bartek 
Krzysztofik, Marcin Czochara, Grzesiu Kędzior, 
Dawid Walczyk, Marek Zawisza, Ronald Ryndak 
a rozkręcający się z meczu na mecz napastnicy, czyli 
Bogdan Rąpała, Artur i Tobiasz Walczyk, Kamil 
Hasiak, Michał Czochara, Grzesiu Piotrowski 
stanowią o charakterze tego zespołu. Bardzo dobrze 
przyjął się  bramkarz Andrzej Uchman, który swoją 
stanowczością i dojrzałością potrafi zmobilizować 
nasz młody zespół. Słowa uznania naleŜą się równieŜ 
wspaniałym kibicom, którzy na nowej, pięknej,  
krytej trybunie zorganizowanym dopingiem dodają 
sił zawodnikom. Klubu nie byłoby równieŜ bez 
sponsorów (Okienko, Vortumnus, Keks, Art-Bud, 
Rolwod, Jerzy Hajduk, Roman Zając), którym 
dziękujemy i prosimy o więcej. Wiernych kibiców 
zapraszamy na naszą stronę internetową, która 
pręŜnie działa od początku sezonu 
(lksskolyszyn1993.futbolowo.pl).  

KONIEC RUNDY JESIENNEJ 
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-Ponoć nie będzie basenu w naszej gminie, bo Ŝaden 
z wójtów nie pływa, a na inaugurację władza musi 
wskoczyć do wody. Pływalnia jest potrzebna, więc 
albo wójtowie nauczą się pływać, albo… . 
 
-Pan W. podczas kontroli przez słuŜby celne 
stwierdził, Ŝe dokumenty ma w bagaŜu zasadniczym. 
Przy sobie miał tylko becherowkę i złotego baŜanta. 
Uwierzono, Ŝe nie jest innostrańcem. 
 
-Czy wiecie po co na wycieczce zakładowej jeden 
osobnik nie powinien spoŜywać? 
By na śniadaniu nalać pozostałym herbaty! 
 
-Na zebraniu w Skołyszynie mieszkańcowi 
skarŜącemu się, Ŝe mu zalewa ziemniaki na 
dole,sołtys poradził, by posadził je sobie na górze! 
Proste i skuteczne. 
 
-W Przysiekach znacznie zwiększa się przyrost 
naturalny. Chodzą słuchy, Ŝe ma to związek 
z notorycznym przebywaniem tam kierownika 
K. nadzorującego budowę kanalizacji. 
 
-Pan K. jeszcze tydzień po wycieczce na brzęk 
jakiegokolwiek szkła miał odruch wymiotny! 
 
-Pan malarz rzekł, Ŝe robi to tak delikatnie pani 
sekretarce, iŜ nawet Wójt nie zorientuje się! 
 
-Pani Sz. w chwili słabości zdradziła panu Z., Ŝe mąŜ 
uczył ją dwa lata spać bez bielizny. Dobry nauczyciel 
z chłopa, bo ona tak śpi. Jak wyjedzie z domu! 
 
-Zazdrość to paskudne uczucie, ale zazdrościmy 
pewnemu VIP-owi odprowadzanemu do drzwi auta 
przez Ŝeński personel urzędu w gustownej bluzeczce 
na mrozie i wietrze. Co to znaczy gorąca krew przy 
potędze władzy! 
 
-Jaka piosenka najbardziej pasuje do pana Z.? Pani P. 
twierdzi, Ŝe stary szlagier zaczynający się od słów:” 
Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie...” 
 
 
 
 

 

 

 
Twoja siła przebicia będzie zadziwiająca, 
załatwisz kaŜdą sprawę, wejdziesz w kaŜdą  
dziurę, przekonasz kaŜdego do swych racji! 
Tak trzymaj! 
 

 

To nieprawda, Ŝe Cię nikt nie lubi, takie 
czarnowidztwo przeszkadza w Ŝyciu. 
Gwiazdy zaś szaleją i zapowiadają duŜe 
zmiany, zwłaszcza w sprawach sercowych. 
 

 

Uwierz w siebie, teŜ moŜesz stać się 
obiektem westchnień, popatrz na Lwa. 
I jeszcze jedno - postaraj się dotrzymywać 
słowa, bo to waŜna niezwykle w Ŝyciu 
cecha. 
 

 

To co lubisz budzi podziw otoczenia. 
Gwiazdy to gwarantują, ale nie wszyscy 
chcą się wpatrywać w Ciebie cielęcym 
wzrokiem, więc troszkę skromności nie 
zaszkodzi. 
 

 

Oj wpadłeś po same uszy! Mógłbyś 
wgapiać się godzinami w ten uśmiech! To 
piękny stan, ale nie zapominaj, Ŝe rzeczy-
wistość skrzeczy, ale zaszaleć teŜ moŜna. 
Czasem. 
 

 

 
Nie lubisz przegrywać, ale tym razem 
musisz pogodzić się z poraŜką, a wszystko 
przez to, Ŝe uparłeś się grać nie fair. Zmień 
metody, bo daleko nie zajedziesz. 
 

 

Czy zawsze musisz być tak uparty? To 
przysparza Ci niechętnych nawet w najbliŜ-
szym otoczeniu. Nie zjadłeś wszystkich 
rozumów, nie traktuj ludzi instrumentalnie.  
 
 

 

Za oknem szaro, a w Twoim sercu maj! 
Chce Ci się przytulić cały świat! Podjąłeś 
wreszcie tę waŜną decyzję! Wystarczyło 
odwagi! Gratulacje! Będzie dobrze! 
 
 

 

Nastał stan wyciszenia i regeneracji sił, ale 
na całkowite lenistwo się nie zanosi, bo 
koniec roku to czas waŜnych decyzji zawo-
dowych i wytęŜonej pracy. 
 

 

 
Dopniesz swego! Układ gwiazd jest 
niezwykle korzystny, moŜesz podejmować 
róŜne wyzwania. Pokonasz przeciwności 
losu, osiągniesz sukcesy. 
 

 

Nie musisz uciekać w świat marzeń, 
rzeczywistość teŜ da Ci wiele radości 
i satysfakcji. Uwierz w swoje zalety, one są 
naprawdę atrakcyjne! 
 

 

 
Rak wzdycha do Ciebie, liczy na Twe łaski. 
Spójrz na niego cieplej, moŜe przytul 
czasem... Nie bądź Arktyką i Grenlandią 
w jednym! 
 
 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  
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POZIOMO: 
 
1A-nasza nie Murowana 
1O-pomieszana korba 
2L-jednostka mordobicia 
3A-ubogi krewny króla 
3H-para w barach 
3O-kiełbie mu we łbie 
4J-leŜą w nim statki 
5A-białe manko 
5M-jest jak nie chcą naraz 
6H-w czasie kradzieŜy byłem  
w BiałowieŜy 
7A-to był organ w bloku! 
7L-grudniowa sadzonka 
8G-krótkowzroczna skrytka 
9A-nie śpiewa w lombardzie 
9O-przestępstwo Jordana 
10I-wyrasta w miastach 
11C-potęŜnie kumka 
12F-ta to tańcowała! 
12O-część sukni z Czarnolasu 

13A-zmysł Górniak 
14E-bączalski Duszpasterz 
14M-gniew Etny 
15L-król komisji śledczej 
16A-kop w górę 
16G-postny solenizant 
16O-jej porwanie na ekranie 
 
PIONOWO: 
 
A1-nie lubi się spocić 
A7-chroniona bo niszczona 
C1-ślubna szopa 
C9-raj dam 
C13-muzyczna agitka 
D7-daje krzepę energii 
D11-były planszowe, są 
komputerowe 
E9-czy nadal ma Mruczka? 
E13-z biedronki nie, z mrówki tak 
F1-antyheroiczna przyprawa 
G10-najcudowniejszy dzień w roku 

H1-ćwiczy szczęki 
H6-pustoszy foyer 
I8-ciekawe czy myje talerze? 
I12-stoczniowo-hazardowa 
J1-prawie jak periodyk Długosza 
K9-obciąŜony prasą 
L1-boska snajperka 
L14-włóŜ i ból 
Ł9-prohibicja menela 
M1-krótka rzeka 
M14-zaszkodziły jej jabłka 
N4-naraŜony na segregację 
O1-nie dla raba 
O11-płynie do wariata? 
P5-euroazjatycka metropolia 
R1-szlem gem 
R11-muzyka w budzie 
T3-naczelny oświatowiec w Bączalu 
T13-sadzone a nie rosną 
 
 

 

KUPON KONKURSOWY 

 

R o zw i ą z a n i e  k r z y Ŝ ó w k i  z  n um e r u  6 ( 1 7 ) / 2 0 0 9  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  ……………….……………… Im i ę  …………. .…………………….  
A d r e s  …………………………………….  T e l .   …………. .…………………… 

 

KRZYśÓWKA SWOJSKA 
 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T 
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
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Nakład:  1400  egzempla rzy 

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a takŜe opatrywania 
ich własnymi tytułami. 
 

 

Rozwiązaną krzyŜówkę prosimy dołączyć do kuponu konkursowego i przesłać ją na adres Urzędu Gminy do 
końca stycznia  2010 r. Wszystkie kupony z prawidłowo odgadniętymi hasłami wezmą udział w losowaniu 

specjalnej nagrody – powodzenia!  
 


