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Samych radośnie spędzonych chwil życzyła wszystkim dzieciom kierownik GOKiCz Mar-

ta Gąsiorowska witając je na imprezie zorganizowanej 3 czerwca br. na placu obok Gmin-

nego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie z okazji Dnia Dziecka. Specjalnie 

z tej okazji do GOKiCz pofatygowali się klauni z Teatru Aplauz, którzy najpierw bawili się 

z dziećmi na trawie, a następnie wyczarowywali dla nich balonikowe zwierzątka. Dużym 

zainteresowaniem cieszyło się również malowanie twarzy według życzenia. Po placu obok 

GOKiCz biegały kwiatowe elfy, motyle, potwory, tygrysy, kotki oraz wielu kibiców piłki 

nożnej różnej narodowości. Dodatkową atrakcją było szukanie z klaunami ukrytego skarbu 

na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Na scenie obok ośrodka wystąpili 

uczestnicy zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszy-

nie. Zespoły taneczne: ESCAPE, JUMP i ESCAPE JUNIOR zaprezentowały układy ta-

neczne nawiązujące m.in. do zbliżającego się EURO 2012. Grupa teatralna TALENTY 

przedstawiła program z okazji Dnia Matki i Ojca. Wokalistki  Młodzieżowego Zespołu 

Wokalnego śpiewały takie hity jak: „Cudownych rodziców mam”, „Za każdy uśmiech 

Twój”. Swoje umiejętności zaprezentowały również uczennice gry na keyboardzie. 

W ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zespół Fermata śpiewał dzie-

ciom bajki Brzechwy i Scisłowskiego. W trakcie pikniku rozstrzygnięty został także kon-

kurs plastyczny „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”. Laureaci konkursu odebrali pa-

miątkowe dyplomy i nagrody, a wszystkie nadesłane na konkurs prace oglądać można było 

na specjalnie przygotowanej wystawie. Piknik zakończył koncert uczniów Ogniska Mu-

zycznego. Do radosnego nastroju zabawy dostosowało się nawet dość niezdecydowane 

w ostatnich dniach słońce, które na czas imprezy pokazało dzieciom swoją uśmiechniętą 

buzię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 

krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 

maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przew. Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

  
Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer „Wieści Skołyszyńskich”.  

Bieżący numer zawiera m. in.  zaproszenie na Dni Kultury Ziemi Skołyszyńskiej. W tym roku gminne uroczy-

stości odbędą się 4 i 5 sierpnia w Skołyszynie. Dla uczestników przewidziane zostały liczne atrakcje. Jedną z nich będzie 

Turniej Sołectw. Gospodarze i mieszkańcy sołectw przynależących do Gminy Skołyszyn zmierzą się w konkurencjach 

wymagających rozmaitych umiejętności. Która wieś okaże się najlepsza, dowiemy się  już 5 sierpnia... 

Z okazji zbliżającego się czasu wakacji i urlopów życzymy wszystkim wspaniałego letniego wypoczynku i miłej 

lektury. 

                                                                                                            Redakcja 

 

DZIEŃ DZIECKA 
 

 

 

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


Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 2(29)2012 
 

- 2 - 

  
 

 Z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komorow-

skiego powstała strona internetowa „Witryna obywa-

telska”, która ma na celu stworzenie platformy 

współpracy między samorządem a społeczeństwem. 

W założeniu „Witryna” ma być miej-

scem gromadzenia opisu dobrych praktyk, mających 

zachęcać do podążania drogą wskazaną przez aktyw-

ne środowiska. Witryna Obywatelska Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej jest miejscem gromadzenia 

 

 

 

Informacja o bieżącym stanie Projektu  

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budyn-

kach użyteczności publicznej oraz domach prywat-

nych na terenie gmin należących do Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki”nr KIK-66, w ramach Szwajcarsko 

– Polskiego Programu Współpracy.  

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skołyszyn 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle infor-

muje, że w dn. 23.05.2012 r. strona szwajcarska pod-

jęła decyzję o przyznaniu dofinansowania Projektu 

pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na 

budynkach użyteczności publicznej oraz domach 

prywatnych na terenie gmin należących do Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki”. Decyzja ta jest wynikiem 

pozytywnej oceny Kompletnej Propozycji Projektu, 

obejmującej m. in. studium wykonalności, kosztorysy 

inwestorskie, program funkcjonalno – użytkowy, 

audyty energetyczne budynków użyteczności pu-

blicznej wraz z koncepcją techniczną. Wartość Pro-

jektu opiewa na 82,8 mln zł, z czego planowane dofi-

nansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego 

Programu Współpracy wynosi równowartość 62,1 

mln zł, co stanowi 75% kosztów Projektu. W dn. 

01.06.2012 r. została podpisana przez Rząd Szwajca-

rii (reprezentowany przez Szwajcarską Agencję 

Rozwoju i Współpracy SDC) i Rząd Rzeczypospoli-

tej Polskiej (reprezentowany przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego) Umowa ws. Projektu. 

W miesiącu czerwcu br. zostanie podpisana Umowa 

ws. Realizacji Projektu pomiędzy Instytucją Pośred-

niczącą (Władzą Wdrażającą Programy Europejskie) 

a Instytucją Realizującą (Związkiem Gmin Dorzecza 

Wisłoki). W chwili obecnej trwają prace polegające 

na opracowaniu i uzgodnieniu z Instytucjami Wdra-

żającymi Szwajcarsko – Polski Program Współpracy 

załączników do ww. Umowy. Zakres rzeczowy Pro-

jektu obejmuje instalację kolektorów słonecznych na  

 

 

 

 

W dniu 20 marca Podkarpacki Kurator Oświaty wy-

stosował pismo, w którym wyjaśnia mogące pojawiać 

się wątpliwości rodziców, dyrektorów przedszkoli 

 

 

 

 

 

i rozpowszechniania dobrych praktyk, które są po-

dzielone na trzy kategorie: 

1 .Wspólnota Obywatelska, 

2. Partnerstwo Samorządów, 

3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna.  

 Więcej informacji na temat Witryny Obywa-

telskiej znajdą Państwo na stronie 

http://www.prezydent.pl/dialog/witryna-

obywatelska/witryna-obywatelska/. 

 

 

 
117 obiektach użyteczności publicznej oraz 4.266 

domach prywatnych i instalację układów fotowolta-

nicznych na 4 basenach sportowych na terenie 20 

Gmin Związku. Instalacje kolektorów słonecznych 

montowane będą przez Wykonawcę, wyłonionego 

przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach 

przeprowadzonej procedury przetargowej, w oparciu  

o zatwierdzoną przez stronę szwajcarską dokumenta-

cję przetargową (SIWZ). Zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym Projektu, rozstrzygnięcie 

przetargów planowane jest na III i IV kwartał 2012 r. 

W chwili obecnej żaden Wykonawca nie jest upraw-

niony do oferowania Państwu instalacji kolektorów 

słonecznych w ramach niniejszego Projektu. W naj-

bliższym czasie na terenie Gminy odbędą się spotka-

nia z Mieszkańcami, celem omówienia szczegóło-

wych aspektów Projektu. Informacja o terminach 

spotkań zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki i Gminy. Jednocześnie informujemy, że 

istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia uczestnictwa 

w Projekcie poprzez wypełnienie Wniosku, który 

dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie inter-

netowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

www.wisloka.pl/solary i złożenie go do właściwego 

Urzędu Gminy/Miasta. Szczegółowe informacje 

o Projekcie znajdują się na stronie internetowej 

Związku www.wisloka.pl/solary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i szkół dotyczące obniżenia wieku rozpoczynania 

realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko  

6-letnie. Pismo na stronie www.skolyszyn.pl. 

 

 

 

WITRYNA OBYWATELSKA – INICJATYWA PREZYDENTA RP 

INFORMACJA O STANIE PROJEKTU 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DZIECI 6-LETNICH 

 

http://www.prezydent.pl/dialog/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/
http://www.prezydent.pl/dialog/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/
http://www.skolyszyn.pl/
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20 czerwca zakończył się cykl szkoleń w ramach 

projektu „Dbam o przyszłość dziecka”. Projekt 

skierowany był do kobiet bezrobotnych lub nieak-

tywnych zawodowo z terenu Gminy Skołyszyn wy-

chowujących co najmniej jedno dziecko. Szkolenia 

odbywały się w salach Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie. W ramach projektu od 

kwietnia do czerwca panie spotykały się z coachem 

rodzinnym, odbyły się szkolenia prowadzone metodą 

warsztatową z zakresu komunikacji, poszukiwania 

pracy, autoprezentacji i budowaniu profesjonalnego 

wizerunku oraz pierwszej pomocy. Ponadto uczest-

niczki zapewnione miały indywidualne doradztwo 

coacha lub psychologa z zakresu tematów ich intere-

sujących. W ramach projektu uczestniczki zapewnio-

ne miały materiały szkoleniowe, opiekę nad dziećmi 

w trakcie trwania zajęć, wyżywienie a także zwrot 

kosztów dojazdu. Paniom szczególnie podobały się 

zajęciami z budowania profesjonalnego wizerunku 

podczas których poznały tajniki makijażu i doboru 

koloru stroju do karnacji. 

 

 

 

W środę 20 czerwca w sali konferencyjnej LOTOS 

Jasło S.A. odbyło się uroczyste podsumowanie kon-

kursu plastycznego pod hasłem „Uwolnić odblaski” 

zorganizowanego na zlecenie Grupy LOTOS S.A – 

prowadzącej kampanię edukacyjną promującą zasady 

bezpiecznego poruszania się po szlakach komunika-

cyjnych przez najmłodszych uczestników ruchu dro-

gowego – przez Jasielski Klub Motorowy i Ratow-

nictwa Drogowego. Z dziewięciu gmin powiatu ja-

sielskiego napłynęło na konkurs łącznie 188 prac, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym 43 z terenu Gminy Skołyszyn. Wśród nagro-

dzonych autorów znalazł się Mikołaj Zając uczeń 

Szkoły Podstawowej w Harklowej, który zajął II 

miejsce. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie 

otrzymały pamiątkowe dyplomy, autorzy wybranych 

przez komisję konkursową prac nagrody a Mikołaj 

również drobny pamiątkowy upominek z rąk – zapro-

szonego przez organizatora na wręczenie nagród - 

Wójta Gminy Skołyszyn. 

DBAM O PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA 

 

 

UWOLNIĆ ODBLASKI 
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21 kwietnia 2012 roku swoje setne urodziny obcho-

dziła Zofia Kędzior -  mieszkanka  wsi Święcany. 

Dostojnej Jubilatce Pani Zofii w 100 rocznicę uro-

dzin składamy serdeczne gratulacje oraz najlepsze 

życzenia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzin-

nym. O mieszkance Święcan nie zapomniał Wójt 

Gminy Skołyszyn i przekazał Jubilatce pamiątkowy 

grawerton wraz z drobnym upominkiem. 

Zofia Kędzior doczekała się 11 wnuków i 20 pra-

wnuków. Ten dzień Jubilatka spędziła w gronie naj-

bliższej rodziny we Wrocławiu, gdzie mieszka od 

kilku lat. Pani Zofia cieszy się dobrym zdrowiem, ale 

od kilku lat ma kłopoty z chodzeniem i  potrzebuje 

opieki. Chętnie wspomina swoje życie, które nie było 

łatwe, związane z ciężką pracą na roli.  W swoich 

opowieściach powraca do Święcan, gdzie  spędziła 

tak wiele lat. Zofia Kędzior doczekała się 11 wnuków 

i 20 prawnuków.  

Zdjęcia: na pierwszym Zofia Kędzior z córkami, na 

drugim z córkami i synową oraz wnuczką 

                                                                    K. Pamuła 

 

 

 
Adam Kmiecik, Starosta Jasielski zdobył tytuł Staro-

sty Roku w I plebiscycie „Euro - Gmina, Euro - Po-

wiat" 2009/2011 Województwa Podkarpackiego. 

Wręczenie statuetek odbyło się  27 marca br. podczas 

uroczystej gali w Sali Audytoryjnej Podkarpackiego 

Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Konkurs 

organizowany przez Fundację Gospodarczą Euro - 

Partner pod patronatem Ministra Gospodarki, Wice-

premiera Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Woje-

wództwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty ma na 

celu promocję i reklamę najlepszych jednostek samo-

rządowych oraz liderów czołowych firm, instytucji 

i podmiotów gospodarczych. Kapituła Konkursowa 

dokonując oceny brała pod uwagę aktywność samo-

rządów w pozyskiwaniu środków unijnych oraz roz-

wój miast, gmin i powiatów w ostatnich dwóch la-

tach. Podczas uroczystości wręczono statuetki i certy-

fikaty najlepszym samorządom oraz przyznano tytu-

ły:  starosty,  burmistrza,  prezydenta  i wójta roku. 

Adam Kmiecik dziękując za zaszczytny tytuł Staro-

sty Roku, podkreślił znaczący wkład pracowników 

Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz jednostek mu 

podległych - Tę nagrodę dedykuję wszystkim praco- 

 

 

 

 
W kwietniu w Centrum Kulturalnym w Przemyślu 

odbył się finał XXII Przeglądu Piosenki „Śpiewaj 

razem z nami”. Hubert Reczek z Przysiek – solista 

Jasielskiego Domu Kultury otrzymał w Przemyślu 

Grand Prix. W przeglądzie uczestniczyła młodzież 

z Rzeszowa, Mielca, Przemyśla i Dębicy. 
 

Informacja i zdjęcie ze strony JDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wnikom Starostwa Powiatowego, jak również na-
szych jednostek. To m.in. dzięki ich pracy otrzymałem 

zaszczytny tytuł Starosty Roku - powiedział Adam 

Kmiecik, Starosta Jasielski. Podziękował także wój-

tom i burmistrzom z terenu powiatu jasielskiego - 

Dziękuję również burmistrzom i wójtom, bo nasz 
Powiat został zauważony i doceniony także dzięki 

dobrej współpracy z nimi - dodał Starosta.  
Katarzyna Pacwa  

Informacja pochodzi ze strony internetowej: 

www.powiat.jaslo.pl/ 

 

 

SETNE URODZINY PANI ZOFII KĘDZIOR 

 

 

NAJLEPSZY STAROSTA W WOJEWÓDZTWIE 

 

 

„ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI” 
 

http://www.powiat.jaslo.pl/
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W piątek 30 marca br. w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbył się finał 

powiatowy 35. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega poża-

rom”. Głównym organizatorem konkursu był Zarząd 

Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, a patronat 

honorowy objął starosta jasielski Adam Kmiecik. 

W zmaganiach udział wzięło 22 zwycięzców elimi-

nacji gminnych. Turniej składał się z dwóch etapów: 

pisemnego i ustnego. Podczas części pisemnej 

uczniowie podzieleni na trzy kategorie wiekowe 

(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimna-

zjalne) rozwiązywali test składający się z trzydziestu 

pytań poświęconych ogólnym zagadnieniom doty-

czącym ochrony przeciwpożarowej. Do części ustnej 

dopuszczeni zostali uczestnicy z największą liczbą  

 

 

 

Harcerki z 24 Drużyny Harcersko - Pożarniczej 

w Skołyszynie wyśpiewały sobie zwycięstwo i zdo-

były I miejsce na Hufcowym Festiwalu Piosenki 

Harcerskiej organizowanym w Gimnazjum nr 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej sołectw, kiermasz rękodzieła, degustacja dań 

regionalnych, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, 

dyskoteka pod gwiazdami – to tylko niektóre z atrak-

cji Dni Kultury Ziemi Skołyszyńskiej. W tym roku 

obchody święta Gminy odbędą się 4 i 5 sierpnia 

w Skołyszynie. Gwiazdą imprezy będzie znany 

w całym kraju folkowy zespół REDLIN. Dni Kultury 

Ziemi Skołyszyńskiej to kontynuacja corocznych 

imprez promujących kulturę Gminy Skołyszyn i Be-

skidu Niskiego. W ramach imprezy przygotowane 

zostaną wystawy z rękodziełem artystycznym oraz 

kiermasz ginących zawodów. Mieszkańcy będą mo-

gli nauczyć się wyplatać wikinę, podglądnąć pracę 

kowala, czy garncarza. Planowane są występy 

uczniów z Gminy Skołyszyn z programem artystycz-

nym opartym na historii, legendach i wierzeniach 

z naszego regionu. Pierwszy dzień imprezy zakończy 

dyskoteka dla młodzieży. Podczas drugiego dnia 

planowane jest wykonanie wioski słowiańskiej, która 

ukaże dawne życie ludzi, ich funkcjonowanie i prace 

jakie wykonywali. Będzie to żywa lekcja historii dla 

dzieci i młodzieży, podczas której wszystkiego bę-

dzie można dotknąć, sprawdzić działanie oraz sko- 

 

 

 
 

punktów zdobytych w pierwszej części i odpowiadali 

oni na pytania zadawane przez komisję konkursową. 

Najlepszymi w swoich kategoriach wiekowych oka-

zali się: - Przemysław Rewiś (Szkoła Podstawowa 

w Harklowej), - Magdalena Stopa (Gimnazjum 

w Nowym Żmigrodzie), - Arkadiusz Ochałek (Li-

ceum Ogólnokształcące w Kołaczycach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
w Jaśle w dniu 31 marca 2012 r. Zwycięstwo otwo-

rzyło im drogę do udziału w konkursie chorągwia-

nym, który odbędzie się już niebawem. Uczestniczki 

konkursu wystąpiły w składzie: Karolina Rogowska, 

Karolina Zięba, Kornelia Hans, Paulina Bugajska, 

Izabela Cetnar, Wioleta Hajnosz, Natalia Szczygieł, 

Gabriela Roś. Do Festiwalu harcerki przygotowywa-

ły się pod opieką Anny Zawilińskiej – Nowakowskiej 

i Agnieszki Starzec. Gratulujemy ponownego sukce-

su i życzymy tego samego miejsca na chorągwianym 

festiwalu. 

 

 

 

sztować potraw jakie jadano w przeszłości. Drugi 

dzień imprezy  nakierunkowany będzie na integrację 

mieszkańców i gości z innych gmin. Planowane są 

konkursy z nagrodami dla uczestników imprezy 

(konkurs wiedzy o ziemi skołyszyńskiej; gry i zaba-

wy dla dzieci; turniej sołectw). Niewątpliwie jednak, 

największą atrakcją Dni będzie występ zespołu fol-

kowego REDLIN. Profesjonalizm występujących 

muzyków i repertuar obejmujący przeboje muzyki 

folkowej z różnych zakątków świata w ekspresyjnych 

i ciekawych aranżacjach zapewne bardzo szybko 

rozgrzeją skołyszyńską publiczność. Ponadto uczest-

nicy imprezy będą mieli okazję spróbować tradycyj-

nych potraw przygotowanych z miejscowych specja-

łów przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich . 

 

POWIATOWY FINAŁ 35. OTWP 

 

 

FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ 

 

 

DNI KULTURY ZIEMI SKOŁYSZYŃSKIEJ SKOŁYSZYN; 4-5 SIERPNIA 2012 

 

 

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary  

wiejskie 
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Przeszło sto osób z gminy Skołyszyn włączyło się do 

akcji "Tydzień z Internetem"! W ramach ogólnoeuro-

pejskiej kampanii, między 26 a 30 marca 2012 roku, 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie  odbyły  się cykle spotkań i zajęć dla dzieci, 

młodzieży i seniorów. 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? Kim są Bełkot, 
Kradziej , Śmieciuch i Kłamacz? Dlaczego warto 

zabezpieczyć swój komputer? – odpowiedzi na te 

i inne pytania poznali uczestnicy zajęć w Skołyszynie 

i Harklowej. Uczniowie z klasy II Szkoły Podstawo-

wej w Harklowej wzięli udział w zajęciach „Bez-

pieczne dzieci w sieci” zorganizowanych w Filii 

GOKiCz w Harklowej. Gminny Ośrodek Kultury  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 marca działające przy GOKiCz w Skołyszynie 

zespoły taneczne „ESCAPE JUNIOR” i „JUMP” 

wzięły udział w IV Podkarpackim Przeglądzie Dzie-

cięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych 

ZŁOTY GRYF 2012 w Dębicy. Przegląd w Dębicy 

jest jednym z największych konfrontacji tanecznych 

zespołów w naszym województwie. W imprezie 

wzięło udział prawie 80 zespołów tanecznych z wo-

jewództwa podkarpackiego, małopolskiego i święto-

krzyskiego. Konkurencję przeprowadzono w dwóch 

kategoriach wiekowych (7-12 lat i 13-18): taniec 

ludowy oraz formy różne.  Natomiast 20 marca ze-

społy „ESCAPE” i „ESCAPE JUNIOR” zaprezento- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odwiedziły natomiast 

klasy III„a” i III„b” ze ZSP w Skołyszynie. Podczas 

zajęć, trzecioklasiści założyli w bibliotece drużynę 

Sieciaków. 

Gimnazjaliści ze Skołyszyna wzięli udział w turnieju 

wiedzy o piłce nożnej „Rozgrzewka przed EURO 

2012”. Młodzież z klasy I„a” i I„b” wykazała się 

bardzo dużą wiedzą na temat piłki nożnej oraz dużą 

sprawnością w przeszukiwaniu zasobów Internetu. 

Najstarsi mieszkańcy naszej gminy wzięli udział 

w warsztatach internetowych. Warsztaty mające na 

celu przybliżenie możliwości Internetu osobom 
w różnym wieku, idealnie pasowały do hasła prze-

wodniego kampanii „Tydzień z Internetem 2012” - 

AKTYWNOŚĆ OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚĆ 
MIĘDZYPOKOLENIOWA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wały się na III Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecię-

cych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Jedli-

cze 2012. W festiwalu barw, tańca i ogromnej radości 

udział wzięło blisko 30 grup tanecznych z Jasła, Rze-

szowa, Ropczyc, Stalowej Woli, Oświęcimia, Chor-

kówki, Krosna, Rymanowa i Jedlicza. Wszystkie 

formacje taneczne zaprezentowały ciekawe chore-

ograficznie układy, dodatkowo uatrakcyjnione stro-

jami, makijażem i rekwizytami. Do występów zespół 

„ESCAPE JUNIOR” przygotowała Agnieszka Kosi-

ba”, a formacje „ESCAPE” i „JUMP” Jadwiga Sza-

rek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SIECIAKI I SIECIUCHY – CZYLI TYDZIEŃ Z INTERNETEM W GOKICZ W SKOŁYSZYNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ZESPOŁY GOKICZ NA OGÓLNOPOLSKICH PRZEGLĄDACH TANECZNYCH 
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28 marca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się rozstrzy-

gnięcie X Powiatowego Konkursu Grafiki Kompute-

rowej. Konkurs organizowany jest od dziesięciu lat 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie w celu doskonalenia umiejętności 

plastycznych dzieci i młodzieży, wyćwiczenia 

sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką 

informatyczną oraz stworzenia uczniom możliwości 

prezentacji informatycznych dokonań. „EURO 2012” 

– to temat tegorocznej, jubileuszowej edycji. Na 

konkurs wpłynęło 49 prac ze szkół podstawowych 

i gimnazjów powiatu jasielskiego. Komisja Konkur-

sowa (w składzie:  Justyna Furmankiewicz – Podin-

spektor UG W Skołyszynie; Artur Sowiński – In-

spektor UG w Skołyszynie; Marta Gąsiorowska – 

Kierownik GOKiCz w Skołyszynie; Władysława 

Kołodziej – Instruktor plastyki GOKiCz  w Skoły-

szynie) nagrodziła i wyróżniła 8 prac:  

klasy IV-VI - szkoła podstawowa: 
m-ce I Natalia Papciak – kl. VI ZSP Skołyszyn; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeszło 160 pisanek wykonanych przez dzieci 

i młodzież można było oglądać na wystawie 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie. Wystawa prezentuje prace nadesłane na 

Gminny Konkurs Pisanek Wielkanocnych. Uczestni-

cy konkursu wykonali pisanki różnymi technikami – 

niezwykle popularną tego roku okazała się technika 

quillingowa oraz jajka zdobione bibułą, koralikami, 

cekinami, makaronem, brokatem i cukrem. Dzieci 

wykazały się dużą pomysłowością wykonując pisan-

ki-zajączki, pisanki-kurczaczki oraz oryginalne stro-

iki wielkanocne. Jury konkursu (Anna Papiernik - 

nauczyciel sztuki w SP w Czermnej; Andrzej Garbiec 

– członek Klubu Twórców Sztuki działającego przy 

GOKiCz w Skołyszynie; Władysława Kołodziej – 

instruktor plastyki w GOKiCz oraz Marta Gąsiorow-

ska – kierownik GOKiCz w Skołyszynie) biorąc pod 

uwagę samodzielność i staranność wykonania, orygi-

nalność pomysłów oraz walory artystyczne wyróżniło 

i nagrodziło 23 prace: 
Klasy I-III - I miejsce: Joanna Gorgosz; klasa I, ZSP 

w Skołyszynie II miejsce: Kamil Stec; klasa I, SP 

w Harklowej III miejsce: Kacper Czechowicz; klasa 

III, ZSP w Skołyszynie Wyróżnienia Patryk Gotfryd 

klasa I, SP w Harklowej, Klaudia Hajduk; klasa III, 

 

nauczyciel przygotowujący: Jakub Stanisławczuk  

m-ce II Ewa Kosiba – kl. V ZSP Skołyszyn; nauczy-

ciel przygotowujący: Jakub Stanisławczuk 

m-ce III Gabriela Kozioł – kl. V ZSP Skołyszyn; 

nauczyciel przygotowujący: Jakub Stanisławczuk 

gimnazja 

m-ce I Gabriel Węgrzyn – kl. II ZSP Bączal Dolny; 

nauczyciel przygotowujący: Katarzyna Czerkowicz 

m-ce II Urszula Król – kl. III ZSP Skołyszyn, na-

uczyciel przygotowujący: Monika Socha, 

m-ce III Anna Stasiak – kl. II ZSP Skołyszyn, na-

uczyciel przygotowujący: Monika Socha 

wyróżnienia:  

Jakub Mroczka – kl. III Gimnazjum Osiek Jasielski; 

nauczyciel przygotowujący: Jolanta Marek 

Magdalena Tomkiewicz – kl. II Gimnazjum nr 4 

Jasło; nauczyciel przygotowujący: Grzegorz Tom-

kiewicz 

Wszystkie prace nadesłane na konkurs można było 

oglądać na specjalnie przygotowanej wystawie 

w GOKiCz w Skołyszynie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSP w Bączalu Dolnym, Rafał Lenard; klasa II, ZSP 

w Święcanach, Danuta Płoskonka; klasa III, ZSP 

w Kunowej, Klasy IV-VI - I miejsce: Ewa Kosiba; 

klasa V, ZSP w Skołyszynie, II miejsce: Asena Hri-

stor; klasa IV, SP w  Harklowej, III miejsce: Justyna 

Paszyńska; klasa VI, SP w Jabłonicy. Wyróżnienia: 

Gabriela Kosiaty; klasa V, SP w Jabłonicy, Klaudia 

Lazar; klasa V, SP w Przysiekach, Eryk Panek; klasa 

V, ZSP w Bączalu Dolnym, Krystian Płaziński; klasa 

IV, SP w Lisowie, Adrian Stusowski; klasa IV, SP 

w Harklowej, Kamila Stygar; klasa VI, ZSP w Skoły-

szynie. Gimnazja - I miejsce: Patrycja Kosiba; klasa 

I, ZSP w Skołyszynie II miejsce: Oliwia Dzięgle-

wicz; klasa I ZSP w Skołyszynie. 

 

 

X POWIATOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

 

 

 

GMINNY KONKURS PISANEK WIELKANOCNYCH 
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27 kwietnia 2012 r. odbyła się jubileuszowa XX 

edycja Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej. Na scenie Gminnego Ośrodka Kul-

tury i Czytelnictwa w Skołyszynie swoje umiejętno-

ści zaprezentowało blisko 150 młodych artystów (37 

solistów i 11 zespołów) z Gminy Skołyszyn. Wystę-

py dzieci i młodzieży oceniało jury w składzie: Woj-

ciech Nowicki (nauczyciel muzyki, instruktor JDK); 

Marta Gąsiorowska (kierownik GOKiCz w Skoły-

szynie) oraz Jadwiga Szarek (instruktor muzyki 

w GOKiCz) . 

kategoria I - klasy 0-III 

soliści 

miejsce I - Patryk Cetnar – kl. III, ZSP Skołyszyn 

miejsce II – Oskar Reczek – kl. I, SP Przysieki  

miejsce III - Gabrysia Kamińska – kl. „O”, SP Lisów,  

miejsce III - Wiktoria Berkowicz – kl. I, SP Przysieki 

zespoły 

miejsce I – nie przyznano 

miejsce II - „Malinki” – kl. I-III, SP Przysieki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tydzień Bibliotek - akcja społeczna realizowana 

przez wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale także 

media, wydawnictwa i samorządy. Głównym celem 

programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja 

bibliotek, ich pracy i osiągnięć jako ważnego elemen-

tu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Pola-

ków. Hasło tej edycji - „Biblioteka ciągle w grze!” - 

jest nawiązaniem do piłkarskiego EURO, ale pokazu-

je również, jak prowadzone w ostatnich kilku latach 

dyskusje oraz akcje czytelnicze i społeczne wyraźnie 

ożywiły zainteresowanie bibliotekami. 

Hasło ma także inspirować do promowania literatury 

o sporcie, zwłaszcza piłce nożnej, organizowania 

wystaw, plakatów czy albumów dotyczących tej 

tematyki, a także stosowania zasad fair play w życiu 

codziennym.  

Tydzień Bibliotek w GOKiCz w Skołyszynie: 

7.05.2012 – I Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro 

Wójta Gminy Skołyszyn - GOKiCz Skołyszyn 

7.05.2012 - Biblioteka dawniej i dziś (lekcja biblio-
teczna; gry i zabawy) - filia Święcany 8.05.2012 – 

Spotkanie autorskie z Zofią Macek znawcą historii 

regionu, autorką wielu publikacji dotyczących histo-

rii – GOKiCz Skołyszyn 8.05.2012 - W czarodziej-

skich okularach (gry i zabawy) - filia Harklowa 

 

 
miejsce III- Zespół klasowy – kl. I, ZSP Bączal Dol-

ny 

kategoria II – klasy IV-VI 
soliści 

miejsce I - Oliwia Potykanowicz – kl. VI, ZSP Sko-

łyszyn 

miejsce II - Marzena Sendecka – kl.l V, ZSP Kunowa 

miejsce III  - Patrycja Janusz – kl. VI, SP Lisów 

zespoły 

miejsce I - „Lisolla” – kl. IV-VI, SP Lisów 

miejsce II - „Fermatki” – kl. IV-VI,  ZSP Skołyszyn 

miejsce III -  Zespół wokalny – kl. V-VI, ZSP Ku-

nowa 

kategoria III – gimnazja  

soliści  

miejsce I - Paulina Bugajska – ZSP Skołyszyn  

miejsce II – nie przyznano 

miejsce III – nie przyznano 

zespoły 

Wyróżnienie -”Skoliszclub” – ZSP Skołyszyn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.05.2012 – Przedstawienie "Książka przed sądem” 

(grupa teatralna TALENTY, działająca przy GOKiCz 

w Skołyszynie) - GOKiCz Skołyszyn 

9.05.2012 - W bibliotece jest wesoło (gry i zabawy) - 

filia Harklowa  

10.05.2012 – Bajeczki z małej książeczki (zajęcia dla 

przedszkolaków) - GOKiCz Skołyszyn 

10.05.2012 - Biblioteka dawniej i dziś (lekcja biblio-

teczna; gry i zabawy) -filia Harklowa 

11.05.2112 – Noc Bibliotek "Noc gotowania – uczta 

do rana" - GOKiCz Skołyszyn 

14.05.2012 - Warsztaty z ilustratorką książek dla 

dzieci Małgorzatą Flis (Wydawnictwo Literatura 

z Łodzi) - GOKiCz w Skołyszynie 

14.05.2012 - Dyskusyjny Klub Książki (Marek 

Edelman, "I była miłość w getcie"). 

XX GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 
 

  

 

IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8 – 15 MAJA 2012 R. 
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Siódmego maja 2012 roku w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się finał 

I Gminnego Konkursu Ortograficznego o Pióro Wój-

ta Gminy Skołyszyn. 

W finale udział wzięło czterdziestu dwóch laureatów 

szkolnych konkursów ortograficznych. Startujący 

zmagali się z dyktandem, w którym znalazły się takie 

wyrazy jak: piegża, strzęp, hektopaskal, walentynki, 

komplement. 

Po półgodzinnym wysiłku intelektualnym młodzi 

adepci tajników ortografii zostali zaproszeni na słod-

ki poczęstunek i wymianę  wrażeń. W tym czasie 

jury (składające się z nauczycieli - opiekunów 

uczniów z poszczególnych szkół) sprawdzało prace 

konkursowe.  

W grupie młodszej (klasy I-III) dyktando najlepiej 

napisała Magdalena Kędzior (ZSP w Święcanach). II 

miejsce przypadło Weronice Tokarz (ZSP w Bączalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 kwietnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie znana pisarka i ilustra-

torka książek dla dzieci i młodzieży Joanna Olech 

spotkała się z młodymi czytelnikami z Kunowej, 

Przysiek i Skołyszyna. Na początku spotkania 

uczniowie próbowali m.in. odpowiedzieć na pytanie: 

Jak zostaje się pisarzem? Pomysłów było bardzo 

dużo. Joanna Olech opowiadała o tym jak sama zo-

stała pisarką, zapewniała, że pisarzem może zostać 

każdy niezależnie od kwalifikacji i wykonywanego 

zawodu.”Pisarz to jedyny zawód, w którym można 

zmyślać i jeszcze za to płacą”– mówiła z humorem. 

J. Olech z wykształcenia jest grafikiem, absolwentką 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako proza-

ik debiutowała w 1994 roku pierwszą pozycją z cyklu 

Dynastia Miziołków. Książka zdobyła w 1995 roku 

wyróżnienie w konkursie na Dziecięcy Bestseller 

Roku oraz Nagrodę Literacką im. Kornela Maku- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolnym), a III Izabeli Marcisz (SP w Jabłonicy). 

W grupie starszej (klasy IV – VI) najlepiej wypadała 

Wiktoria Furmanek ze Szkoły Podstawowej w Liso-

wie. II miejsce zajęła Justyna Kusiak ze Szkoły Pod-

stawowej w Harklowej, a III Michał Fudała ze Szko-

ły Podstawowej w Jabłonicy. 

Pamiątkowe dyplomy i nagrody uczestnikom i laure-

atom konkursu wręczał Krzysztof Lipiński z Urzędu 

Gminy w Skołyszynie, Bernadetta Filus (przewodni-

cząca jury), Łucja Biernacka (przewodnicząca jury) 

oraz Marta Gąsiorowska – kierownik GOKiCz 

w Skołyszynie. 

Fundatorami nagród dla laureatów i uczestników 

konkursu był GOKiCz w Skołyszynie, Urząd Gminy 

w Skołyszynie oraz Księgarnia Nova z Jasła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szyńskiego. Podczas spotkania pisarka prezentowała 

napisane i zilustrowane przez siebie książki oraz 

zaproponowała wspólną zabawę, w czasie której 

młodzi czytelnicy wykazali się znajomością treści 

Dynastii Miziołków. Prawidłowe odpowiedzi nagra-

dzane były cukierkami. W trakcie innej zabawy wy-

brano sobowtóra Miziołka. Krótki test pozwolił po-

znać tematykę książki "Gdzie diabeł mówi ... do 

usług". Młodzieży szczególnie podobał się konkurs 

na opowiadanie o smoku wesołym, smutnym, zdzi-

wionym i wściekłym do których Joanna Olech stwo-

rzyła ilustracje. Miłą pamiątką dla uczestników spo-

tkania były dedykacje i autografy w książkach, pa-

miętnikach i na specjalnie przygotowanych kartkach 

z miziołkową i smoczą pieczęcią. Spotkanie organi-

zowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, 

finansowane było przez Instytut Książki. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O PIÓRO WÓJTA GMINY 

SKOŁYSZYN 

 

 
 

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD MIZIOŁKÓW! 
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"Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie uzyskał 

w roku szkolnym 2011/2012 tytuł Miejsca Odkrywa-

nia Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta 

przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania 

uzdolnień dzieci i młodzieży. " To fragment listu, 

który dotarł do GOKiCz w związku z nadaniem mu 

tytułu MIEJSCA ODKRYWANIA TALENÓW. Ten 

prestiżowy tytuł nadawany przez MINISTERSTWO 

EDUKACJI  i OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI 

otrzymały wcześniej tylko dwie instytucje kultury 

w powiecie jasielskim. Jest to zatem wielkie wyróż-

nienie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie. Tytuł przyznawany jest po zapozna-

niu się z dokonaniami Ośrodka w popularyzowaniu 

uczestnictwa w zróżnicowanych zajęciach kultural-

no- edukacyjnych, mających na celu rozwijanie oraz 

doskonalenie talentów uzdolnionych dzieci i mło-

dzieży ze wskazaniem na jednostki wybitne. Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, zo-

stał dostrzeżony oraz pozytywnie zaopiniowany jako 

miejsce, w którym rozwija się umiejętności oraz 

talenty dzieci i młodzieży. Szereg zajęć, które oferuje 

GOKiCz, nastawionych jest na wyszukiwanie, pogłę-

bianie i rozwijanie talentów. Zajęcia prowadzone 

 

 

 

Siódmego maja 2012 r. w GOKiCz w Skołyszynie, 

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 

 zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Zofią 

Macek - znawcą historii regionu, historykiem oraz 

autorką tomików wierszy dla dzieci. W spotkaniu 

uczestniczyli uczniowie klasy III a i b SP w Skoły-

szynie, którym autorka przeczytała kilka wierszy 

z tomików: „W magicznym świecie pszczół” oraz 

„Wesołe historie z pszczelego ula”. Pisarka w barw-

ny sposób przedstawiła życie pszczół oraz zagrożenia 

jakie niesie im środowisko. Drugą grupą słuchaczy 

była młodzież z kl. I Gimnazjum w Skołyszynie, dla 

  

 

 

Dziewiątego maja 2012 roku na scenie Gminnego 

Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za-

prezentowała się Grupa Teatralna TALENTY. Grupa 

działająca przy GOKiCz w Skołyszynie z okazji 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przedstawiła 

„Sąd nad książką”. Całemu „procesowi”, z wielką 

uwagą i zainteresowaniem przysłuchiwali się 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Skołyszynie.  

Widzowie przez chwilę mieli okazję przenieść się do 

prawdziwego sądu i poczuć panującą tam atmosferę. 

Wiodącym tematem była relacja między książką, 
a innymi współczesnymi nośnikami informacji. Po 

przebytej rozprawie sądowej w opinii dzieci i mło-

dzieży „książka” po raz kolejny obroniła swoją „toż-

samość, niezależność i indywidualizm”. Po przed-

stawieniu,  zebrani   na  sali  widzowie   mieli  okazję 

 

 

w grupach oraz indywidualne, które dają możliwość 

uczniowi zdolnemu w sposób najpełniejszy rozwijać 

umiejętności i kształtować warsztat twórczy. Po we-

ryfikacji planu kulturalno-edukacyjnego oraz dotych-

czasowych osiągnięć, GOKiCz w Skołyszynie został 

umieszczony na mapie Miejsc Odkrywania Talentów. 

W roku szkolnym 2011/2012 w GOKiCz w Skoły-

szynie prowadzone były bezpłatne zajęcia: plastyczne 

(grupa młodsza i starsza), rytmika, Taniec Nowocze-

sny (Młodzieżowy Zespół Tańca Nowoczesnego 

ESCAPE, Młodzieżowy Zespół Tańca Nowoczesne-

go JUMP,  Dziecięcy Zespół Tańca Nowoczesnego 

PANTERKI, Dziecięcy Zespół Tańca Nowoczesnego 

ESCAPE JUNIOR), nauka gry na keyboardzie, zaję-

cia logopedyczne, kółko teatralne, zajęcia wokalne 

dla młodzieży, kurs języka angielskiego, zajęcia re-

kreacyjno sportowe, sekcja piłki siatkowej, Dysku-

syjny Klub Książki, zajęcia w bibliotece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

której autorka ciekawie przedstawiła wydarzenia 

z drugiej wojny światowej w naszym regionie. Mło-

dzież szczególnie zainteresowały opowieści o obozie 

pracy przymusowej w Szebniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprezentować swoje talenty. Najmłodsi rysowali 

swoje ulubione postaci bajkowe, starsi przygotowali 

plakaty reklamujące książkę i bibliotekę. Wszystkie 

prace oglądać można na specjalnie przygotowanej 

wystawie w GOKiCZ w Skołyszynie. Grupę Teatral-

ną TALENTY w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-

telnictwa w Skołyszynie prowadzi Elżbieta Pawluś. 

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o go-

dzinie 16.00. 

 

SPOTKANIE Z ZOFIĄ MACEK 

 

 

SĄD NAD KSIĄŻKĄ 

 

 

 

MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW 
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14 maja 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się warsztaty 

plastyczne prowadzone przez ilustratorkę książek dla 

dzieci Małgorzatę Flis. Spotkanie zorganizowano 

w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 

Podczas spotkania Małgorzat Flis zabrała młodych 

czytelników do krainy bajek, baśni i legend. Ilustra-

torka zaprezentowała uczniom całą plejadę baśnio-

wych postaci, zadawała zagadki oraz zachęcała do 

czytania książek. W trakcie warsztatów uczniowie ze 

Skołyszyna i Kunowej mieli okazję zapoznać się 

z warsztatem i narzędziami malarza oraz zainspiro-

wani zostali do zilustrowania wierszy Ludwika Je-

rzego Kerna. Ilustrując wybrane wiersze, młodzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 8 do 15 maja br. obchodzony był IX Ogólnopol-

ski Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka ciągle 

w grze!". Biblioteka to miejsce spotkań – to miejsce 

komunikacji społecznej, dostępu do wiedzy, informa-

cji, kultury, edukacji; to miejsce dla każdego. Jedną 

z atrakcji tygodnia była "Noc Bibliotek”, organizo-

wana w całej Polsce 11 maja. W Skołyszynie była to 

noc gotowania. Bibliotekarki wraz z Kołem Gospo-

dyń Wiejskich do późnych godzin wieczornych spo-

rządzały tradycyjne potrawy. Była to dobra okazja do 

degustacji, a także wymiany nowymi oraz tradycyj-

nymi przepisami kulinarnymi. Nocne spotkanie 

uatrakcyjniła muzyka, za sprawą Karola który 

z dużym zaangażowaniem grał na akordeonie. 

 

 

 

W ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie zorganizował konkurs plastyczny dla 

klas „0” Gminy Skołyszyn pt. „Poczytaj mi mamo, 

poczytaj mi tato”. Na konkurs wpłynęły 33 prace. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 

odbyło się podczas Pikniku Rodzinnego z okazji 

Dnia Dziecka 3 czerwca 2012 r. obok GOKiCz 

w Skołyszynie. Oto nagrodzeni i wyróżnieni w kon-

kursie:m-ce I Zuzanna Kuś – Bączal Dolny, II Eliza 

Przybyłowicz – Kunowa Zuzanna Kurowska – Bą-
czal Dolny, III Igor Podkulski – Przysieki, Luiza 

Kiełtyka – Lisów Roksana Baron - Harklowa, wy-

różnienia: 1.Karolina Stankowska – Harklowa, 

2.Gabriela Kędzior – Święcany, 3.Ewa Kosińska – 

Harklowa, 4.Julia Gizara – Kunowa, 5.Adrian Feruś 

 

 

artyści wprawili w zachwyt swoim talentem i pomy-

słowością znaną ilustratorkę. Małgorzata Flis studio-

wała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie. Uprawia malarstwo, pastele, grafikę 

projektową, tworzy ilustracje książkowe. Szczególnie 

jest znana ze swoich ilustracji do książek dla dzieci. 

Zaprojektowała serie książkowe i muzyczne dla wy-

dawnictwa „Agora” („Wielcy Kompozytorzy”, „Hi-

storia Powszechna”, „Literatura XIX wieku”) oraz 

wydawnictwa Literatura (ilustracje do książek Barba-

ry Gawryluk, Agnieszki Frączek, Izabeli Klebańskiej, 

Pawła Beręsiewicza). Regularnie wystawia malar-

stwo i pastele w galeriach państwowych i prywat-

nych. Mieszka i pracuje w Krakowie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Lisów, 6.Gabriela Majewska – Harklowa, 

7.Karolina Gorczyca – Przysieki. 

Gratulujemy laureatom konkursu. 

 

ZNANA ILUSTRATORKA KSIĄŻEK DLA DZIECI ODWIEDZIŁA SKOŁYSZYN 

 

  

NOC BIBLIOTEK W SKOŁYSZYNIE 

 
 

 

 
 

 

 

 

„POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO 
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Zamierzasz najbliższe wakacje spędzić w domu? 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie spotkasz rówieśników, którzy tak jak 

Ty kochają dobrą zabawę i są ciekawi świata!  

Warsztaty ceramiczne, zabawy na świeżym powie-

trzu, warsztaty decoupage i quillingu, gry sprawno-

ściowe, konkursy i niespodzianki. Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz z filiami 

w Harklowej i Święcanach dla wszystkich dzieci 

spędzających lato w gminie przygotował wiele atrak-

cji. Zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów do udziału w bezpłatnym 

cyklu zajęć „ZABAW SIĘ! „Wokalne poniedziałki”, 

„Wtorki ze sztuką”, „Roztańczone środy”, „Czwart-

kowe inspiracje” i „Warsztaty w bibliotece” – to 

tylko niektóre tematy zajęć. W trakcie spotkań znaj-

dzie się czas na rozwijanie zdolności plastycznych, 

gry ruchowe oraz zabawy integracyjne. Będą zabawy 

na świeżym powietrzu, tańce integracyjne, zabawy 

z chustą animacyjną, warsztaty plastyczne, plenery 

malarskie, konkursy i wiele niespodzianek. Powstaną 

rzeźby z masy solnej, kolorowa biżuteria, obrazy 

malowane nitką, nietypowe kartki. Uczestnicy będą 

rozwiązywać wiele zagadek, krzyżówek, rebusów 

oraz wezmą udział w improwizowanych scenkach. 

Poznając zdobędą również wiedzę z zakresu bezpie-

czeństwa podczas letnich harców. W czasie wakacji 

zapraszamy wszystkich fanów futbolu do bezpłatne-

go korzystania z piłkarzyków. Zachęcamy także do 

odwiedzania biblioteki i czytelni oraz korzystania 

z bezpłatnego dostępu do Internetu.  

Spotkania odbywać się będą: 

 

 

 

W poniedziałkowe przedpołudnie 28 maja w GO-

KiCz w Skołyszynie miało miejsce otwarcie wystawy 

rękodzieła uczestników zajęć Środowiskowego Do-

mu Samopomocy z Przysiek. Wystawę otworzyła 

kierownik GOKiCz Marta Gąsiorowska. Spotkanie 

uświetnił występ zespołu „SkoliszClub” i solistek 

z Gimnazjum w Skołyszynie, przygotowany pod 

kierunkiem Urszuli Czerwińskiej. Po programie mu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa (Skołyszyn) 

– codziennie, od poniedziałku do piątku; godz. 14.00 

Filia w Harklowej – wtorek; godzina 13.00 Filia 

w Święcanach – poniedziałek; godzina 13.00 

Harmonogram zajęć wakacyjnych  Gminnego Ośrod-

ka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie LIPIEC 

2012 - CODZIENNIE; godzina 14.00 

2 lipca - wokalne poniedziałki: jedna piosenka różne 

inspiracje 3 lipca - wtorki ze sztuką: mały plener 

4 lipca - roztańczone środy: hip-hop,5 lipca - 

czwartkowe inspiracje: gry uliczne 6 lipca - piątkowe 

warsztaty w bibliotece: masa solna 9 lipca - wokalne 

poniedziałki: śpiew solowy kontra śpiew zespołowy 

10 lipca - wtorki ze sztuką: mały plener 11 lipca - 

roztańczone środy: Street dance 12 lipca - czwartko-

we inspiracje: zabawy integracyjne z chustą anima-

cyjną 13 lipca - piątkowe warsztaty w bibliotece: 

decoupage 16 lipca - wokalne poniedziałki: czy 

można wyśpiewać uczucia? 17 lipca - wtorki ze 

sztuką: warsztaty ceramiczne 18 lipca - roztańczone 

środy: wyrażanie uczuć w tańcu 19 lipca - czwart-

kowe inspiracje: gry i zabawy integrujące grupę 20 

lipca - piątkowe warsztaty w bibliotece: quilling 23 

lipca - wokalne poniedziałki: bajki śpiewane 24 lipca 

– wtorki ze sztuką: warsztaty ceramiczne w ŚDS 

w Przysiekach 25 lipca - roztańczone środy: taniec 

ludowy, a muzyka techno 26 lipca - czwartkowe 

inspiracje: olimpijskie rozgrywki 27 lipca - piątkowe 

warsztaty w bibliotece: ramka na zdjęcie z wakacji 

30 lipca - wokalne poniedziałki: zaśpiewajmy to 

jeszcze raz (piosenki z dzieciństwa) 31 lipca - wtorki 

ze sztuką: linoryt.  

 

 

 

zycznym Pani Kierownik ŚDS w Przysiekach Małgo-

rzata Kręcisz opowiedziała o pracy uczestników za-

jęć. Na wystawie prezentowane są różnorodne 

przedmioty użytkowe i dekoracyjne; ceramika, ma-

larstwo na szkle, haft, prace z gipsu, rzeźba w drew-

nie, witraże, korale. Wystawa czynna do 29 czerwca 

2012 r. 

 

ZABAW SIĘ NA WAKACJACH! 

OTWARCIE WYSTAWY 

 

  

Rozwiązanie krzyżówki z nr 1(28)2012  
 

Informujemy, że Redakcja nie otrzymała żadnych rozwiązań krzyżówki z poprzedniego numeru. 
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O tym, jak ważne dla rozwoju naszych dzieci są 

książki nikogo nie trzeba przekonywać. Korzyści 

płynące z głośnego czytania dzieciom są oczywiste 

i nie do przecenienia – poszerzamy ich horyzonty, 

wzbogacamy słownictwo, kształtujemy wrażliwość 

na całe życie. Dlatego tak ważne jest, aby książka 

stała się nieodłącznym elementem w życiu dziecka. 

Wszystkim nam zależy przecież na tym, aby w przy-

szłości nasze dzieci były mądrymi, szczęśliwymi 

i rozsądnymi ludźmi radzącymi sobie w życiu. 

W myśl tych wartości 4 czerwca w Ogólnopolskim 

Tygodniu Czytania Dzieciom w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się 

spotkanie „Wyprawy książkowe w krainy bajkowe”. 

Spotkanie dla czterolatków i pięciolatków z naszej 

gminy zorganizowane zostało w ramach akcji „Od 

czwartego roku, bez książeczki ani kroku!”.  

 

 

 

Już po raz dziesiąty domy kultury, biblioteki, przed-

szkola i szkoły aktywnie włączyły się w XI ogólno-

polski tydzień czytania dzieciom, w ramach ogólno-

polskiej akcji „Cała polska czyta dzieciom” 1 czerw-

ca o godzinie 16:00 w GOKiCz w Skołyszynie odby-

ło się „Rodzinne czytanie”. W bezpłatnych warszta-

tach plastycznych wzięły udział dzieci od lat 3 wraz 

ze swoimi opiekunami (rodzicami i dziadkami). Ma-

luchy wspólnie ze swoimi rodzicami wysłuchały 

głośnego czytania, malowały kamienie oraz wykona-

ły piękne zwierzaki z ciastoliny. Niewątpliwie naj-

większą atrakcją piątkowego spotkania był występ 

zespołu wokalnego FERMATA działającego przy 

GOKiCZ. Zespół wykonał muzyczną interpretację 

bajek Jana Brzechwy „Małpa” i „Żółw”, czytanych 

 

 

 

6 czerwca br. na placu obok Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie głośno czytał 

dzieciom Robert Szudy - właściciel stadniny koni 

z Kunowej. Pan Robert w odpowiednim przebraniu 

pięknie czytał trzecioklasistom ze Szkoły Podstawo-

wej w Skołyszynie wiersz o muszkieterach. Po gło-

śnym czytaniu, Elżbieta Szudy opowiadała dzieciom 

o życiu koni i jeździeckiej pasji. Uczniowie bardzo 

szybko zaprzyjaźnili się z dwoma konikami towarzy-

szącymi Państwu Szudym. W trakcie spotkania 

wszyscy chętni uczniowie mieli okazję nauczyć się 

 

 

 

Szóstego czerwca br. w GOKiCz w Skołyszynie 

w ramach XI OTCD przedszkolakom ze Skołyszyna 
i Święcan głośno czytał iluzjonista Wiesław Jaśkow-

ski. Po głośnym czytaniu artysta zaprosił dzieci do 

Krainy Czarów, Magii i Iluzji. Oj, działo się, działo! 

Magik czarował i czarował, a dzieci patrzyły.... jak 

zaczarowane. 

 

 

Dla ponad czterdziestoosobowej grupy dzieci ze 

skołyszyńskiego przedszkola bajki głośno czytała 

Pani Sekretarz Urzędu Gminy Janina Byczek oraz 

Maria Sychta z biblioteki. W ramach akcji każde 

dziecko otrzymało w prezencie książeczkę do samo-

dzielnego kolorowania oraz słodycze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wcześniej przez bibliotekarkę. Na koniec spotkania 

każde dziecko dostało drobny upominek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jeździć konno. Organizatorzy dziękują Państwu 

Elżbiecie i Robertowi Szudym za przyłączenie się do 

kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

OD CZWARTEGO ROKU, BEZ KSIĄŻECZKI ANI KROKU! 

 

 

RODZINNE CZYTANIE 

 

 

 

GŁOŚNE CZYTANIE Z KOŃMI I SZPADĄ 

 

 

 

SIM SALA BIM 
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11 czerwca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się uroczyste 

„Pasowanie na czytelnika”. W uroczystości udział 

wzięli uczniowie klasy II Zespołu Szkół Publicznych 

w Skołyszynie. Uroczystość pasowania na czytelnika 

wpisała się już w tradycję działań biblioteki. Jak co 

roku spotkanie rozpoczęło się głośnym czytaniem. 

Uczestniczące w spotkaniu dzieci miały okazję wy- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezon 2011/12 przeszedł do historii, pora więc na 

podsumowanie występów LKS-u Skołyszyn w roz-

grywkach krośnieńskiej klasy okręgowej. 5 miejsce 

i 49 punktów w ligowej tabeli to bez wątpienia naj-

większy sukces w dotychczasowych sezonach LKS-u 

Skołyszyn w klasie okręgowej (dla porównania 

2010/2011: 8 miejsce - 43 punkty, 9/10: 9 - 41, 8/9: 

12 - 30). Sukces ten  to owoc ciężkiej pracy, poświę-

cenia, zaangażowania, wielu treningów i wyrzeczeń 

piłkarzy i trenera. Królem strzelców z 13 bramkami 

został Bogdan Rąpała, 8 trafień zanotował Michał 

Czochara, a 7 Marek Zawisza. Seniorzy Skołyszyna 

lepiej prezentowali się jesienią (27 punktów), wiosną 

na ligowych stadionach wywalczyli 22 punkty, pobi-

jając rekord meczów bez porażki (8 spotkań).  Pod-

opieczni  Zdzisława Żmigrodzkiego  w rundzie wio-

sennej  zanotowali 5 zwycięstw, 3 porażki i aż 

7 remisów. Lepiej punktowali na wyjazdach (12 

punktów). Zespół zdobył 19 bramek, najlepszym 

strzelcem rundy wiosennej został Kędzior (5), tuż za 

nim uplasowali się Rąpała (4 bramki), Michał Czo-

chara (4 bramki), M. Zawisza (2), A. Walczyk (1), 

 T. Walczyk (1), Kmiotek (1), K. Frużyński (1). LKS 

wiosną stracił tylko 11 bramek, a w całym sezonie 

27, co plasuje nas na drugim miejscu wśród 16 ze-

społów. Pierwszy mecz rundy rewanżowej z Sanovią 

Lesko zakończył się bezbramkowym remisem, także 

w kolejnym spotkaniu (Szarotka Uherce) nie udało 

się zdobyć kompletu punktów, co więcej zawodnicy 

LKS-u sprawiali wrażenie zmęczonych i zrezygno-

wanych, stąd wysoka, ale zasłużona przegrana 1:3. 

W trzecim spotkaniu nie mogliśmy pozwolić sobie na 

utratę punktów, graliśmy derby powiatu jasielskiego 

z Orłem Bieździedza. Piłkarze zagrali ładny dla oka 

i techniczny futbol i ku uciesze kibiców zainkasowali 

3 punkty. Świąteczny wyjazd do Baligrodu także 

pokazał, że Skołyszyn będzie się liczył w walce 
o wysoką lokatę. Pewne zwycięstwo dodało nam 

pewności siebie, jednak smucił fakt zagranicznego 

wyjazdu bramkarza Furmanka. Kolejny mecz miał 

być „najłatwiejszym” w rundzie, graliśmy bowiem 

z drugą drużyną Stali Sanok, okazało się jednak, że 

 

kazać się wiedzą na temat bajek i baśni rozwiązując 

krzyżówkę oraz odgadując bajkowe zagadki. 

W trakcie uroczystego momentu Pasowania na Czy-

telnika, dzieci wspólnie wyrecytowały przysięgę. 

Obiecały szanować książki i być ich najlepszymi 

przyjaciółmi. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 

upominek. Mimo niesprzyjających warunków pogo-

dowych dzieci wróciły do szkoły uśmiechnięte i za-

dowolone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wola walki i ambicja potrafią dokonać cudów, prze-

graliśmy spotkanie, tracąc gola w ostatniej minucie 

meczu. Na następne spotkanie z vice-liderem jechali-

śmy pełni obaw, które okazały się zupełnie nieuza-

sadnione. Zagraliśmy mądry mecz, a przy odrobinie 

szczęścia i determinacji napastników mogliśmy wy-

wieźć z Dukli komplet punktów. Mecz ze Strachoci-

ną był tym, który trzeba było wygrać i zrewanżować 

się za jesienną kompromitującą porażkę. Skołyszy-

nianie stanęli na wysokości zadania i stworzyli na-

prawdę godne obejrzenia widowisko, którego gwiaz-

dą był Kędzior – strzelec dwóch goli. Niestety za-

smucił nas fakt utraty kolejnego piłkarza, za granicę 

wyjechał bowiem A. Walczyk. Dwa kolejne remiso-

we spotkania (Iwonicz, Besko) to popis nieskutecz-

ności w ataku oraz niefrasobliwa gra pomocników. 

Rehabilitacja nastąpiła jednak w meczu z GKS-em, 

w którym zdobyliśmy 3 gole. Po komplet punktów 

jechaliśmy także do Rymanowa, jednak przywieźli-

śmy tylko bezbramkowy remis. W meczu z Pisarow-

cami zaprzepaściliśmy pewne zwycięstwo w doliczo-

nym czasie gry i przed arcyważnym spotkaniem 

z liderem straciliśmy Zawiszę i Frużyńskiego, którzy 

wyjechali za granicę. Sensacyjnie, ale zasłużenie 

zwyciężyliśmy w Jedliczu (majstersztyk strzelecki 

Rąpały) i zachowaliśmy szansę na trzecie miejsce 

w ligowej tabeli. Dwa ostatnie spotkania jednak nie 

należały do udanych, remis z Korczyną i porażka 

w Ustrzykach spowodowały, że skończyliśmy roz-

grywki na 5 pozycji. Podsumowując sezon należy 

stwierdzić, że był on najlepszy w historii naszych 

występów w krośnieńskiej klasie okręgowej. W kilku 

spotkaniach zespół Skołyszyna pokazał, że potrafi 

walczyć z każdym, jednak przytrafiały się również 

chwile słabości, które mogły przyprawiać o zwątpie-

nie. Były minusy, jednak więcej jest pozytywów. 

Na zakończenie należy pogratulować wszystkim 
Piłkarzom za ambicję i zaangażowanie, podziękować 

Trenerowi i Zarządowi za ogrom pracy, a Sponsorom 

za wsparcie finansowe. Życzymy piłkarzom i trene-

rowi udanego wakacyjnego wypoczynku i mnóstwa 

sportowych i pozasportowych wrażeń. 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

  

  

PODSUMOWANIE SEZONU 2011/2012 – LKS SKOŁYSZYN 
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HOROSKOP  

  

 
 

-Nie może być prawdą, że któryś z kotów sąsiada 

pożarł papugę panu G.  Przyczyna nader prozaiczna, 

jeden jest zbyt leniwy, by łazić po klatkach, zaś drugi 

to  typowy wegetarianin. 

 

-Pani P. stwierdziła, że jej nowy kot ma zupełnie inną 

sierść niż mąż! Nie wnikamy jaką miał poprzedni 

ssak oraz czyjego męża dotyczy kwestia. 

 

-Wg kierownika pana K. sekretarka niektóre rzeczy 

robi dobrze, a jeszcze inne znakomicie.  Szczegółów, 

niestety, nie znamy, ale młody człowiek chyba wie 

co mówi... 

 

-Pan S. jest wkurzony na euro. Jego kury dały sobie 

„spoko” z jajami. Koko, koko... 

 

-Pani sekretarka po parkietowych szaleństwach orze-

kła, iż jej taniec nie męczy, bo w jego trakcie przeno-

si w inne miejsce środek ciężkości. Szef jest zachwy-

cony... tym środkiem... 

 

-W naszej gminie będzie ponoć jednak orlik. Jak się 

wykluje z jaj złożonych przez gawrony... 

 

-Nowa forma składania życzeń imieninowych szefo-

wi zaistniała onegdaj.  Personel z prośbą zapytał:” 

Czy możemy ucałować z okazji święta?”. 

Wyrażono zgodę. Niezwłocznie. 

 

-Wpadł pies do sklepu i porwał...jajko niespodziankę! 

Widocznie znał ten wierszyk o  kucharzu, któremu 

inny burek porwał mięsa ćwierć... 

 

-Pan A. z pełnym zaangażowaniem, dużym poświę-

ceniem, ogromną ofiarnością bronił interesów swojej 

gminy i w efekcie dużo, ogromnie i w pełni zaniedbał 

swój własny interes... 
 

 

 

Spokój raczej przed Tobą, chociaż wiele 

zależy od Ciebie. Nie daj się wciągnąć 

w różne gierki, bo to niczego dobrego nie 

przyniesie i nic na tym nie zyskasz. 

 

 

To będzie dobry czas dla Ciebie, tylko nie 

marudż i nie zniechęcaj się zbyt szybko, 

Musisz podchodzić optymistycznie do wła-

snych działań. 

 

 

Szukaj dobrze, a na pewno znajdziesz to, na 

czym Ci taki ogromnie zależy od dłuższego       

czasu. Masz to w zasięgu ręki, ale otwórz 

szerzej oczy. 

 

 

Zacznie się wreszcie dobra passa dla Ciebie 

i to w różnorodnych sferach.   

Będziesz takim Midasem dla swojego losu. 

 

 

Czasem warto poczekać, ale jak przyjdzie 

czas rozstrzygnięć nie można chować gło-

wy w piasek i uciekać od odpowiedzialno-

ści, bo można potem bardzo żałować... 

 

 

Musisz zacząć rozmawiać, bo uporczywe 

milczenie niczego nie załatwi, a brnięcie 

w niewyjaśnione kwestie niczego dobrego 

nie wróży. 

 

 

nie zastanawiaj się co by było gdyby... 

ruszaj śmiało do przodu, a jest pewność, że 

sukces będzie Twój. Potem się nim nasyć 

i naciesz 

 

Twoje zainteresowanie pewnymi sprawami 

jest niepotrzebne i może narazić Cię na 

kłopoty, więc jeśli coś Cię nie dotyczy, to 

się w to nie mieszaj niepotrzebnie. 

 

 

 

Nie wszystko ułożyło się do końca po Two-

jej myśli, ale summa summarum              

powinieneś być zadowolony, bo lepsze 

dopiero przed Tobą. 

 

 

Czeka Cię wiele miłych niespodzianek 

i atrakcji w najbliższym czasie, chociaż 

zajęć też nie zabraknie, ale to dobrze, że 

wiele się będzie działo. 

 

 

Będzie naprawdę bardzo miło na wyjeż-

dzie, który planujesz. Możesz sobie wiele 

obiecywać... a potem będzie co wspominać, 

oj będzie... 

 

 

Otrzymasz wnet wiadomość, która Tobą 

trochę wstrząśnie, ale na szczęście będzie 

to miły wstrząs, zaś jego konsekwencje 
przyniosą wiele sympatycznych zdarzeń. 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 

A1-podoficerski czas 

B1-kolarski sprawdzian 

C1-dyrektorska limuzyna 

D7-cenzurka matrosa 

E1-ziomek Gieronimo 

F6-wlazł na gruszkę trząsł... ? 

G1-metropolitalna oskoma 

H6-żywa masa 

H12-wróg pala 

I1-Konrad w rewirze 

I8-element biznesu? 

J6-może wędrować 

J11-uwiera futbolowego dżokera 

K3-zakup dla arbitra 

L1-roślinny raj 

L9-dowcipny mebel 

Ł5-królowa Ulsteru? 

M1-jej alergia to malina 

M8-okrasa Cosel 

O1-chodząca? 

P12-pierwiastek z r 

R2-po naszym golu 

S10-kopie za darmo 

T1-z wa trzosik da 

T5-jeszcze jedna walka 

 

PIONOWO: 

1A-Sabałowe ciepło 

1K-rechotał ek 

2E-rad w maśle 

2R-reakcyjna dama 

3A-halo c 

3K-z sukcesem 

4E-infekcyjny wojak 

4O-tropił go Tomek 

5A-realizuj 

5K-ogarnęła nas 

6F-wypad na zielono 

7J-lukrowana białogłowa 

8A-nie proste to hasło 

8H-u wiosny i lata 

8M-rama z dodatkiem 

9H-ucieszy ucho 

10A-wiekowy cechowy 

10O-krótszy ojciec Aramisa 

11I-zagraniczny wieszcz? 

12A-rozbudowana dominacja Stanów 

w swojej klasie 

12O-rzuca na kolana omańskiego 

pana 

13J-arab z nasypem 

14A-z nim nie dyskutuj 

14F-wylizany glina 

14P-uwsteczniona Marsylia 

15D-rechocze w ordzie 

15J-gaduła z prefiksem 
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Rozwiązaną krzyżówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca sierpnia 

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

trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 

KRZYŻÓWKA SWOJSKA 
 1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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