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W numerze m.in.: 
 

- Terminarz zebrań wiejskich 

-- Uroczysta sesja Rady Gminy 

- Wsparcie rozwoju szkół 

- Informacje dla rolników 

- Zanim podpalisz 

- Konkurs ekologiczny 

- Codzienność na wsi 

- Zagraniczni goście w ZSP 

w Święcanach 

- Eliminacje Gminne OTWP 

z udziałem Ks. Biskupa 

- Wydarzenia kulturalne organ-

zowane przez GOKiCz 

- Regulamin kortu tenisowego 

- Terminarz rozgrywek – runda 

wiosenna 

- Odznaczenia ZPN 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- Horoskop 

- Krzyżówka  

 

 N r  1 ( 3 6 ) 2 0 1 4  ( s t y c z e ń ,  l u t y ,  m a r z e c )  k w a r t a l n i k  

 
BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

 
Prawie 70 mln zł otrzymają podkarpackie samorządy na odbudowę infrastruktury 

zniszczonej w wyniku powodzi w latach 2010-2012. To kolejne środki z rezerwy celo-

wej budżetu państwa dla gmin i powiatów z regionu. Promesy wręczyła przedstawicie-

lom samorządów w dniu 27.02.2014 r. Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Cho-

mycz-Śmigielska i dyrektor departamentu ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zbigniew Śwircz.  

40 mln zł trafi do 134 gmin i powiatów na usuwanie skutków powodzi, w tym na odbu-

dowę i remonty dróg oraz mostów. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na realizację 

zadań związanych z zabezpieczeniem osuwisk w 11 gminach i 5 powiatach. „Wszystkie 

samorządy, które wnioskowały o pomoc, otrzymały promesy” – powiedziała Wojewoda, 

dodała, „że jeśli pojawią się oszczędności poprzetargowe, kolejne zadania wskazane 

przez samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie”. Wśród gmin, które uzyskały 

promesy znalazła się również Gmina Skołyszyn. 

Dofinansowanie obejmie: 

1. Przebudowę drogi gminnej „Krągi” w miejscowości Święcany na łącznym  

odcinku 1230 mb – wysokość promesy - 310 000 zł,  

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w Bączalu Górnym dla zadania 

„Stabilizacja osuwiska” – wysokość promesy – 65 000 zł.  

Promesę w Urzędzie Wojewódzkim odebrał Wójt Gminy Zenon Szura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 

krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 

maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

PROMESY DLA PODKARPACIA 
 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę, aby blask prawdy o zmartwych-

wstaniu rozświetlał wszelkie mroki codzienności, a wiara w nowe życie 

napełniała serca wszystkich radością i pokojem! 

Niech ten wyjątkowy czas spędzony w gronie najbliższych przyniesie wie-

le ciepła, optymizmu i wiary w lepsze jutro. 

 

Wójt Gminy Skołyszyn 
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W dniu 27 grudnia 2013 r. w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie odbyła się uroczysta, opłatkowa sesja Rady 

Gminy. W sesji oprócz radnych udział wzięli zapro-

szeni sołtysi i ks. Tadeusz Wawryszko. W świąteczny 

nastrój zebranych wprowadziły jasełka w wykonaniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniów klasy II Zespołu Szkół Publicznych w Sko-

łyszynie pod opieką Jolanty Berkowicz. Po występie 

wszyscy zebrani złożyli sobie świąteczne życzenia 

i połamali się opłatkiem. Po części uroczystej odbyła 

się część robocza w trakcie której podjęto czternaście 

uchwał, w tym m.in. uchwalono budżet na 2014 rok. 

 

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH MARZEC, KWIECIEŃ 2014 r. 

 

 L.p. Miejscowość Data zebrania Godz. i miejsce 

1. Bączal Dolny 31.03.2014 r. (poniedziałek) 17:00 Dom Ludowy 

2. Bączal Górny 31.03.2014 r. (poniedziałek) 17:00 Dom Ludowy 

3. Harklowa 01.04.2014 r. (wtorek) 17:00 Dom Ludowy 

4. Jabłonica 02.03.2014 r. (środa) 17:00 Dom Ludowy 

5. Kunowa 03.04.2014 r. (czwartek) 17:00 Zespół Szkół Publicznych w Kunowej 

6. Lisów 06.04.2014 r. (niedziela)  9:30 Dom Ludowy 

7. Lipnica Górna 02.04.2014 r. (środa) 17:00  Remiza OSP 

8. Przysieki 04.04.2014 r. (piątek) 17:00 KGW, Dom Ludowy 

9. Pusta Wola 08.04.2014 r. (wtorek) 17:00 Dom Ludowy 

10. Siedliska Sławęcińskie 07.04.2014 r. (poniedziałek) 17:00 Dom Ludowy 

11. Sławęcin 07.04.2014 r. (poniedziałek) 17:00 Dom Ludowy 

12. Siepietnica 13.04.2014 r. (niedziela) 10:00 Dom Ludowy 

13. Skołyszyn 05.04.2014 r. ( sobota) 17:00 GOKiCz (dolna sala) 

14. Święcany 06.04.2014 r. (niedziela) 12:30 Dom Ludowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY 
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Rok 2014 to rok w którym uprawnieni do gło-

sowania aż dwukrotnie odwiedzą lokale wyborcze. 

Pierwszy raz 25 maja podczas wyborów do Europar-

lamentu, ponownie 16 listopada podczas wyborów 

samorządowych gdy wybierani będą Wójt, Radni 

Gminni, Powiatowi oraz Radni Sejmiku Wojewódz-

kiego. 

Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII 

kadencji odbędą się w 28 państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. Decyzją Rady Unii Europejskiej z 

14 czerwca 2013 zostały przewidziane na okres od 22 

do 25 maja 2014. Będą to ósme od 1979 wybory 

bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego. W ich 

wyniku zostanie wybranych 751 eurodeputowanych.  

Polacy wybiorą 51 eurodeputowanych, naj-

więcej Niemcy - 96, następnie Francuzi - 74, kolejno 

mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Woch po 73 przed- 

stawicieli, Hiszpanie - 54, Rumuni - 32, Holendrzy - 

  

 

 

26, Belgowie, Czesi, Grecy, Portugalczycy i Węgrzy 

po 21, mieszkańcy Szwecji - 20, Austriacy - 18, Buł-

garzy - 17, Duńczycy, Finowie i Słowacy po 13, 

zamieszkujący Chorwację, Irlandię i Litwę po 11, 

Łotysze i Słoweńcy 8, najmniej mieszkańcy Cypru, 

Estonii, Luksemburga i Malty po 6. 

Termin wyborów: 

- 22 maja (czwartek): Holandia, Wielka Brytania 

- 23 maja (piątek): Irlandia 

- 23 i 24 maja (piątek i sobota): Czechy 

- 24 maja (sobota): Cypr, Łotwa, Malta, Słowacja 

- 24 i 25 maja (sobota i niedziela): Francja, Włochy 

- 25 maja (niedziela): Austria, Belgia, Bułgaria, 

Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hisz-

pania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portuga-

lia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry 

Na terenie Gminy Skołyszyn głosowanie od-

będzie się w 12 obwodach wyborczych. 

 

WYBORY DO EUROPARLAMENTU 
 

Nr obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Skołyszyn Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

2 Jabłonica Dom Ludowy w Jabłonicy 

3 Bączal Dolny, Bączal Górny Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dol-

nym 

4 Przysieki Dom Ludowy w Przysiekach 

5 Harklowa Dom Ludowy w Harklowej 

6 Święcany Dom Ludowy w Święcanach 

78 Lipnica Górna Dom Ludowy w Lipnicy Górnej 

8 Lisów Szkoła Podstawowa w Lisowie  

9 Siepietnica Dom Ludowy w Siepietnicy 

10 Kunowa Zespól Szkół Publicznych w Kunowej 

11 Siedliska Sławęcińskie, Sławęcin Dom Ludowy w Siedliskach Sł. 

12 Pusta Wola Dom Ludowy w Pustej Woli 

 

Obwód głosowania Nr 1, 7 i 10 przystosowany jest również dla wyborców niepełnosprawnych. Do celów 

głosowania korespondencyjnego wyznacza się siedzibę OKW NR 1 w Skołyszynie. Głosowanie odbywać 

się będzie od godz. 7:00 do 21:00 

 
STRONY WWW ZGŁOSZONYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH: 

 

Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego - kw.zs.org.pl; Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 

www.kwpis.eu; Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy - www.kwwrn.pl; Komitet Wyborczy 

Polskie Stronnictwo Ludowe - www.komitetwyborczypsl.pl; Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska 

RP - www.kwpo.platforma.org; Komitet Wyborczy Partia Zieloni - kw.partiazieloni.pl; Komitet Wy-

borczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - kwnowaprawicajkm.pl; Komitet Wyborczy Wybor-

ców Oburzeni - www.kww.oburzeni.org.pl; Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia - 

kw.db.org.pl; Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch - www.europaplustwojruch.org; 

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy - 

www.sld.org.pl/wybory.html; Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina - polskara-

zem.pl/kw/; Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarka Dobra Wspólnego – www.gdwpolska.pl; Komi-

tet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - www.solidarna.org.pl/komitet-wyborczy-do-pe/; 

Komitet Wyborczy Samoobrona - www.kwsamoobrona.org.pl; Komitet Wyborczy Wyborców Marka 

Wocha - www.woch.org.pl 
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające 

bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolni-

ków. Służą one eliminowaniu zagrożeń wypadkami 

w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ich liczby 

i skutków. Wśród wypadków zgłaszanych do KRUS 

połowa z nich to upadki, m.in. na śliskich, nieuprząt-

niętych nawierzchniach, ze schodów bez barierek 

zabezpieczających, z drabin, a także w wyniku uży-

wania przez poszkodowanych nieodpowiedniego 

obuwia. Z tego powodu w ostatnich latach wiele 

działań szkoleniowych i informacyjnych KRUS 

przeprowadzano pod hasłem: „Upadek to nie przypa-

dek”. W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego pragnie zwrócić Państwa uwagę na inną 

grupę wypadków, w większości tragicznych w skut-

kach, jakimi są pochwycenia i uderzenia przez ru-

chome części maszyn. Są one przyczynami ponad 12 

proc. wszystkich wypadków zgłaszanych do Kasy.  
 

 

 

Szanowny Rolniku !!! Podlegasz ubezpiecze-

niu w KRUS, a czy wiesz że ? Gdy ulegniesz wypad-

kowi przy pracy rolniczej, zgłoś to zdarzenie do naj-

bliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, 

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 

6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.  

Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumie-

niu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku 

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1403) uważa się nagłe zdarzenie wywołane 

przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas czyn-

ności związanych z prowadzeniem działalności rolni-

czej albo pozostających w związku z wykonywaniem 

tych czynności: na terenie gospodarstwa rolnego, 

które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale 

pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego 

bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem 

rolnym, lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania 

do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, 

lub podczas wykonywania poza terenem gospo- 

 

 

 

Z prowadzonych przez Państwową Straż Po-

żarną statystyk wynika wyraźnie, że w ostatnim okre-

sie wzrosła liczba pożarów. Tylko w okresie od 1 do 

13.03.2014 r. strażacy wyjeżdżali do ponad 19,5 tys. 

pożarów, w których śmierć poniosło aż 35 osób. 

Mimo lepszego wyposażenia, wyszkolenia i krótsze-

go czasu dojazdu, ludzie wciąż giną w pożarach. 

Najprostszym i najłatwiejszym sposobem na uniknię-

cie tego rodzaju zagrożenia jest zakup czujek tlenku 

węgla i dymu, które mogą uratować życie. Ich koszt 

zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych. Nie jeste-

śmy niestety w stanie całkowicie wyeliminować ry-

zyka pożaru, ale zwiększając środki ostrożności  

 

 
 

Takim zdarzeniom można zapobiec dbając o właści-

wy stan techniczny maszyn i urządzeń, uzupełniając 

brakujące osłony i zabezpieczenia, dokonując napraw 

tylko przy wyłączonym napędzie, przestrzegając 

zaleceń producentów dotyczących prawidłowej 

i bezpiecznej eksploatacji, jak również stosując od-

powiedni ubiór i ochrony oraz utrzymując porządek 

na stanowisku pracy. „Nie daj się wkręcić” – niech 

to hasło przypomina, że przede wszystkim od Pań-

stwa wyobraźni, zaangażowania i decyzji zależy 

bezpieczeństwo wszystkich osób w gospodarstwie 

rolnym. Wiedzę o zagrożeniach związanych m.in. 

z wykorzystywaniem w pracy rolniczej maszyn 

i urządzeń zdobędą Państwo podczas szkoleń, kon-

kursów, pokazów i innych działań, organizowanych 

przez jednostki terenowe KRUS. Informacje o takich 

spotkaniach znajdują się na stronie internetowej 

KRUS: www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl.  

Prezes KRUS Artur Brzóska 

 
 

darstwa rolnego zwykłych czynności związanych 

z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku 

z wykonywaniem tych czynności, lub w drodze do 

miejsca wykonywania czynności, albo w drodze 

powrotnej.  

Zgłoszenia wypadku możesz dokonać osobi-

ście lub za pośrednictwem innej osoby, bezpośrednio 

w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, 

telefonicznie albo pocztą elektroniczną. Po przyjęciu 

zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organiza-

cyjna Kasy niezwłocznie wszczyna postępowanie 

dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności 

i przyczyn wypadku.  

Bliższych informacji można zasięgnąć w Placówce 

Terenowej KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a,  

tel. 134435417 (Krzysztof Bartusiak) lub 

www.krus.gov.pl, e-mail:  jaslo@krus.gov.pl 

 
Krzysztof Bartusiak  

Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji 
 

 

 

możemy uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. 

Ogień stanowi duże niebezpieczeństwo i może po-

wodować spore straty. Dlatego warto przeciwdziałać 

i postępować rozważnie i zastosować odpowiednie 

rozwiązania przeciwpożarowe, które będą chroniły 

nas, naszych najbliższych i nasze mienie. Warto pa-

miętać, że do wywołania pożaru wystarczy nawet 

jedna iskra. Do wzrostu liczby pożarów w ostatnim 

okresie przyczyniła się również wiosenna aura za 

naszymi oknami. Apelujemy więc o rozsądek i nie-

wypalanie traw, łąk i nieużytków. Pomimo dopiero 

kilku dni cieplejszej pogody, w tego rodzaju zdarze-

niach śmierć poniosła już 1 osoba. 
/źródło: Państwowa Straż Pożarna/  

„NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ” 

 

13 DNI I AŻ 35 OFIAR ŚMIERTELNYCH W POŻARACH 

 

WYPADEK PRZY PRACY W ROLNICTWIE 

 

http://www.krus.gov.pl/
mailto:jaslo@krus.gov.pl
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Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przed-

wiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba 

pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, 

niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. 

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która 

ze względu na występujące w tym czasie okresy we-

getacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zesta-

wieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego 

w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem 

pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania 

odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od po-

koleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że 

spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost 

młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści eko-

nomiczne. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia 

się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, natural-

ny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu 

z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg 

związków chemicznych będących truciznami zarów-

no dla ludzi jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje 

duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla 

osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie 

miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadze-

nia.  Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na 

drogach, co może prowadzić do powstania groźnych 

w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Trzeba 

pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się 

bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają 

także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej 

zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymy-

kają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy 

i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach 

ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.  

CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH 

WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM 

PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY 

ORAZ STRAŻACY!!!. 

WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE,  

ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! 

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 

 

 

 

Reprezentanci Gminy Skołyszyn bardzo mocno za-

znaczyli swoją obecność w konkursie literackim 

o tematyce ekologicznej "O odpadach pisać wypada" 

zorganizowanym przez Związek Gmin Dorzecza 

Wisłoki. Projekt mający na celu zainteresowanie 

uczniów tematyką ochrony środowiska i segregacji 

odpadów, adresowany był do uczniów szkół z terenu 

20 gmin należących do związku. Uczniowie klas IV-

VI szkól podstawowych mieli napisać wiersz, nato-

miast gimnazjaliści esej lub tekst literacki. Każdy 

z zainteresowanych udziałem w projekcie musiał 

przedstawić jeden, samodzielnie wykonany i dotąd 

nigdzie nie publikowany ani nagradzany utwór lite-

racki we wcześniej wymienionej formie. Wśród Lau- 

 

 

1220 z późn. zm.), art. 124; Art. 30 ust. 3 ustawy 

z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 12, poz. 59 z późn. zm.). Za wykroczenia tego 

typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 

maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 

46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub 

grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może 

wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 

z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto 

sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdro-

wiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, 

mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10”. W walkę ze zjawiskiem 

wiosennego wypalania traw włączyła się  także Unia 

Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują 

między innymi zagadnienia ochrony środowiska 

w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających 

dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze 

jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia 

unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich 

utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze 

rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 

2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 

z późn. zm.). Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa informuje, że za wypalanie traw grożą, 

oprócz kar nakładanych np. przez policję czy proku-

raturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane 

przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, 

a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej 

wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośred-

nich za dany rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reatów znaleźli się reprezentanci Gminy Skołyszyn. 

Wyróżnienia za napisane wiersze trafiły do Martyny 

Podkulskiej z klasy IV z ZSP w Skołyszynie (opie-

kun – Marta Mastej) i do Weroniki Czech uczennicy 

klasy VI SP w Harklowej (opiekun – Magdalena 

Dranka Żywiec). Wyróżnienia w kategorii gimna-

zjów trafiły do Aleksandry Łach z klasy Ia w Skoły-

szynie (opiekun – Marta Mastej), Aleksandy Niozłek 

z klasy III w Bączalu Dolnym (opiekun – Maria Ko-

zioł) oraz uczniów ZSP w Kunowej Sary Górskiej 

z klasy IIa i Przemysława Maczugi z klasy IIIa (opie-

kun - Bożena Zabrzeska). Wybrane utwory literackie 

zostały opublikowane w książeczce pt. "O odpadach 

pisać wypada”. 

ZANIM PODPALISZ 

 

KONKURS EKOLOGICZNY 
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21 lutego pożegnaliśmy goszczących u nas przez 

5 dni uczestników projektu „Understanding and Ce-

lebrating European Foklore” („Europejski folklor 

czyli poznawanie kultur”) w ramach programu Co-

menius ze wszystkich krajów partnerskich – Anglii, 

Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Słowenii i Turcji. 

Niektórzy z naszych uczniów przyjmowali pod swym 

dachem tych kolegów lub koleżanki, u których wcze-

śniej mieszkali, gdy delegacja z naszej szkoły prze-

bywała z wizytą w innym kraju. I tu przypominają się 

słowa piosenki „kto raz przyjaźni poznał moc…”. 

Znajomości zawarte w sprzyjającej atmosferze, pod-

trzymywane i pielęgnowane są pięknym i niezwy-

kłym przeżyciem. Mogą zaowocować przyjaźnią na 

długie lata, a już na pewno są sposobem otwarcia się 

na świat dla młodych, którzy poznają tradycje swoich 

kolegów oraz kulturę ich współczesnego codziennego 

życia. My ze swej strony przygotowaliśmy program 

w taki sposób, by goście jak najlepiej mogli poznać 

naszą kulturę i tradycję. I już na samym początku 

chór szkolny przygotowany przez p. E. Maciejczyk 

zaśpiewał trzy pieśni reprezentujące muzykę różnych 

regionów Polski. Profesjonalne wykonanie chóru 

wywołało szczery podziw wśród słuchaczy. Do tego 

przeglądu polskiej muzyki ludowej dołączyć też na-

leży piosenkę na melodię góralską pięknie wyśpie-

waną przez  ucznia klasy II SP przygotowanego 

przez p. M. Piętę. Piosenka ta stanowiła część insce-

nizacji legendy o smoku wawelskim, przygotowanej 

przez uczniów głównie klas czwartych. Przedstawie-

nie bardzo się spodobało – widzowie nagrodzili akto-

rów gorącymi brawami. Po raz drugi chór zaprezen-

tował swoje mistrzostwo w środę, gdy w naszym 

starym i pięknym kościele parafialnym zabrzmiały 

kolędy. Nauczyciele z krajów partnerskich nie kryli 

swego zachwytu. Kolejny dzień wypełniła wycieczka 

do Krakowa i Wieliczki. Po gwarnym, pełnym emo-

cji poniedziałku szkoła sprawiała wrażenie prawie 

opustoszałej. Uczestnicy projektu natomiast pojechali 

zwiedzać Wawel, Rynek, Sukiennice – tak wyrazi-

ście kształtujące wizerunek Polski – a także kopalnię 

soli w Wieliczce. Zobaczyli też smoka wawelskiego 

– metalowego, ale za to ziejącego prawdziwym 

ogniem. W środę przysłowiowym gwoździem pro-

gramu było lepienie pierogów, które należą do naj-

bardziej popularnych polskich dań. Uczniowie naj-

pierw przygotowali je pod fachową opieką pań 

z Koła Gospodyń Wiejskich, a potem zjedli podczas 

obiadu. Oprócz zadań kulinarnych goście spotkali się 

z polską muzyką, rzeźbą ludową oraz rękodziełem.  

To wszystko odbyło się w szkole. A po południu 

przewidziano spacer do znajdującego się na szlaku 

architektury drewnianej, kościoła parafialnego pod 

wezwaniem św. Anny i jego zwiedzanie, połączone 

z słuchaniem kolęd w wykonaniu chóru szkolnego. 

Następnie uczestnicy projektu zwiedzili muzeum 

w Bieczu. Na stołówce menu zostało ustalone tak, 

żeby składało się z reprezentatywnych polskich dań.  

 

 

 

I rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że np. barszcz 

czerwony z uszkami nie jest znany poza granicami 

naszego kraju. (Owszem… smakował. Ale jak się za 

niego zabrać? :) W czwartek przed południem 

uczestnicy wybierali najlepsze zdjęcia i sprawdzali, 

czego się nauczyli o Polsce w czasie tych kilku dni. 

Zaraz po południu rozpoczęły się rozgrywki sporto-

we, które wyciągnęły z zajęć wielu kibiców. Niestety 

było zbyt głośno i uczniowie nie biorący udziału 

w projekcie musieli – z żalem - wrócić do klas. Emo-

cje tych dni udzieliły się wszystkim. Jeszcze tego 

samego wieczoru miał miejsce wyjazd do Regietowa, 

miejsca o szczególnym klimacie, gdzie odbył się 

przejazd bryczkami zaprzężonymi w konie, pieczenie 

kiełbasek nad ogniem i dyskoteka, podczas której 

uczniowie tańczyli do muzyki różnych państw (np. 

taniec brzucha, taniec sirtaki czy kaczuchy). I już 

nadchodzi piątek. A wraz z nim czas wyjazdu dla 

pięciu ekip. Jeszcze jednak przed południem wspólny 

wyjazd do Krosna do Centrum Dziedzictwa Szkła, 

a po południu już tylko dzieci z Anglii i Turcji wróci-

ły do domów swoich polskich rówieśników. 

W sobotę ostatnie uściski, łzy pożegnania i trzeba 

sobie powiedzieć, że kolejny zjazd przeszedł do hi-

storii. Teraz przyszedł czas na dzielenie się wraże-

niami, przeglądanie zdjęć i filmów. „Przy innym 

ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów…” tym ra-

zem w Hiszpanii.  

Autor: Urszula Dyląg,   
Szczegółowe informacje na temat wizyty dostępne na 

stronie szkoły: http://zsswiecany.szkolnastrona.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGRANICZNI GOŚCIE W ZSP W ŚWIĘCANACH 

 

 
 

 

http://zsswiecany.szkolnastrona.pl/
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Od nowoczesnych szkół oczekuje się, by na-

dążały za wyzwaniami współczesnego świata. Mają 

być, i większość stara się być, organizacjami nie 

tylko „uczącymi”, ale także „uczącymi się”. Naprze-

ciw nowym oczekiwaniom wychodzi unowocześnio-

ny sposób wspierania szkół w zakresie doskonalenia 

kadry nauczycielskiej. Zgodnie z wypracowanymi 

przez ekspertów rekomendacjami powstał nowocze-

sny system kompleksowego wspomagania szkół 

w tym zakresie. Dotychczas szkoły dostosowywały 

się do ofert ośrodków doskonalenia, natomiast 

w założeniach nowego systemu, tematyka szkoleń, 

które realizowane będą w konkretnych szkołach ma 

odpowiadać ich realnym potrzebom.  

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 

wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia 

nauczycieli w Powiecie Jasielskim” to projekt pilo-

tażowy, którego beneficjentem jest Powiat Jasielski, 

a wykonawcą Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczy-

cieli w Jaśle.  

Projekt jest finansowany ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego.  

 

 

 

11 lutego w ponad 100 krajach na świecie ob-

chodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). 

Tegoroczne hasło przewodnie „Razem tworzymy 

lepszy Internet” zwraca uwagę internautów na pozy-

tywne aspekty korzystania z sieci i ich udział w two-

rzeniu wirtualnego świata. W Polsce po raz dziesiąty 

obchody organizuje Polskie Centrum Programu Safer 

Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje 

(FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Kompute-

rowa (NASK). Głównym partnerem wydarzenia jest 

Fundacja Orange. Problem bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży w Internecie oraz wykorzystywania no-

wych mediów w edukacji jest coraz szerzej dostrze- 

 

 

 

 

Pokazanie, w jaki sposób nowe technologie 

mogą być pomocne w znalezieniu pracy lub plano-

waniu przyszłości zawodowej oraz przybliżenie moż-

liwości Internetu osobom w różnym wieku, to cel 

ogólnoeuropejskiej kampanii "Tydzień z Internetem". 

W tym roku odbyła się ona w dniach 24-30 marca. 

Do akcji przyłączył się Gminny Ośrodek Kul-

tury i Czytelnictwa w Skołyszynie, który zorganizo-

wał cykl spotkań pokazujących możliwości wykorzy-

stania Internetu i zastosowania nowych technologii. 

 

 

 

 

Jego główne założenia to:  

- wspomaganie jest adresowane do szkół, nie zaś 

wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich 

jak dyrektor czy nauczyciele, 

- wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu 

własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyrę-

cza jej i nie narzuca rozwiązań, 

- wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytu-

acji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby, 

- wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od 

pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia. 

W ramach projektu wspomaganiem objętych 

zostało 60 placówek oświatowych z powiatu jasiel-

skiego: 3 przedszkola, 19 szkół podstawowych, 26 

gimnazjów, 6 liceów ogólnokształcących, 6 techni-

ków. W gminie Skołyszyn do projektu przystąpili 

nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kunowej, Szkoły 

Podstawowej w Skołyszynie, Szkoły Podstawowej 

w Lisowie, Gimnazjum w Kunowej, Gimnazjum 

w Bączalu Dolnym, Gimnazjum w Święcanach.  

 

Autor: J. Żychowska 

 

 

 

 

gany w szkołach i instytucjach kultury w całej Polsce 

Po raz kolejny do akcji przyłączył się również 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie. 11 lutego 2014 roku GOKiCz w Skołyszynie 

 odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych 

w Skołyszynie, którzy w trakcie gier i zabaw poznali 

odpowiedzi na pytania: Dlaczego w Internecie najle-

piej posługiwać się pseudonimem i nie podawać swo-

ich danych osobowych? Do kogo zwrócić się jeżeli 

coś mnie w Internecie zaniepokoi? Dlaczego warto 

zabezpieczyć swój komputer? 

 

 

 

 

 

 

NOWE SPOJRZENIE NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 
 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 
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W dniu 25.03.2014 r. w sali dydaktyczno 

szkoleniowej GCZK - OSP Skołyszyn przeprowa-

dzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  

Turniej wiedzy organizowany od 32 lat ma na celu 

popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejęt-

ności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratow-

nictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności 

służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży 

znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad 

postępowania na wypadek pożaru, praktycznych 

umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, 

organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii 

i tradycji ruchu strażackiego. W eliminacjach gmin-

nych udział wzięło 40  przedstawicieli szkół z terenu 

gminy Skołyszyn oraz Zespołu Szkół z Trzcinicy.  

Testy pisemne i odpowiedzi ustne oceniała komisja 

w składzie st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant 

Powiatowy PSP i mł. bryg. Ireneusz Zagórski. Ob-

serwatorami zmagań młodzieży byli m.in. Prezes 

ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, Zastępca 

Wójta Gminy Krzysztof Zięba i Prezes ZOG ZOSP 

RP Władysław Depczyński. 

Miłą niespodziankę sprawił uczestnikom eli-

minacji J.E. Ks. Biskup Jan Wątroba, który spotkał 

się z młodzieżą, rozpoczynając wizytację kanoniczną 

parafii Skołyszyn od spotkania ze strażakami z OSP 

Skołyszyn. Biskupowi towarzyszyli m.in. Wójt Gmi-

ny Zenon Szura, Przewodniczący Rady Gminy Wie-

sław Hasiak oraz proboszcz parafii ks. Tadeusz 

Wawryszko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki eliminacji gminnych  

-w kategorii Szkół Podstawowych:  

1. Sandra Gajewska - Zespół Szkół Kunowa,  

2. Piotr Czajka - Szkoła Podstawowa Przysieki,  

3. Julia Barzyk - Szkoła Podstawowa Przysieki.  

-w kategorii Szkół Gimnazjalnych:  

1. Przemysław Rewiś - ZSP Kunowa,  

2. Przemysław Maczuga - ZSP Kunowa,  

3. Jakub Wojdyła  - ZSP Bączal Dolny.  

- w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych:  

1. Patryk Wojnarowicz - ZS ZASR Trzcinica,  

2. Ewa Myszkowska - ZS ZASR Trzcinica,  

3. Monika Maksym - ZS ZASR Trzcinica.  

 

Nagrody i upominki dla wszystkich uczestników 

ufundował Wójt Gminy Skołyszyn.  

Gminę Skołyszyn w eliminacjach powiatowych, 

które odbędą się w dniu 4.04.2014 r. w KP PSP Jasło, 

reprezentować będą:  

- Sandra Gajewska,  

- Przemysław Rewiś,  

- Patryk Wojnarowicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINACJE GMINNE OTWP Z UDZIEŁEM JE KS. BISKUPA 
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Kultywowanie tradycji wspólnego kolędowa-

nia oraz zachowanie od zapomnienia polskich kolęd 

i pastorałek to główne cele organizowanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie Przeglądu Piosenki Religijnej, Kolęd i Pasto-

rałek. Tegoroczna – dwunasta edycja odbyła się 

5 lutego 2014 roku w sali widowiskowej GOKiCz. 

Podczas przeglądu na scenie zaprezentowało się 178 

uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy 

Skołyszyn. 

Jury w składzie: Stanisław Mazurek – nauczyciel 

muzyki, instruktor gry na instrumentach Społecznego 

Ogniska Muzycznego w Jaśle; Agnieszka Starzec – 

nauczyciel oraz Marta Gąsiorowska – kierownik 

GOKiCz oceniało umiejętności wokalne wykonaw-

ców, interpretację, stopień trudności wykonywanych 

utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury ocenia-

ło wykonawców w trzech grupach wiekowych i na-

grodziło: 

KL. 0-III,  

SOLIŚCI: 

I MIEJSCE: Oskar Reczek – kl. II, SP Przysieki 

/Nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Leśniak,  

II MIEJSCE: Natasza Litwa – kl. 0, SP Przysieki 

/Nauczyciel przygotowujący: Elżbieta Pawluś,  

III MIEJSCE: Kamila Gumienna - kl. 0, SP Har-

klowa (oraz Bartosz Kardaś jako Świerszczyk) 

/Nauczyciel przygotowujący: Grażyna Klęba, 

WYRÓŻNIENIE:  

Oliwia Bylinowska – kl. II, SP Jabłonica 

/Nauczyciel przygotowujący: Grażyna Piś, 

ZESPOŁY: 

 I MIEJSCE: Zespół PROMYCZKI – ZSP Kuno-

wa /Nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat,  

II MIEJSCE: Duet - Amelia Ciekielska, Zuzanna 

Przybyło – kl. II, SP Harklowa /Nauczyciel przygo-

towujący: Małgorzata Kozioł,  

III MIEJSCE: nie przyznano. 

KL. IV-VI,  

SOLIŚCI:  

I MIEJSCE: Karolina Głowacka - kl. IV, GOKiCz 

/Nauczyciel przygotowujący: Jadwiga Szarek,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II MIEJSCE: Weronika Wojdyła – kl. VI, SP Bą-

czal Dolny 

III MIEJSCE: Alicja Mastej – kl. IV, ZSP Skoły-

szyn /Nauczyciel przygotowujący: Urszula Czerwiń-

ska,  

WYRÓŻNIENIE:  

Sandra Gajewska – kl. VI, ZSP Kunowa 

/Nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat, 

ZESPOŁY:  

I MIEJSCE: ”Fermatki” – ZSP Skołyszyn 

/Nauczyciel przygotowujący: Urszula Czerwińska,  

II MIEJSCE: Schola - ZSP Święcany /Nauczyciel 

przygotowujący: Ks. Paweł Gąsior,  

III MIEJSCE: Duet - Weronika Wojdył, Wiktoria 

Halko – ZSP Bączal Dolny 

WYRÓŻNIENIE:  

Zespół wokalny – ZSP Kunowa /Nauczyciel przy-

gotowujący: Ewa Gubernat.  

GIMNAZJA 

SOLIŚCI:  

I MIEJSCE: Monika Furmanek – kl. III, ZSP Sko-

łyszyn /Nauczyciel przygotowujący: Urszula Czer-

wińska, 

II MIEJSCE: Magdalena Korzeniowska – kl. I, 

ZSP Kunowa /Nauczyciel przygotowujący: Ewa 

Gubernat,  

III MIEJSCE: Oliwia Potykanowicz – kl. II, ZSP 

Skołyszyn /Nauczyciel przygotowujący: Urszula 

Czerwińska,  

WYRÓŻNIENIE:  

Marzena Sendecka – kl. I, ZSP Kunowa 

/Nauczyciel przygotowujący: Ewa Gubernat, 

WYRÓŻNIENIE:  

Izabela Rewiś – kl. I, ZSP Kunowa /Nauczyciel 

przygotowujący: Ewa Gubernat,  

ZESPOŁY: 

I MIEJSCE: Chór ZSP w Święcanach /Nauczyciel 

przygotowujący: Ewa Maciejczyk,  

II MIEJSCE: Chór ZSP w Kunowej /Nauczyciel 

przygotowujący: Ewa Gubernat,  

III MIEJSCE: Zespół „Skoliszclub” – ZSP Skoły-

szyn /Nauczyciel przygotowujący: Urszula Czerwiń-

ska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 

 

   



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 1(36)2014 
 

- 10 - 

 

 

 

O tym, że ferie spędzone w swojej miejscowo-

ści - nie muszą być nudne przekonali się wszyscy, 

którzy skorzystali z oferty Gminnego Ośrodka Kultu-

ry i Czytelnictwa w Skołyszynie. Między 20 a 31 

stycznia GOKiCz w Skołyszynie organizował co-

dziennie zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów. Dzieci uczęszczające na 

zajęcia feryjne sprawiły, że w GOKiCz w Skołyszy-

nie oraz w filiach w Harklowej i Święcanach było 

gwarno i wesoło. Uczestnicy mieli czas na rozwijanie 

zdolności plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy 

integracyjne. Były warsztaty decoupage, warsztat 

filcowania, zajęcia kulinarne, kalambury i konkursy. 

Dzieci wzięły udział w turnieju tenisa stołowego, 

grały w gry planszowe i logiczne. Odbyły się warsz-

taty wokalne oraz kurs tańca grupowego. Dużym 

zainteresowaniem cieszył się wyjazd do kina 3D 

w Rzeszowie. Starsi obejrzeli film „Hobbit: Pustkwie 

Smauga”, młodsi „Robaczki z Zaginionej Doliny”. 

 

 

 

 

Warsztaty sztuki tworzenia ozdób z filcu cieszą się w 

Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie dużym zainteresowaniem pań, które lubią 

otaczać się pięknymi przedmiotami wykonanymi 

własnoręcznie. 19 lutego uczestniczki warsztatów 

przekonały się, że nie trzeba być osobą uzdolnioną 

plastycznie, aby spełniać się twórczo i w przyjaznej 

atmosferze odnaleźć swoją nową pasję. Podczas spo-

tkania z kolorowego filcu powstało wiele niepowta-

rzalnych breloczków. W dniach 12, 17, 18, 19 i 27 

marca panie z gminy Skołyszyn ozdabiały wielka-

nocne jaja techniką filcowania na sucho.  

 

 

 

 

 

Piękny zwyczaj wspólnego kolędowa-

nia podtrzymali Mieszkańcy Gminy Skoły-

szyn, kolędując wspólnie 12 stycznia 2014 r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie.  W magiczny nastrój kolędo-

wania wprowadziła wszystkich grupa teatral-

na „Talenty”, która wystawiła jasełka. Miesz-

kańcy mieli również okazję wysłuchać piose-

nek świątecznych w wykonaniu zespołu wo-

kalnego „Tingled” oraz kolęd i pastorałek 

śpiewanych przez młodsze wokalistki 

 z GOKiCz w Skołyszynie. 

 

 

 

 

 

Jedną z ostatnich propozycji tegorocznych ferii był 

wyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Przysiekach na warsztaty ceramiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIE W GMINIE SKOŁYSZYN 

 

 

TWORZENIE Z FILCU 

 

KOLĘDOWANIE W GOKICZ 
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5 marca 2014 roku odbyło się otwarcie wystawy 

twórczości nauczycieli plastyki Gminy Skołyszyn. 

Przybyłych powitała  kierownik GOKiCz w Skoły-

szynie - Marta Gąsiorowska i podziękowała plasty-

kom za zaprezentowanie swojej twórczości szero-

kiemu gronu odbiorców.  Słowa uznania do pedago-

gów skierowali podczas otwarcia wystawy Zastępca 

Wójta Krzysztof Zięba, Sekretarz Gminy Skoły-

szyn Janina Byczek oraz dyrektor ZSP w Kunowej 

Mariola Krygowska. Prezentująca na wystawie swoje 

prace Urszula Czerwińska opowiedziała o swoich 

inspiracjach, technikach i tematyce prezentowanych 

obrazów. Oprawą muzyczną był występ  Marzeny 

Sendeckiej, uczestniczki warsztatów wokalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się rozstrzy-

gnięcie XII Powiatowego Konkursu Grafiki Kompu-

terowej – Skołyszyn 2014. Dyplomy oraz nagrody 

laureatom konkursu wręczył Pan Krzysztof Zięba 

Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn wraz z Kierowni-

kiem GOKiCz Panią Martą Gąsiorowską. Tematem 

tegorocznej edycji konkursu było zaprojektowanie 

„Logo Powiatowego Konkursu Grafiki Komputero-

wej”. 

Na konkurs wpłynęło 51 prac z następujących 

szkół powiatu jasielskiego: SP Nr 2 w Jaśle, ISP Nr 

12 w Jaśle, SP Jabłonica, SP Skołyszyn, SP Bączal 

Dolny, ZSP Umieszcz, ZS w Nowym Żmigrodzie, 

Gimnazjum Nr 2 Jasło, Gimnazjum Skołyszyn. 

Komisja wybrała logo Powiatowego Konkursu Gra-

fiki Komputerowej, którego autorką jest : 

Ida Zalewska – kl. IV SP Bączal Dolny – nagroda 

specjalna, Nauczyciel: Katarzyna Czerkowicz.   

 

W kategorii klas IV – VI:  
m- ce II – Malwina Karamon – kl. IV, ISP Nr 12, 

ZSM Nr 3 w Jaśle, Nauczyciel: Iwona Zamorska, 

m-ce III – Emilia Kazanecka – l. 13, SP Nr 2 

w Jaśle, Nauczyciel: Elżbieta Poliwka, 

Wyróżnienia:  

- Anna Szot – kl. VI, ISP Nr 12, ZSM Nr 3 

w Jaśle, Nauczyciel: Iwona Zamorska, 

- Aleksandra Czerkowicz – kl. VI, ISP Nr 12, ZSM 

Nr 3 w Jaśle, Nauczyciel: Iwona Zamorska, 

 

 

GOKiCz. Swoje prace na wystawie zaprezentowali: 

Urszula Czerwińska – nauczyciel języka polskiego, 

muzyki i zajęć artystycznych w ZSP w Skołyszynie. 

Henryk Juszczyk -  nauczyciel matematyki, fizyki, 

chemii i przedmiotów artystycznych w Szkole Pod-

stawowej w Jabłonicy, Marta Paszyńska — Nau-

czyciel w Zespole Szkół Publicznych w Kunowej 

oraz Zespole Szkół Publicznych w Święcanach 

i Jolanta Rzońca – Nauczyciel plastyki, zajęć arty-

stycznych i edukacji wczesnoszkolnej w Zespole 

Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym. Na wystawie 

prezentowane były  prace z gatunku malarstwa i gra-

fiki o różnorodnej tematyce. Zobaczyć można było 

również haft richelieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Patrycja Kolbusz – kl. VI, ISP Nr 12, ZSM Nr 3 

w Jaśle, Nauczyciel: Iwona Zamorska 

- Anna Szyk – kl. V, ISP Nr 12, ZSM Nr 3 w Jaśle, 

Nauczyciel Iwona Zamorska 

W kategorii Gimnazja: 
- m-ce II – Patryk Szewc – kl. III, Gimnazjum nr 2, 

ZSM nr 3 w Jaśle, Nauczyciel: Piotr Korczyński 

- m-ce III – Joanna Mika – kl. III, Gimnazjum Sko-

łyszyn, Nauczyciel: Monika Socha 

Wyróżnienia: 
- Aurelia Brzezowska – kl. III, Gimnazjum Nr 2, 

ZSM Nr 3 w Jaśle, Nauczyciel: Piotr Korczyński, 

- Patrycja Parzygnat – kl. II, Gimnazjum Nr 2, 

ZSM Nr 3 w Jaśle, Nauczyciel: Iwona Zamorska, 

- Kamila Puchalik – kl. III, Gimnazjum Nr 2, ZSM 

Nr 3 w Jaśle, Nauczyciel: Piotr Korczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSTAWA TWÓRCZOŚCI NAUCZYCIELI PLASTYKI 

 

  

XII POWIATOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ – 

SKOŁYSZYN 2014 
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Towarzystwo Sportowe Pro - Familia, Gmina 

Jasło, Gmina Skołyszyn zaprasza na: XVI Międzyna-

rodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym PRO 

FAMILIA – CUP 2014 dzieci, młodzież i ich rodzi-

ców szkół podstawowych, gimnazjalnych z Gminy 

Skołyszyn. Turniej odbędzie się 25.05.2014 r. 

w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Frysztaku. 

Zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, ich rodziców grają-

cych amatorski tenis stołowy. Do rozgrywek wpro-

wadzono po raz pierwszy nową kategorię amatorską, 

rodzic + dziecko do 15 lat. Wyklucza się w tej kate-

gorii udział młodzieży zarejestrowanych w klubach, 

grających czynnie w ligach, posiadających licencję 

klubową.  

Zapraszamy także chętnych do udziału w po-

zostałych kategoriach: 

1. Kategoria amatorska rodzić + dziecko do 16 lat  

2. Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 

lat  

3. Kategoria otwarta - OPEN rodzic + dziecko – mi-

nimum 15 lat  

W tegorocznym turnieju udział wezmą za-

wodnicy z woj. podkarpackiego, śląskiego małopol-

skiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 
 

 

 

 

14 marca 2014 r. odbyło się Walne Zebranie 

Sprawozdawcze Podkarpackiego Związku Piłki Noż-

nej. Miłym akcentem spotkania było wręczenie pa-

miątkowych odznak. Prezes Kazimierz Greń wyróż-

nił kilkudziesięciu działaczy honorowymi odznakami 

Podkarpackiego  ZPN oraz Polskiego Związku Piłki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobotę 8 marca br. w Sanoku odbyły się 

Mistrzostwa Makroregionu Południowego Karate 

Kyokushin obejmującego województwa podkarpac-

kie, małopolskie i świętokrzyskie. Ponad 200 zawod-

ników z 29 klubów rywalizowało w kategoriach se-

niorów, juniorów i młodzików. Zawodnicy Jasiel-

skiego Klubu Kyokushin Karate zdobywając 11 me-

dali zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej 

 

 

 

Tradycyjnie w turnieju uczestniczą rodziny z 

Słowacji – Presov, Keżmerok, Śvidnik, Stropkov, 

Snina Kamienica, Dubovica, Lipiny, Poprad, Barde-

jov, Koszyce, Udavske, Duplin, Ukrainy- Lwów, 

Sambor, Truskawiec, Drohobycz, Żołkwia, a także 

rodziny z XVII dzielnicy Budapesztu – Węgry.  

SKRÓCONY SYSTEM ROZGRYWEK:  

W każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy 

w której uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny. 

Podział grup będzie zależny od ilości zgłoszonych 

drużyn – rodzin  

Awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze 

rodziny z grupy. Po rozgrywkach grupowych turniej 

zostanie przeprowadzony systemem pucharowym. 

Wszystkie mecze w grupach i w systemie pucharo-

wym będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. 

Mecze finałowe w każdej kategorii wiekowej zostaną 

rozegrane do trzech wygranych setów.   

Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa – 

www. pro-familia.net.  

Turniej odbędzie się 25.05.2014 w Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Frysztaku.  

Zgłoszenia na turniej przyjmuje Jerzy Kaleta 

pod numerem tel. 13 4385095 kom. 51149605 

 

 

 

 

 

Nożnej. Najcenniejszą Diamentową Odznaką Pod-

karpackiego ZPN został odznaczony założyciel 

i wieloletni prezes Ludowego Klubu Sportowego 

w Skołyszynie Wiesław Hasiak. Honorową Odznaką 

Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej odznaczony 

został również Adam Słowik - społeczny działacz 

Klubu Sportowego Standart Święcany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostw Makroregionu Południowego seniorów 

i juniorów i I miejsce w Międzywojewódzkich Mi-

strzostwach Młodzików. Złoty medal w kategorii 

młodzików wywalczyła Aleksandra Socha ze Sko-

łyszyna w kumie powyżej 50 kg.  

 

Informacja ze strony internetowej terazJaslo.pl. 

XVI MIĘDZYNARODOWY RODZINNY TURNIEJ PRO FAMILIA – CUP 

2014 

DIAMENTOWA ODZNAKA 

 
 

MISTRZOSTWA KARATE KYOKUSHIN 
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TERMINARZ ROZGRYWEK NA SEZON 2013/2014 - RUNDA WIOSENNA 

 Klasa "O" seniorów 

30 marca 2014 r.    godz. 15:00    LKS Skołyszyn    -    Orzeł Bieździedza 

6 kwietnia 2014 r.    godz. 16:30    Bieszczady Ustrzyki D.    -    LKS Skołyszyn 

13 kwietnia 2014 r.    godz. 16:30    LKS Skołyszyn    -    Szarotka Uherce 

19 kwietnia2014 r.    godz. 12:00    Płomień Zmiennica    -    LKS Skołyszyn 

27 kwietnia 2014 r.    godz. 15:00    LKS Skołyszyn    -    Iwonka Iwonicz 

1 maja 2014 r.    godz. 16:30    Sanovia Lesko    -    LKS Skołyszyn 

4 maja 2014 r.    godz. 15:00    LKS Skołyszyn     -    Partyzant Targowiska 

11 maja 2014 r.    godz. 15:00    LKS Skołyszyn    -    Start Rymanów 

18 maja 2014 r.    godz. 15:00    Grabowianka Grabówka    -    LKS Skołyszyn 

25 maja 2014 r.    godz. 15:00    LKS Skołyszyn    -    Górnik Strachocina 

1 czerwca 2014 r.    godz. 16:30    Iskra Przysietnica    -    LKS Skołyszyn 

8 czerwca 2014 r.    godz. 15:00    LKS Skołyszyn    -    Nafta Jedlicze 

15 czerwca 2014 r.    godz. 16:30    Wisłoka Nowy Żmigród    -    LKS Skołyszyn 

19 czerwca 2014 r.    godz. 16:30    LKS Skołyszyn    -    Leśnik Baligród 

22 czerwca 2014 r.    godz. 16:30    Przełom Besko    -    LKS Skołyszyn 

 
Klasa "B" - 3 seniorów 

30 marca 2014 r.    godz. 13:00     Zorza Łęki Duk.    -     Standart Święcany 

6 kwietnia 2014 r.    godz. 13:00     Standart Święcany    -     Hankówka - Brzyszczki 

13 kwietnia 2014 r.    godz. 11:00     Sparta Draganowa    -     Standart Święcany 

27 kwietnia 2014 r.    godz. 13:00     Standart Święcany    -     WKS Wojaszówka 

1 maja 2014 r.    godz. 11:00    LKS Moderówka    -     Standart Święcany 

4 maja 2014 r.    godz. 13:00    Standart Święcany    -     Zamczysko Mrukowa 

11 maja 2014 r.    godz. 16:30    LKS Dębowiec    -     Standart Święcany 

18 maja 2014 r.    godz. 13:00    Standart Święcany    -     LKS Czeluśnica 

25 maja 2014 r.    godz.11:00    Czardasz Osiek J.    -     Standart Święcany 

1 czerwca 2014 r.    godz. 13:00    Standart Święcany    -     Zorza 03 Łubienko 

8 czerwca 2014 r.    godz. 13:00    Liwocz Brzyska     -     Standart Święcany 

15 czerwca 2014 r.    godz. 16;30    Standart Święcany     -     Nowy Dwór Makowiska 

22 czerwca 2014 r.    godz. 16:30    Nieplanka Niepla*     -     Standart Święcany 

 

*drużyna Nieplanka Niepla jako gospodarz rozgrywa mecze na boisku w Szebniach 

 

SPROSTOWANIE 
W numerze 4/2013 Wieści Skołyszyńskich pisaliśmy o sukcesach dziewcząt z Gminy Skołyszyn w XXIII  

Mistrzostwach Świata Sztuk Walki Światowej Unii Karate i Kickboxingu. Duży sukces odniosła również 

uczennica ZSP w Święcanach Zuzanna Węgrzyn, junior młodszy 13-15 lat do 45 kg, która zdobyła srebr-

ny medal podczas tych zawodów. Gratulujemy.  
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Informujemy, że 1 kwietnia 2014 r. rozpo-

czyna się sezon wynajmu kortu tenisowego w Sko-

łyszynie. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio 

u konserwatora w godzinach pracy lub telefonicz-

nie od poniedziałku do piątku w godz 7:00-15:00 

(tel. 605 893 421). 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

zapoznania się z regulaminem.  

 

Postanowienia ogólne:  

§1. Regulamin określa zasady korzystania z kortu 

tenisowego położonego przy Stadionie Sportowym 

w Skołyszynie.  

§2. Kort tenisowy jest obiektem sportowo-

rekreacyjnym administrowanym przez Urząd Gmi-

ny w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12.  

§3. Obsługą i wynajmem kortu zajmuje się konser-

wator obiektu sportowego.  

§4. Kort Tenisowy czynny jest w sezonie w godzi-

nach od 9:00 do zmierzchu.  

§5. Termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu poda-

wany będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy 

w Skołyszynie www.skolyszyn.pl   

§6. Z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje 

społeczne, zakłady pracy i osoby prywatne po 

uprzednim uzgodnieniu terminu z konserwatorem.  

§7. Rezerwacji kortu można dokonać bezpośred-

nio u konserwatora obiektu w godzinach otwar-

cia obiektu, lub telefonicznie od poniedziałku do 

piątku w godz. 7:00-15:00 tel. 605 893 421.  

§8. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się 

na 10 min. przed planowanym wejściem na kort.  

§9. W przypadku nieobecności kort zostanie wynaję-

ty osobie oczekującej na wejście.  

§10. W sytuacji, gdy kort jest nieczynny z przyczyn 

leżących po stronie właściciela kortu lub z przyczyn 

atmosferycznych, rezerwację można przenieść na 

inny dzień w terminie 7 dni od daty pierwotnej re-

zerwacji.  

Zasady korzystania z kortu  

§11. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, 

które dokonały rezerwacji terminowej. 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie zaprasza do korzystania ze stołu bilar-

dowego w poniedziałki środy i piątki w godz. od 

1800-1930 w sali dolnej – /wejście pod schodami/. 

 

Korzystanie ze stołu jest bezpłatne. 

 

 

 

 

 

§12. Na korcie obowiązuje obuwie i strój sportowy.  

§13. Nawierzchnie kortu można eksploatować tylko 

i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym 

o płaskiej, elastycznej i jasnej podeszwie. Nie moż-

na używać butów sportowych do piłki nożnej typu 

korki, butów do zajęć lekkoatletycznych z kolcami 

oraz butów do golfa.  

§14. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, 

deskorolkami, wrotkami itp. 

§15. Zabrania się jazdy po nawierzchni pojazdami 

kołowymi (hulajnogi, rowery, motocykle i inne). 

Wyjątkowo przy sprzątaniu można posługiwać się 

urządzeniami z ogumieniem pneumatycznym. 

§16. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakich-

kolwiek przedmiotów mogących wywierać duże 

naciski jednostkowe (np. ławki, krzesła, stoły, po-

dium, rusztowania i inne).  

§17. Nie należy dopuszczać do przenoszenia na płytę 

kortu ”przedmiotów obcych”, brudu, piasku, ziemi, 

kamieni i innych elementów, które powodują znisz-

czenie nawierzchni.  

§18. Na korcie należy zachować porządek, czystość 

i spokój oraz podporządkować się decyzjom opie-

kuna kortu. 

§19. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu 

tylko pod opieką rodzica, nauczyciela lub opiekuna. 

§20. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania alkoholu, palenia tytoniu 

i zachowywania się w sposób nieodpowiedni.  

§21. Odpowiedzialność materialną za szkody powsta-

łe podczas użytkowania kortu ponosi korzystający.  

§22. Wszelkie zauważone braki oraz usterki należy 

zgłaszać administratorowi obiektu.  

Postanowienia końcowe  

§23. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie 

Gminy Skołyszyn.  

§24. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem 

niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi 

użytkownik.  

§25. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznacz-

ne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 

REGULAMIN KORTU TENISOWEGO 

 

BILARD 
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HOROSKOP  

 

 
 
-Zauważyliśmy, że podczas urzędowego opłatka 

najdłuższa kolejka ustawiła się do pani N.  Acha! 

Byli w niej, prawie!, sami mężczyźni...potwierdzono, 

że warto było... 
 

-Władza obawia się, że ludzie ją zjedzą za brak den-

tysty w Święcanach. Uspokajamy.  Nie będą mieć 

czym... 
 
-Podczas komisji dowiedzieliśmy się z jak najbar-

dziej autorytatywnego i wiarygodnego źródła, że 

szpital jest dla nas zagrożeniem. Aż strach się bać! 
 
-Pani W. stwierdziła z właściwą sobie rozbrajającą 

szczerością, że awaria oświetlenia została zgłoszona 

i usunięta, tylko lampy nadal nie świecą. Może było 

jak z tym dentystą, który pomylił zęby... 
 
-Czy można postawić w wyścigu na złego konia 

i chcieć później konsumować zwycięstwo? Okazuje 

się, że są tacy... 
 
-Pan Komendant podzielił się publicznie informacją 

o swojej tzw. orientacji. Boimy się z wiadomych 

względów, tego rozpowszechniać, ale uchylimy rąb-

ka...Nie podobają mu się strażacy... 
 
-Pan kierownik K. stwierdził, że zgodnie z ustawą 

o bezdomnych zwierzętach muszą być oddzielne 

 klatki dla koni i dla królików. No i nie daj Boże, by 

je pomylić! 
 
-Bardzo chwalą pana Wójta w Lisowie za zorgani-

zowanie punktu pobierania krwi.  Niech chwalą, 

chociaż to tylko miejsce regulowania brwi... 
 
-Pani W. opowiadała, że z tą koleżanką chodziła 

razem do szkoły, z tym że ona do Trzcinicy, a tamta 

 do Gorlic. Nie ma się co czepiać drobiazgów i tak to 

wszystko Nasza Klasa... 
 
-Pani B. absolutnie nie pasuje końcówka pana K. Bez 

podtekstów prosimy, dotyczy ładowarki 

 telefonicznej...Wstyd nam za Was! 
 

 

 

Pogodziłeś się już z myślą, że z tej sprawy 

już nic konkretnego nie wyjdzie, ale na 

szczęście masz tyle innych opcji, że bardzo 

szybko zapomnisz o tym. 
 

 

 

Od dawna już prowokujesz otoczenie, 

chcesz każdemu przywalić, bo robi coś, co 

się akurat Tobie nie podoba. Wydaje Ci się, 

że masz monopol na rację. I jesteś w błę-

dzie. 
 

 

Zostaniesz pozytywnie zaskoczona i to 

z takiej strony, że aż usta otworzysz                       

ze zdumienia. Akurat to dopiero początek 

miłych zdarzeń... 
 

 

 

Wydłuży się lista spraw do załatwienia, 

jednak nie są to kwestie nieprzyjemne, 

a wręcz przeciwnie. Tylko podejdź do 

wszystkiego odpowiedzialnie. 
 

 

 

Nie czas na lanie łez, bo to już niczego nie 

zmieni, stało się. Trzeba zakasać rękawy 

i brać się do naprawiania szkód, a że masz 

szczęście, to wszystko wróci do normy. 
 

 

 

Różnorodnych zajęć na pewno nie zabrak-

nie Ci w najbliższym czasie, więc na słod-

kie lenistwo nie licz zbytnio. Poza tym 

namacalne efekty dokonań usatysfakcjonu-

ją Cię. 
 

 

 

Wygląda na to, że robisz się coraz więk-

szym nudziarzem, czepiasz się bzdur, sta-

jesz małostkowy...Trochę więcej luzu! 

Wiosna się robi! 
 

 

 

Nie bardzo uda Ci się odpocząć w jakimś 

cichym miejscu, bo obowiązków nie uby-

wa, trzeba się z nich wywiązywać, nikt za 

Ciebie niczego nie zrobi...niestety. 
 

 

 

Nie możesz być tak roztrzepany, musisz się 

koncentrować na tym co robisz, bo pomija-

nie szczegółów może spowodować totalną 

klapę zamierzeń. 
 

 

 

Nie szukaj na siłę uzasadnień własnych 

działań, bo i tak wszyscy swoje wiedzą,                          

a Ty tracisz wiarygodność coraz bardziej. 
 

 

 

Nie opieraj się wszystkim pomysłom, bo 

nie każdy z nich jest chybiony, chociaż nikt  

nie namawia Cię do bezkrytycyzmu, odro-

bina nie zaszkodzi zawsze. 

 

 

 

Wiosna zaraża optymizmem i energią, ule-

gniesz im i będziesz mógł przenosić góry, 

a właśnie tego oczekują od Ciebie ludzie 

z Twego otoczenia. Pomogą Ci! 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 

A6-wybuchający wulkan 

B1-o zbiorniczkach na policzkach 

B11-duża impreza? 

C6-kartka z kwiatkami 

D1-podstawa w barku 

E6-na nim ślady biesiady 

E12-samotny,biały... 

G1-serwowany z uszkami 

G10-pałacowy koziołek 

I1-patyki do schrupania 

I8-motyka górnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J12-tuczona? 

K7-narzekanie w parlamencie 

L1-ma je też perz 

L12-ruchoma część zamka 

Ł7-płynie w nas 
 

PIONOWO: 

1A-kolekcjonuje spódniczki 

2A-ma też swoją legendę 

3F-rąbane wiosłem 

4A-z zatokami 

5F-budynek z generałem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6A-na nim baranki 

7E-mają co zbierają 

7J-metalowe klatki 

9A-w wojskowej paczce 

9H-rola nie do zagrania 

11A-konferencja pod drzewem 

11F-zespół wśród patriotów 

12I-zdjęcie ładunku 

13A-ma go droga 

14I-czmyhający gach 

15A-o facecie gustującym w labecie 

16J-deser w torebce 

17A-stary kurier 

 

KUPON KONKURSOWY  
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A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  
 

 
 
 
 

Wieści  Skołyszyńskie  –  bezpłatny B iu letyn  In formacy jny  GOK iCz ,  Rady  i  Urzędu  Gminy   
w Sko łyszyn ie  
Adres Urzędu Gminy:  38-242  Sko łyszyn  12 *  te l . / fax  (013)  4491062 -64  
e-mai l  gmina@sko lyszyn.p l  *  strona internetowa:  www.sko lyszyn.p l   
Zespół  redakcyjny :  Władys ł awa Ko łodz ie j ,  Mar ta Gąs io rowska,  Justyna  Furmank iewic z  
Nakład:  1400  egzempla rzy   
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich wła-
snymi tytułami. 
 
 

KRZYŻÓWKA SWOJSKA 
 

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

A                  

B                  

C                  

D                  

E                  

F                  

G                  

H                  

I                  

J                  

K                  

L                  

Ł                  

 

 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 4(35)2013.  

Informujemy, że nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki otrzymuje Helena Słowik z Siepietnicy. 

Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

 

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

2014 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyżówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. Dla 

trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 


