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Zgłoszenia do zawodów 
tel./fax. 013 44 91 062 wew. 50 
w terminie do 24 czerwca w 
godzinach pracy urzędu lub w 
pokoj25 

W numerze m.in.: 
− Aktualności 

− Dni Gminy Skołyszyn 

− Gminne inwestycje 

− Sprawozdanie 

z realizacji budŜetu 

− „Nasza Szkoła” 

− Wywiad z S. Zającem 

−  Jubileusz OSP 

Skołyszyn 

− sport 

− fakty, plotki, anegdotki 

− krzyŜówka, horoskop  

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 

                N r  3 ( 8 ) / 2 0 0 8  m a j / c z e r w i e c  2 0 0 8  
 

BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

ZASZCZYTNE ÓSME MIEJSCE 
W PLEBISCYCIE „EUROPEJSKA GMINA, 

EUROPEJSKIE MIASTO” 
 

W plebiscycie „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” Gmina Skołyszyn zajęła 
zaszczytne 8 miejsce pośród 159 gmin województwa Podkarpackiego zorganizowanym 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Gazetę Prawną przy współudziale 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Miejsce jest tym szczególne, Ŝe Gmina Skołyszyn 
znalazła się w tym zestawieniu jako czwarta gmina wiejska. Lepsze od nas 
w pozyskiwaniu środków unijnych w 2007 roku były gminy: Jasło, Stalowa Wola, 
Mielec, Osiek Jasielski, Lutowiska, Przemyśl i Tarnobrzeg. 

Uroczysta Gala odbyła się 12 marca 2008 roku w Grand Hotelu Lublinianka 
w Lublinie na której zostały wręczone dyplomy. Wójt Gminy Skołyszyn – Zenon Szura 
odebrał z rąk Doradcy Ministra Rozwoju Regionalnego Pani dr Jadwigi Szymańskiej, 
Zastępcy Redaktora Naczelnego Gazety Prawnej Pana Krzysztofa Bienia oraz Dyrektora  
 

 

Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Skołyszyn na „Dni Gminy Skołyszyn”  połączone 
z obchodami 100 lecia OSP w Lisowie i 80 lecia Szkoły Podstawowej w Lisowie, które odbędą się w dniach  
28-29 czerwca 2008 r . obok Szkoły Podstawowej w Lisowie oraz na towarzyszące imprezy sportowe, które 
odbędą się w Skołyszynie. 
Więcej informacji znajduje się wewnątrz biuletynu (str. 4) oraz na stronie Internetowej Urzędu Gminy: 
www.bip.skolyszyn.pl. 

Banku Gospoda-
rstwa Krajowego 
Pani Haliny 
Wasilewskiej dy-
plom laureata 
Rankingu „Euro-
pejska Gmina, 
Europejskie Mia-
sto” w naszym 
województwie. 
 

Komitet Organizacyjny 

Na zdjęciu Wójt Gminy Skołyszyn obok przedstawicieli pozostałych 
Gmin laureatów i przedstawiciela organizatora plebiscytu 
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Szanowni Państwo 
 

Na przestrzeni ostatnich lat z niepokojem obserwuję wzrost kosztów utrzymania placówek 
oświatowych na terenie gminy, której jestem gospodarzem. 
 Finansowanie zadań oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazja) naleŜy do państwa. Ale 
oświata to równieŜ inne zadania, które zostały nałoŜone na gminę – to przede wszystkim inwestycje, 
remonty, utrzymanie przedszkoli, oddziałów „0”, dowoŜenie uczniów, czy teŜ utrzymanie świetlic 
i stołówek szkolnych.  Finansowanie zadań oświatowych z budŜetu państwa realizowane jest poprzez 
przekazywanie gminom tzw. subwencji oświatowej, naliczanej wg specjalnego algorytmu 
uwzględniającego wiele czynników. Subwencja naliczana jest na kaŜdego ucznia uczęszczającego do 
szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy i w roku bieŜącym wynosi ponad 6 200 zł. Mówiąc 
potocznie pieniądze ministerialne idą za uczniem. W chwili obecnej subwencja oświatowa wystarcza 
właściwe na pokrycie poborów nauczycieli i pracowników szkoły. Wg wyliczeń Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „opłacalna” liczba uczniów w klasie winna wynosić 27, a wystarczy tylko porównać tę 
liczbę do naszych realiów oświatowych, gdzie w szkołach istnieją oddziały złoŜone średnio 
z kilkunastu uczniów. Dlatego bardzo niepokoi nas fakt, Ŝe wielu uczniów z terenu naszej gminy 
uczęszcza do szkół zlokalizowanych w miejscowościach poza gminą. Dotyczy to głównie dzieci 
z Przysiek i Lipnicy Górnej. Stan taki powoduje, Ŝe gmina co roku z tego tytułu ponosi 
kilkusettysięczne straty.  

Rodzice swoje decyzje o posyłaniu dzieci do szkół poza gminą najczęściej motywują rodzinną 
tradycją, kwestią odległości do szkoły, czy teŜ bazą jaką szkoły dysponują. Z taką argumentacją jednak 
trudno jest się zgodzić, poniewaŜ szkoły zlokalizowane na terenie naszej gminy są nowoczesnymi, 
bardzo dobrze wyposaŜonymi placówkami z wszechstronnie wykształconą kadrą pedagogiczną, 
osiągającymi sukcesy zarówno dydaktyczne, jak równieŜ sportowe i artystyczne. Do wszystkich 
gimnazjów zapewniony jest równieŜ dowóz dzieci komunikacją autobusową. Z pełnym przekonaniem 
naleŜy stwierdzić, Ŝe bazą dydaktyczno-lokalową na pewno nie ustępujemy, a w wielu przypadkach 
przewyŜszamy placówki oświatowe zlokalizowane na terenie sąsiednich gmin. Natomiast jeŜeli chodzi 
o tradycje to warto zastanowić się co jest waŜniejsze, tradycja czy teŜ dobro własnej miejscowości 
i gminy. 
Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest niŜ demograficzny i migracja ludności powodujące to, Ŝe do 
szkół uczęszcza coraz mniej dzieci. Niesie to ze sobą powaŜne zagroŜenia m.in. łączenie klas, 
likwidowanie oddziałów, a nawet małych szkół, co praktykowane juŜ jest na terenie wielu gmin, 
równieŜ powiatu jasielskiego. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe moŜe pociągnąć to za sobą równieŜ skutki 
kadrowe.  
Dlatego w chwili obecnej potrzebny jest wspólny wysiłek i zrozumienie całej społeczności lokalnej dla 
powstrzymania tendencji migracyjnej naszych dzieci do szkół poza teren gminy dla utrzymania 
i funkcjonowania placówek oświatowych na mapie gminnej oświaty. 

W związku z powyŜszym zwracam się z uprzejmą prośbą i apelem do Państwa, aby wybierając 
szkołę dla swoich dzieci uwzględnili powyŜszą argumentację. 

 
         Wójt Gminy 
 
                mgr Zenon Szura 
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Na sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 
16.04.2008 r. podjęta została uchwała o przyjęciu 
sprawozdania z realizacji budŜetu za rok 2007. 
PoniŜej przedstawiamy kilka informacji dotyczących 
tego zagadnienia. 
BudŜet Gminy Skołyszyn uchwalony na rok 2007 
i uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami 
Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta wyniósł: 
- po stronie dochodów  - 27 519 141,98 zł 
- po stronie wydatków  - 30 119 375,98 zł 
Największe pozycje w budŜecie gminy po stronie 
wydatków stanowiły: 

1. dział „Oświata i wychowanie” 11 185 433,32 zł 
2. dział „Pomoc społeczna”–kwota 7 297 119,00 zł 
3. dział „Transport i łączność” – kwota 

3 228 778,15zł 
4. dział „Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska" – kwota 1 779 121,55 zł 
Dokonując podsumowania realizacji budŜetu 

i wykonania zadań gospodarczych w roku 2007 
naleŜy stwierdzić, Ŝe w roku tym udało się 
zrealizować większość zaplanowanych zadań. Na 
szczególnie podkreślenie zasługuje realizacja zadań 
z zakresu drogownictwa. Remonty i modernizacja 
dróg prowadzona była na drogach gminnych 
i powiatowych. Na prace te wykorzystane zostały 
zarówno środki własne jak i środki otrzymane 
z MSWiA, z budŜetu gminy dofinansowane zostały 
równieŜ remonty dróg powiatowych zlokalizowanych 
na terenie gminy. Ogółem w roku 2007 wykonanych 
zostało 12 991 mb nowej nawierzchni asfaltowej. 
Z budŜetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 
ponad 2 440 000 zł, nie licząc kosztów bieŜącego 
utrzymania dróg. W ubiegłym roku wykonane zostało 
równieŜ ponad 760 mb chodnika przy drodze 
krajowej w Przysiekach. Zadanie to realizowano na 
podstawie porozumienia wspólnie z GDDKiA. Na 
realizację tego zadania z budŜetu gminy 
wydatkowano kwotę ponad 222 000 zł. Trwały prace 
przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ściach Harklowa, Kunowa, Pusta Wola i Przysieki 
oraz budowa Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. 
Zadanie to jest realizowane w ramach Programu 
Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki 
i współfinansowane jest z Funduszu Spójności. Na 
ten cel w ubiegłym roku wydatkowano ponad 
1 068 000 zł. Oświetlenie placów i ulic to kwota 
około 331 000 zł. Z kwoty tej w ramach rozbudowy 
sieci oświetleniowej wybudowano 21 lamp ulicznych 
za    kwotę    prawie    150 000  zł.    Pozostała  kwota  

 
 
 

przeznaczona została na konserwację i remonty 
urządzeń oraz opłatę za energię elektryczną. BieŜące 
utrzymanie i remonty domów ludowych to wydatek 
około 134 000 zł, a utrzymanie jednostek OSP to 
kwota ponad 338 000 zł. Analizując wydatki 
z budŜetu gminy łatwo zauwaŜyć, Ŝe większość 
środków finansowych przeznaczana jest na wydatki 
związane z funkcjonowaniem oświaty. Subwencja 
oświatowa przekazywana przez MEN jest 
niewystarczająca. W ubiegłym roku do zadań 
oświatowych z budŜetu gminy dopłacono prawie 
2 282 000 zł. W ramach prac remontowych 
i modernizacyjnych wykonanych w tym okresie 
w placówkach oświatowych wymienić naleŜy: 
wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej 
w Lisowie, kontynuację budowy stadionu 
w Święcanach, częściową wymianę stolarki okiennej 
w szkołach w Święcanach i Przysiekach, remont 
przedszkola i wiele innych drobniejszych prac. 
W ubiegłym roku całkowicie zmienił swoje oblicze 
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Przysiekach. Wykonane zostało ocieplenie 
budynku i nowa piękna elewacja, wokół budynku 
połoŜona została kostka brukowa, wykonany został 
mur przeciwpowodziowy oraz wybudowano garaŜ na 
samochód słuŜbowy dowoŜący pensjonariuszy. Nie 
sposób wymienić tutaj wszystkich zadań 
zrealizowanych w okresie roku ubiegłego. Jednak juŜ 
z tego telegraficznego skrótu widać, ze zadań tych 
było sporo. Jest to efektem dobrej współpracy Wójta 
Gminy z radnymi i realizacji wspólnie przyjętych 
priorytetów. Realizacja tylu zadań nie byłaby 
moŜliwa bez pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych. Oprócz wspomnianych juŜ środków na 
usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych i pozyskanych 
z Funduszu Spójności, do budŜetu wpłynęło wiele 
innych środków z przeznaczeniem na róŜne cele. 
Wspomnieć tutaj chociaŜby naleŜy środki z PEFRON 
na modernizację budynku ŚDS w Przysiekach, środki 
na odbudowę dróg rolniczych, środki z MEN na 
wymianę stolarki okiennej w szkołach oraz na 
realizację programów „Uczeń na wsi” i „Nasza 
Szkoła” oraz wiele innych.  

Trudno w krótkim artykule dokonać 
dokładnego podsumowania realizacji całorocznego 
budŜetu gminy, jednak wypada wszystkim Ŝyczyć, 
Ŝeby i w roku bieŜącym udało się zrealizować tak 
wiele zadań. Zainteresowanych szczegółowym 
sprawozdaniem zapraszamy na stronę internetową 
gminy www.bip.skolyszyn.pl 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDśETU ZA ROK 2007 
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PROGRAM OBCHODÓW DNI GMINY SKOŁYSZYN 
28-29 CZERWCA LISÓW 

 
Sobota 28 czerwca (rozpoczęcie godzina 1500): 
- okolicznościowe wystąpienia 

- wręczenie medali i odznaczeń 

- wręczenie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Lisowie 

- występy artystyczne 

- msza święta 

- dyskoteka na świeŜym powietrzu (godz. 2100 - 100) 

- turniej piłkarski im. Wojtka Chmury (Stadion LKS Skołyszyn – godz. 1000) 
 
Niedziela 29 czerwca (rozpoczęcie godzina 1500): 
- występy artystyczne (młodzieŜ szkolna, Trzcinicoki, Lisowianki) 

- występ gwiazdy wieczoru (godzina 1900) 

- zabawa ogrodowa(godz.2000 - 200) 

- inne atrakcje (pokazy paraglajtów, motocykli, tańca towarzyskiego, karate) 

- I Bieg Uliczny (Skołyszyn godz. - 13 00) 

- turniej siatkówki plaŜowej (stadion LKS Skołyszyn) 

- turniej koszykówki dziewcząt (boisko obok SP w Skołyszynie) 

- obfity bufet 

- loteria fantowa 

- konkursy, gry, zabawy                                                               

                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Urząd Gminy w Skołyszynie zaprasza na – I Biegi Uliczne z okazji  
„Dni Gminy Skołyszyn” 

 
Miejsce zawodów: 

– Start: koło basenu p. poŜ. w Skołyszynie 

- Meta: stadion w Skołyszynie 
 

Regulamin zawodów do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.skolyszyn.pl lub w pokoju 

Nr 25 budynku Urzędu Gminy. 

Zgłoszenie do zawodów tel./fax. 013-44-91-062 wew. 50 lub w pokoju Nr 25 w terminie do 24 czerwca 

w godzinach pracy urzędu. 

Rozwi ązaniem krzyŜówki  z numeru 7(2)/2008 „Wie ści Skołyszy ńskich” było hasło:  
„SKLEP U SZOTA TO TWÓJ SKLEP” 

 
Osoby, które wylosowały nagrody: 

1. Stój Helena Harklowa 455 
2. Zabawa Krzysztof Skołyszyn 182 
3. Tabaj Michał Skołyszyn 222 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

 

OGŁOSZENIE  
 

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE 
z dnia 3 czerwca 2008r 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, Ŝe w Urzędzie Gminy w Skołyszynie znajduje się wykaz 
nieruchomości /lokalu/ przeznaczonej do najmu z terenu wsi Harklowa, wchodzącej w skład Mienia 
Komunalnego Gminy Skołyszyn – na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod punkt apteczny. 
Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie, a ponadto moŜna się 
z nim zapoznać w pok. Nr 20. 
Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złoŜyć wniosek w terminie do dnia 23 czerwca 2008 r. 
MoŜliwe jest równieŜ uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu: (013) 449 10 62 wew. 29. 
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Pragniemy przedstawić krótką informację 

dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych 
i gospodarczych na terenie gminy zrealizowanych 
bądź realizowanych w br.  

NajpowaŜniejszym zadaniem inwestycyjnym 
realizowanym w roku bieŜącym jest kontynuacja 
budowy kanalizacji sanitarnej wsi Harklowa, 
Kunowa, Pusta Wola, Przysieki i Lisówek oraz 
budowa Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Do 
chwili obecnej wybudowano ogółem 32 km sieci 
kanalizacyjnej. Zakończenie realizacji budowy 
kanalizacji: Kunowa, Harklowa, Pusta Wola, 
Przysieki (Przysieczki) przewidziane jest na 2009 r. 
natomiast budowa oczyszczalni ma się zakończyć 
najpóźniej w 2010 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanalizacja wsi Przysieki – prace ziemne  

 

W 2008 roku planowana jest równieŜ wzorem 
roku ubiegłego realizacja zadań z zakresu 
infrastruktury drogowej. Wykonana została juŜ nowa 
nawierzchnia asfaltowa na drogach powiatowych 
w Harklowej i Święcanach-„Przechodach”. Remont 
tych dróg został dofinansowany z budŜetu naszej 
gminy.  

Nowa nawierzchnia połoŜona zastałą równieŜ 
na dwóch drogach gminnych: w Bączalu Górnym 
(droga ”Nowiny”) na odcinku 615 mb i Święcanach 
(droga „Betlejem” ) na odcinku 692 mb.  
Ogłoszony został przetarg na częściową odbudowę 
dróg gminnych w: Bączalu Dolnym (droga 
„Zalesie”), Jabłonicy (droga „Góry” i „Pniaki”), 
Sławęcinie (droga „Babis”), Święcanach (droga 
„Pogwizdoł” i „Kręgi”), Kunowej (droga „Pod 
Jedlinę”), Skołyszynie (droga „Osiedle Słoneczko”) 
i Harklowej (droga „Osiedle”). Łączna długość nowej 
nawierzchni asfaltowej, która zostanie wykonana na 
tych drogach do 15.07.2008 to ponad 2200 mb. 

 
 

Dobiega końca budowa chodnika przy drodze 
krajowej w miejscowości Skołyszyn (od przedszkola 
na Winnicę). Budowa tego chodnika w znacznym 
stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
pieszych poruszających się ta drogą. Wybudowany 
został równieŜ chodnik przy drodze gminnej obok 
stadionu sportowego w Skołyszynie, gdzie nasilenie 
ruchu pieszych, szczególnie podczas rozgrywek 
sportowych jest bardzo duŜe. 

Z innych zadań wykonanych do tej pory lub 
będących w realizacji na terenie gminy wymienić 
naleŜy: remont Domu Ludowego w Święcanach 
i Lisowie, częściową wymianę stolarki okiennej 
w szkołach w Święcanach i Przysiekach, remont 
budynku przedszkola wraz z urządzeniem placu 
zabaw w Skołyszynie, adaptację pomieszczenia 
w budynku GOKiCz w Skołyszynie na pracownię 
komputerową otrzymaną z MEN w ramach programu 
„Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach”.  

W najbliŜszym czasie wymienione zostanie 
pokrycie dachu na budynku sali gimnastycznej przy 
ZSP w Święcanach, a w okresie wakacyjnym 
wykonana zostanie przebudowa dachu na budynku 
Szkoły Podstawowej w Harklowej. Planów 
i zamierzeń jest jeszcze wiele. Mamy nadzieję, Ŝe 
zostaną one terminowo zrealizowane, o czym 
będziemy Państwa na łamach naszej gazety 
informować. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSÓW  

 
W dniu 10.04.2008 odbył się konkurs na 

stanowiska: 
1) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy 
2) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysiekach 

Dyrektorem w Jabłonicy została mgr Izabela 
Maduzia, natomiast w Przysiekach mgr Maria 
Świerz. 

Natomiast w dniu 19.05.2008r. w konkursie na 
kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Przysiekach wybrana została Pani Małgorzata 
Kręcisz.  

Paniom serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy 
satysfakcjonującej pracy. 

INWESTYCJE GMINNE 
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Program „Nasza Szkoła” rozpoczął oficjalne 
działania w Gimnazjum w Skołyszynie po podpisaniu 
umowy z WyŜszą Szkołą Ekonomi i Innowacji 
w Lublinie w dniu 11.04.2007 r.  

W okresie od kwietnia do czerwca 2007 r. 
w gimnazjum odbywały się warsztaty w zakresie 
opracowania diagnozy uwarunkowań i poziomu 
rozwoju naszej szkoły i lokalnej oświaty oraz 
opracowania programu rozwoju szkoły. 

Efektem tych warsztatów było opracowanie 
następujących dokumentów:  
1. Diagnoza uwarunkowań i poziomu rozwoju szkoły 

i lokalnej oświaty. 
2. Program rozwoju Gimnazjum w Skołyszynie. 

Realizację projektu „NASZA SZKOŁA” 
oparto na trzech obszarach, podzielonych na siedem 
zadań, które zawierały 28 zadań szczegółowych: 
 
OBSZAR I. Zapewnienie uczniom moŜliwości 
wyrównywania szans edukacyjnych (zmniejszenie 
dysproporcji pomiędzy miastem i wsią) 
Program nr 1 „Edukacja drogą do sukcesu” 
1. „Komputer – okno na świat” 
2. „Z fizyką na ty ”zajęcia doświadczalne z fizyki. 
3. „Tajemnice ludzkiego ciała” 
4. „Język szansą dla kaŜdego”:  

a)język niemiecki  
b)język angielski 

5. „Matematyka, na co dzień” 
6. „Zrozumieć słowo” 
Program nr 2 „ Bli Ŝej historii i kultury”  
1. „śycie Polaków na przestrzeni dziejów” 
2. Wycieczka do Warszawy 
3. Szkolny Klub Miłośników Regionu 
4. „Historia Ŝywa do dziś” 
5. Szkolny Biuletyn Informacyjny 
 
OBSZAR II. UmoŜliwienie uczniom zdobywania 
dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście 
wyboru dalszej ścieŜki edukacyjnej i zawodowej  
Program nr 3 „ My i nasz świat”  
1. Nauka pływania 
2. Nauka nowych układów rytmicznych 
3. Nauka skoku wzwyŜ 
4. Integracyjna impreza sportowa 
5. „W zgodzie z przyrodą” - wycieczka ekologiczna 

do Słowińskiego Parku Narodowego 
Program nr 4 „ Wszystko o sztuce” 
1. Zagrać z „Matragoną” - warsztaty muzyczne 
2. Powarsztatowe muzykowanie 

  
 
3. Kącik młodego artysty 
4. Van Gogh inspiruje - poznajemy grafikę i inne 

techniki 
Program nr 5 „ Jestem obywatelem Europy” 
1. Nawiązanie współpracy z nauczycielami Kolegium 

Języków Obcych w Jaśle i Krośnie - warsztaty 
językowe dla uczniów z obcokrajowcami 

2.” Z językami za pan brat” 
3. Festiwal piosenki w języku niemieckim 

i angielskim 
4. Warsztaty językowe pod hasłem: „Scenki z Ŝycia 

codziennego” 
5. Osobliwości krajów Europy - prezentacja 

wybranych krajów (zwyczaje, kulinaria, stroje, 
muzyka, kultura) 

 
OBSZAR III. Współpraca szkoły z organizacjami 
i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji 
i aktywności obywatelskiej 
Program nr 6 „ Budowanie koalicji lokalnej”  
1. „Maluśki w Betlejem” warsztaty wokalno-teatralne 
2. „Mówienie jest sztuką” warsztaty dykcji i emisji 

głosu 
Program nr 7 „Noworoczny dar gimnazjalisty 
1. Integracyjna impreza środowiskowa, 

podsumowująca działania w ramach projektu 
„Nasza Szkoła” 

 
W czasie realizacji projektu „Nasza Szkoła” 

Gimnazjum w Skołyszynie zacieśniło lub podjęło 
nową współpracę z następującymi instytucjami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi: Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jaśle, MłodzieŜowy Dom 
Kultury w Jaśle, Jasielski Dom Kultury, Parafia 
Rzymsko-Katolicka w Skołyszynie, Muzeum 
Regionalne w Jaśle i w Gorlicach, Dworek im. 
Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, 
Państwowa Szkoła Muzyczna w Sanoku i w Jaśle, 
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krośnie, 
Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolic, 
ZSP w Święcanach, ZSP w Bączalu Dolnym, ZSP 
w Kunowej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gorlicach, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Jaśle, Urząd Gminy w Skołyszynie. 

W realizację projektu zaangaŜowane zostały 
wszystkie organizacje działające w szkole takie jak: 
Samorząd Uczniowski, Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimp” Skołyszyn, Szkolne Koło Caritas, Szkolne 
Koło PCK. 

PROGRAM „NASZA SZKOŁA”  
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Realizacja projektu wpłynęła na ściślejszą 
współpracę z wyŜej wymienionymi instytucjami, 
pokazała szereg moŜliwości rozwoju młodego 
człowieka. UmoŜliwiła młodzieŜy dalszy rozwój 
zainteresowań, a takŜe udział w licznych wystawach, 
konkursach, zawodach sportowych, zajęciach 
artystycznych, stworzyła moŜliwości rozwoju 
uzdolnień, poszerzania wiedzy i umiejętności oraz 
samorealizacji. 
Podczas realizacji projektu uczniowie Gimnazjum 
w Skołyszynie uczestniczyli w róŜnorodnych 
formach zajęć o charakterze edukacyjnym, na 
których doskonalili swoje wiadomości i umiejętności 
z fizyki, biologii, matematyki, historii, języka 
polskiego, niemieckiego i angielskiego. W czasie 
zajęć artystycznych uczniowie nabyli wiele nowych 
umiejętności z takich dziedzin jak: malarstwo, 
muzyka, śpiew czy teatr. W ramach zajęć sportowych 
„Nauka Pływania” uczniowie osiągnęli umiejętności 
pozwalające na swobodne i bezpieczne poruszanie 
się w wodzie. Ponadto rozwijali zdolności 
i umiejętności taneczne oraz poznali nową 
umiejętność lekkoatletyczną, jaką był dla nich skok 
wzwyŜ. W wyŜej wymienionych formach zajęć 
uczestniczyło 162 uczniów naszego gimnazjum tj. 
100 %. KaŜdy mógł wybrać odpowiednią formę zajęć 
dostosowaną do swoich zainteresowań i moŜliwości. 
Przystąpienie szkoły do projektu pozwoliło na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

Wypracowany w ramach programu, dorobek 
młodzieŜy został zaprezentowany m.in. jako 
„Jasełka” dla społeczności lokalnej podczas 
tradycyjnego juŜ IV Balu Malucha organizowanego 
w naszym gimnazjum. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe 
jasełka obejrzało około 400 osób. 

Szkoła dzięki uczestnictwu w programie 
pozyskała dodatkowe pomoce dydaktyczne za blisko 
10 tysięcy złotych, które będą słuŜyły wszystkim 
uczniom. Przystąpienie do projektu pozwoliło na 
nawiązanie współpracy z wieloma nowymi 
instytucjami i ciekawymi ludźmi. Efekty tego 
widoczne były w trakcie realizacji, ale uwidaczniać 
się będą w kolejnych latach. Nowe doświadczenia 
zdobyła równieŜ dyrekcja oraz nauczyciele 
i pozostali pracownicy szkoły.  

Dnia 03.05.2008 r. w Gimnazjum 
w Skołyszynie odbyło się seminarium 
podsumowujące realizację Programu  z udziałem 
wszystkich osób zaangaŜowanych w Program oraz 
władz gminy. W imieniu wszystkich uczniów 
pragniemy złoŜyć serdeczne podziękowania Panu 
Januszowi Kołodziejowi, Panu Wójtowi Zenonowi 
Szurze i Przewodniczącemu Rady Gminy 
w Skołyszynie Wiesławowi Hasiakowi za pomoc, 
przychylność, zainteresowanie i zaangaŜowanie 
w nasz Program. 

 
 
 
 
 

uczestnictwo młodzieŜy w 213 
godzinach zajęć pozalekcyjnych. 
W czasie trzech wycieczek 
uczniowie  podziwiali walory 
krajobrazowe Słowińskiego Parku 
Narodowego, Morza Bałtyckiego, 
Trójmiasta, zwiedzali 
najciekawsze miejsca Krakowa 
i Warszawy, poznawali sztukę 
ludową, zwyczaje i historię.  
W realizację projektu 
zaangaŜowani byli rodzice 
i społeczność lokalna. Wszystkie 
zakładane efekty zostały 
osiągnięte. 
Zajęcia cieszyły się bardzo duŜym 
zainteresowaniem uczniów 
naszego gimnazjum, natomiast 
integracyjna impreza sportowa 
cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem uczniów 
gimnazjów z terenu naszej gminy. 
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Redakcja.: 22 czerwca odbędą się uzupełniające 
wybory do Senatu RP, dlaczego Pan Marszałek 
zdecydował się na udział w tych wyborach? 
 
S. Zając: Kilka tygodni temu zmarł nagle ś.p. 
Andrzej Mazurkiewicz, zacny i zasłuŜony człowiek, 
senator Prawa i Sprawiedliwości.  
Zgodnie z ordynacją wyborczą do Senatu, po śmierci 
senatora muszą być przeprowadzone wybory 
uzupełniające w danym okręgu. Taka sytuacja 
zaistniała na Podkarpaciu.  

Po licznych konsultacjach ze środowiskami 
samorządowymi i politycznymi podjąłem decyzję 
o kandydowaniu w wyborach uzupełniających, 
w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne. Nie 
bez znaczenia dla mojej decyzji było stanowisko 
w tej sprawie Prawa i Sprawiedliwości, które 
z aprobatą przyjęło takie rozstrzygnięcie. 

Dlatego teŜ pozwalam sobie zwrócić się do 
Państwa o moŜliwość kontynuowania pracy, którą tak 
skutecznie prowadził ś.p. Andrzej Mazurkiewicz. 
W Senacie konieczna jest obecność reprezentanta 
Podkarpacia, który skutecznie będzie dopominał się 
o waŜne dla nas sprawy.  
 
Redakcja.: Jest Pan Marszałek w gronie 13 
kandydatów do mandatu senatorskiego jednym 
z nielicznych wywodzących się z Podkarpacia, 
skąd to nagłe zainteresowanie róŜnych polityków 
tą częścią Polski? Czy gdyby nadarzyła się okazja  

 
 
 
kandydowałby Pan Marszałek do parlamentu 
z innego okręgu, na przykład pomorskiego? 
 
S. Zając: Obserwujemy podczas kampanii wyborczej 
bardzo dziwną sytuację, kiedy przegrani politycy 
z róŜnych części Polski próbują wykorzystać 
nadarzającą się okazję i zaistnieć na Podkarpaciu 
w politycznym wymiarze. Szkoda, Ŝe dopiero teraz 
gdy otwiera się szansa na jakieś polityczne korzyści 
osoby te przypominają sobie o naszym regionie. 
Momentami odnoszę wraŜenie, Ŝe Podkarpacie stało 
się bardzo modnym miejscem w Polsce. Nie jest 
rzeczą właściwą, Ŝe niektórzy politycy w kaŜdych 
wyborach startują z innego okręgu wyborczego. 
Takie działanie jest nieuczciwe wobec wyborców. 
Tych panów bardziej interesuje zdobycie mandatu 
senatorskiego, niŜ starania o rozwiązywanie waŜnych 
spraw Podkarpacia.  
  Mieszkańcy Jasła i Gminy Skołyszyn znają 
mnie dobrze, urodziłem się w Święcanach, a całe 
swoje Ŝycie zawodowe i działalność społeczną 
związałem z tym regionem. Od wielu lat uczestniczę 
w Ŝyciu publicznym, jako poseł, wicemarszałek 
Sejmu, radny województwa podkarpackiego. Staram 
się pomagać w rozwiązywaniu problemów, zarówno 
w indywidualnych sprawach, jak teŜ dotyczących 
szerszych grup społecznych, zawodowych, instytucji, 
stowarzyszeń.  
W Senacie chcę równieŜ reprezentować interesy 
podkarpackich rolników. Obserwuję brak 
zainteresowania wsią i jej problemami ze strony 
polityków PSL, zapewne ufających w liberalną 
politykę PO.  
 
Redakcja.: Czy zasiadanie w Senacie nie 
ograniczy Panu Marszałkowi moŜliwości 
wspierania – jak to było do tej pory - wielu 
lokalnych inicjatyw? Pomagał Pan Marszałek 
wielu samorządom, w tym Gminie Skołyszyn 
rozwiązywać waŜne problemy, czy nadal 
będziemy mogli liczyć na pomoc?  
 
S. Zając: Pełniąc mandat posła czy teŜ radnego 
województwa wielokrotnie wspierałem działania 
samorządów zmierzające do pozyskiwania środków 
finansowych m.in. na doposaŜenie szpitali, poprawę 
infrastruktury drogowej, remonty szkół, zabytków 
kultury i kościołów. W czasie mojej słuŜby 
publicznej zawsze pozostawałem wierny Jasłu 

STANISŁAW ZAJĄC KANDYDATEM W WYBORACH 
DO SENATU 
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i Podkarpaciu. Staram się pokazać własną pracą, Ŝe 
moŜliwe jest budowanie zaufania pomiędzy 
politykiem a wyborcą. A efekty tej słuŜby społecznej 
są widoczne w województwie podkarpackim 
i powiecie jasielskim.  
Utrzymuję stały, dobry kontakt z panem Zenonem 
Szurą, wójtem Gminy Skołyszyn i lokalnym 
samorządem. Bardzo często bywam w Święcanach, 
to przecieŜ moja rodzinna miejscowość, wreszcie 
znam bardzo wielu mieszkańców gminy. Głęboko 
wierzę, Ŝe z Państwa pomocą uda nam się uczynić 
Gminę Skołyszyn, nasz region i naszą Ojczyznę 
lepszymi. 
A czy zasiadanie w ławach senatorskich pozwoli mi 
na skuteczną pomoc samorządom? Zdecydowanie 
tak, co więcej moja pozycja w Senacie umoŜliwi 
bardziej zdecydowane działania na rzecz środowiska 
lokalnego. Parlamentarzysta zasiadający w ławach 
poselskich, czy teŜ pełniący zaszczytną funkcję 
Senatora zawsze ma moŜliwość wspierania waŜnych 
i poŜytecznych działań, mających na celu poprawę 
warunków Ŝycia czy teŜ odbudowę zniszczonej lub 
zaniedbanej infrastruktury dróg, budynków 
uŜyteczności publicznej i innych.  
 
Redakcja.: Wspominał Pan Marszałek, Ŝe urodził 
się w Święcanach. Wiemy, Ŝe wielokrotnie 
pomagał Pan naszej gminie w rozwiązywaniu 
waŜnych problemów. Proszę przypomnieć jakie 
działania wspierał Pan Marszałek w ostatnim 
czasie? 
  
S. Zając:  W ostatnim roku przy wspólnym wysiłku 
Starostwa Powiatowego w Jaśle udało się przekonać 
urzędników z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o ogromnych potrzebach 
w odbudowie infrastruktury drogowej niszczonej 
wielokrotnie przez lokalne podtopienia i powodzie. 
Nie ukrywam, Ŝe osobiście występowałem o te środki 
finansowe, które zarówno na drogi powiatowe, jak 
i gminne przyznane zostały w niespotykanej nigdy 
dotychczas wysokości. DostrzeŜono potrzeby 
a efekty juŜ widać. Nową nawierzchnię otrzymało 
ponad 25 kilometrów dróg powiatowych i prawie tyle 
samo dróg gminnych.  
Gmina Skołyszyn wsparta został kwotą prawie 600 
tysięcy zł. Wyremontowane został kluczowe odcinki 
dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy, 
a plany na kolejne remonty dróg są na ten rok bardzo 
realne. 
Gmina Skołyszyn w ubiegłym roku wsparta została 
środkami zewnętrznymi w wysokości prawie 2, 9 

miliona. Starałem się pomagać w pozyskaniu 
funduszy. Udało się pozyskać fundusze na renowację 
cmentarza z I wojny światowej na Buczu 
w Harklowej, zakup sprzętu dla jednostek OSP 
w Święcanach i Skołyszynie, realizację programu 
skierowanego do dzieci niepełnosprawnych z terenu 
gminy „Uczeń na wsi”, wymianę stolarki okiennej 
w szkołach podstawowych w Lisowie i Święcanach. 
Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym 
przedsięwzięciu, które obecnie realizowane zmieni 
obraz nie tylko gminy Skołyszyn, ale takŜe 
wszystkich gmin Powiatu Jasielskiego, a mianowicie 
realizacji programu budowy kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków. Kwota całego 
przedsięwzięcia to ok. 160 milionów złotych, 
a poziom dofinansowania sięga 85 procent. Na 
terenie Gminy Skołyszyn budowana jest sieć 
kanalizacyjna we wsiach Skołyszyn, Harklowa, Pusta 
Wola, Kunowa i Przysieki oraz budowana 
oczyszczalnia ścieków w Przysiekach.  
Oblicze Gminy Skołyszyn zmienia się z roku na rok. 
Jestem dumny, Ŝe mogę przyczynić się do tych 
pozytywnych zmian.  
 
Redakcja: A więc spotkamy się przy urnach? 
 
S. Zając: W czasie wyborów ocenicie Państwo moją 
pracę i zaangaŜowanie w rozwiązywanie 
najwaŜniejszych spraw dla regionu. MoŜliwość 
reprezentowania Państwa w Senacie jest dla mnie 
ogromnym wyróŜnieniem ale takŜe wyzwaniem, 
któremu staram się sprostać. W moim przekonaniu 
posłannictwo senatora nie polega jedynie na byciu 
senatorem, ale na pracy nie tylko dla Jasła, 
Skołyszyna, ale i dla Podkarpacia.  
Pozwalam sobie prosić Państwa o powszechny udział 
w wyborach, proszę zachęcajcie do udziału, w tym 
niezwykle waŜnym egzaminie odpowiedzialności, 
waszych bliskich, krewnych i znajomych. 
Dokonajmy wyboru osób, do których mamy zaufanie 
i wiemy, Ŝe nas nie zawiodą i będą nas godnie 
reprezentować.  
Skoro mam okazję, to chciałbym wszystkim 
mieszkańcom Skołyszyna serdecznie podziękować za 
ogromne poparcie i Ŝyczliwość, jakiej zawsze od 
Was doświadczałem. To sprawia, Ŝe nadal razem 
będziemy mogli wiele dokonać dla dobra wspólnego 
gminy i jej mieszkańców. Raz jeszcze bardzo 
dziękuję za udzielone poparcie.  
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Obchody 125-lecia OSP w Skołyszynie 

rozpoczęły się 26 kwietnia 2008r. Delegacja 
straŜaków wraz z kapelanem powiatowym 
ks. prałatem Tadeuszem Wawryszko uczestniczyła 
w uroczystej Mszy Św. w Bazylice Św. Floriana 
w Krakowie. W trakcie mszy zostały przekazane 
relikwie św. Floriana dla parafii Skołyszyn przez 
ks. Jana Czyrka kustosza relikwii w asyście 
małopolskiego kapelana straŜaków ks. kpt. 
Władysława Kuliga. Uroczyste wprowadzenie 
relikwii do kościoła nastąpiło w dniu 3.05.2008r. 
w trakcie powiatowych obchodów Dnia StraŜaka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na placu przed kościołem zebrała się liczna rzesza 
straŜaków z terenu powiatu jasielskiego wraz 
z kompanią honorową OSP Kołaczyce, OSP 
Skołyszyn i ZOP w Jaśle. Oprawę muzyczną 
zapewniła orkiestra dęta OSP Brzozów. Uroczystego 
otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy 
Skołyszyn Zenon Szura, który powitał zaproszonych 
gości W uroczystościach wzięli udział: Wiceprezes 
ZG ZOSP RP a zarazem Prezes ZOW ZOSP 
województwa podkarpackiego Janusz Konieczny, 
Poseł na Sejm RP Stanisław Zając, Wiceprezes ZOW 
ZOSP RP Władysław Tabasz, członek Prezydium 
ZOW ZOSP RP Tadeusz Sieniawski, Prezes ZOP 
ZOSP RP w Jaśle Franciszek Labut, Wiceprezes ZOP 
RP w Gorlicach, były Komendant Wojewódzki PSP 
w Krośnie st. bryg. Eugeniusz Stukus, Zastępca 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Rzeszowie st. bryg. Stanisław Pająk, Komendant 
Powiatowy PSP w Jaśle bryg. Wiesław Latoszek, 
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie 
bryg. Florian Pelczar, Przewodnicząca Rady Powiatu 
Alicja Zając, Starosta Jasielski Adam Kmiecik, 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle płk. 
Kazimierz ChorąŜak, Dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego Jerzy Czech, Zastępca 
Komendanta    Powiatowego    Policji   podinspektor  

 
Paweł Filipek, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura 
oraz wójtowie gmin z Tarnowca, Kołaczyc, Dębowca 
i Osieka Jasielskiego. 

Uroczystość przebiegała zgodnie z cere-
moniałem poŜarniczym. Dla uczczenia Święta 
Narodowego – uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
uroczyście podniesiono flagą biało czerwoną i został 
odegrany hymn państwowy. Na drugi maszt z okazji 
dnia straŜaka i 125 lecia OSP Skołyszyn w trakcie 
hymnu „Rycerze Floriana” podniesiono flagę 
Związku. Dowódca uroczystości Piotr Kosiek złoŜył 
meldunek o gotowości pododdziałów wiceprezesowi 
ZG ZOSP Januszowi Koniecznemu. Został 
odczytany akt erekcyjny sporządzony na okoliczność 
sprowadzenia relikwii Św. Floriana. Delegacja 
straŜaków OSP: Adam Furmanek, Marek Labut 
i Karol Stachacz przekazała relikwiarz ks. prałatowi 
Tadeuszowi Wawryszce. Prezes OSP w Skołyszynie 
Stanisław Święch odczytał monografię jednostki. 
Wiceprezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny, 
Wiceprezes ZOW ZOSP RP Władysław Tabasz 
i Prezes ZOP ZOSP RP Franciszek Labut dokonali 
aktu dekoracji wyróŜnionych straŜaków. Złotym 
Znakiem Związku został odznaczony Komendant 
Gminny Związku a zarazem Prezes jednostki 
Stanisław Święch. Złotymi medalami za zasługi dla 
poŜarnictwa zostali odznaczeni: Stanisław Banaś, 
Stanisław Kozioł, Tadeusz Nowotyński, Stanisław 
Oleszkowicz, Zbigniew Fuk. Srebrnymi medalami 
zostali odznaczeni: Ryszard Bugała, Zbigniew 
Drozdowicz, Ludwik Gizara, Józef Gajda, Szymon 
Kołodziej, Marek Pawluś, Bogdan Szpak, Janusz 
Szpak, Stanisław Sikora, Bogusław Zawisza, 
Jarosław Zawisza, Andrzej Wszołek, Antoni 
Kamiński. Brązowymi medalami zostali 
uhonorowani: Grzegorz Pawluś, Robert Sokulski, 
Maksym Stachacz. 

Wiele ciepłych słów do członków straŜy 
jubilatki oraz licznie zebranych straŜaków z terenu 
powiatu jasielskiego skierowali goście. Prezes Janusz 
Konieczny podziękował straŜakom z OSP Skołyszyn 
za trudną, odpowiedzialną, pełną poświęcenia słuŜbę, 
której celem nadrzędnym jest ratowanie ludziom 
Ŝycia, zdrowia i mienia. W imieniu podkarpackiego 
komendanta wojewódzkiego bryg. Romana Deca 
jego zastępca st. bryg. Stanisław Pająk przekazał 
pismo z gratulacjami i Ŝyczeniami. Starosta Jasielski 
Adam Kmiecik przekazał puchar za wysoki 
profesjonalizm w działaniu jednostki podczas akcji 
ratowniczo-gaśniczych i powodziowych. Wójt 
Gminy Skołyszyn Zenon Szura przekazał jednostce 

JUBILEUSZ OSP SKOŁYSZYN 
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pamiątkowy graweron za długoletnią działalność dla 
dobra społeczności lokalnej Gminy Skołyszyn 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa i niesienia 
pomocy w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia i mienia. 
W podobnym tonie Ŝyczenia przekazali podkomisarz 
Paweł Filipek w imieniu komendanta powiatowego 
Policji w Jaśle mł. insp. Stanisława Jureczko, 
komendant powiatowy PSP w Jaśle bryg. Wiesław 
Latoszek, Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Franciszek 
Labut. Prowadzący uroczystość odczytał przesłane 
listy m.in. od: Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara 
Pawlaka, Komendanta Głównego PSP Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju nadbrygadiera Wiesława 
Leśniakiewicza, Dyrektora Biura w MSWiA ds. 
usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych Jana Wintera, 
płk. w st. spoczynku Tadeusza Kubita – pioniera 
poŜarnictwa na terenie Podkarpacia, Wicemarszałka 
województwa Podkarpackiego Bogdana Rzońcy 
i Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty. 

Prezes OSP w Skołyszynie uhonorował 
Wiceprezesa ZG Janusza Koniecznego i posła 
na Sejm RP Stanisława Zająca statuetkami św. 
Floriana za szczególne zasługi włoŜone w rozwój 
jednostki. Po oficjalnej części odbyła się uroczysta 
msza święta, której przewodniczył ks. st. kpt. Jan 
Krynicki, kapelan podkarpackich straŜaków, 
a homilię wygłosił ks. prałat Wacław Rybka, 
proboszcz parafii w Szebniach. W kazaniu ksiądz 
proboszcz podkreślił, Ŝe święty Florian jest wzorem, 
jak słuŜyć Bogu, ojczyźnie i człowiekowi. Specjalny 
list na uroczystość wprowadzenia relikwii przesłał 
ks. Bp Edward Białogłowski, który odczytał ks.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadeusz Wawryszko. W przedsionku kościoła 
parafialnego w Skołyszynie odsłonięto pamiątkową 
tablicę upamiętniającą sprowadzenie relikwii 
świętego Floriana i pamięć straŜaków w 125 lecie 
OSP w Skołyszynie. Fundatorami tablicy są 
właściciele spółki ZPOW Vortumnus Maria 
i Stanisław Wójcikowie. Z okazji roku Bolesława 
Chomicza w tablice został wtopiony medal im. 
Bolesława Chomicza, którym był odznaczony 
długoletni Naczelnik i Komendant Gminny OSP śp. 
Zygmunt Święch. Aktu odsłonięcia dokonali Janusz 
Konieczny, st. bryg. Stanisław Pająk, Alicja Zając, 
Franciszek Labut, Zenon Szura i Stanisław Wójcik. 
Poświęcenia tablicy dokonał ks. Jan Krynicki. 
Pomimo niesprzyjającej pogody, po mszy odbyła się 
defilada kompanii honorowych i pocztów 
sztandarowych jednostek OSP z terenu powiatu 
jasielskiego na stadion, gdzie moŜna było zapoznać 
się z najnowszą ofertą sprzętową dla jednostek 
straŜackich.  

Aktualny skład Zarządu OSP: Stanisław 
Święch – prezes, Eugeniusz FruŜyński – z-ca prezesa, 
Mieczysław Warchoł – naczelnik, Jan Szpak – 
sekretarz, Eugeniusz Szpak – skarbnik, Andrzej 
Stachacz, Marek Labut, Tadeusz Zawisza, Stanisław 
Banaś, Jarosław Zawisza, Marek Pawluś. Komisja 
Rewizyjna: Roman Klisiewicz – przewodniczący, 
Tadeusz Bajorski i Franciszek Furmanek – 
członkowie. OSP liczy 123 członków, w tym 73 
członków zwyczajnych, 26 wspierających, 2 
honorowych i 22 członków MDP.  

Więcej zdjęć z uroczystości znajduje się na stronie 

internetowej UG w Skołyszynie: www.bip.skolyszyn.pl 

 

Ostatnie PoŜegnanie 
 

W dniu 24 maja 2008 r. poŜegnaliśmy na zawsze Panią dr Kazimier ę Janigę. Spoczęła Ona razem 
z męŜem i synem na cmentarzu w Harklowej. Pani doktor praktycznie opiekunka trzech pokoleń w chwilach 
niedomagań i choroby niosła pomoc na kaŜde zawołanie o kaŜdej porze dnia i nocy. Związała się ze Skołyszynem 
od samego początku swej pracy zawodowej. Po skończonym staŜu w szpitalu w Jaśle, od roku 1957 ziemia 
skołyszyńska stała się jej pierwszym i ostatnim miejscem długoletniej pracy. Związek małŜeński z ówczesnym 
dyrektorem Kopalnictwa Naftowego Kazimierzem Janigą utrwalił i pogłębił jej stabilizacje ze społecznością 
Skołyszyna. Na przestrzeni lat była świadkiem rozwoju słuŜby zdrowia na terenie gminy, budowy Ośrodków 
Zdrowia w Skołyszynie, Harklowej, Święcanach czy punktu lekarskiego w Bączalu. W biografii ziemi 
skołyszyńskiej wpisała się złotymi zgłoskami. Uchwałą Prezydium Gminnej Rady Narodowej w dniu 13 lipca 
1984 roku została wpisana do Księgi ZasłuŜonych dla rozwoju Gminy Skołyszyn za wniesiony wkład dla rozwoju 
słuŜby i ochrony zdrowia, oświaty sanitarnej i ochrony środowiska. Za tę posługę składamy Jej stokrotne dzięki, 
niech spoczywa w pokoju. 
                 lek. med. Zdzisław Szymański 
Janiga Kazimiera 
Córka Ignacego i Stanisławy, ur. 26.11.1930 r. w Krościenku 
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 „PISANKA I STROIK 
WIELKANOCNY” 

 

Zorganizowany po raz kolejny przez GOKiCz 
w Skołyszynie w okresie wielkanocnym konkurs 
pisanek i stroików wielkanocnych cieszył się duŜą 
popularnością zarówno wśród dzieci, młodzieŜy jak 
równieŜ dorosłych. Na konkurs wpłynęło 154 prace 
wykonane róŜnymi technikami. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło 3 kwietnia br. 
Nagrodzeni: 
klasy od 0 – III:  m-ce I Weronika Czerkowicz – kl. 
0 SP Bączal Dolny, m-ce II Agata Filipak – kl. II SP 
Bączal Dolny, m-ce III Karolina Idzik – kl. I SP 
Lisów, wyróŜnienia: Magdalena Guzior - SP 
Święcany kl. III, Natalia Gębarowska – kl. II SP 
Jabłonica 
klasy od IV – VI:  m-ce I Magdalena Zabrzeska – kl. 
IV SP Harklowa, m-ce II Urszula Król – kl. V SP 
Skołyszyn, Adam Trzeciak – SP Święcany kl. IV,  
m-ce III Karolina Kozik – kl. VI SP Harklowa 
gimnazja: m-ce I Iwona Pawluś – kl. II Skołyszyn, 
m-ce II Agnieszka Dranka – kl. III Skołyszyn, m-ce 
III  Paulina Gątarska – kl. III Skołyszyn, 
wyróŜnienia: Aleksandra Czajka – kl. III Skołyszyn, 
Emanuela FruŜyńska – kl. II Skołyszyn, Aleksandra 
Jurczyk – kl. II Skołyszyn, Sylwia Bara – kl. III 
Święcany 
dorośli:  m-ce I Ewa Dziedzic – Lisów, m-ce II 
Katarzyna Piotrowska – Przysieki, m-ce III Koło 
Gospodyń Wiejskich - Siepietnica 
 
 

3 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie, 
na którym wręczone zostały nagrody laureatom VI 
Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej. 
Autorzy prac którzy przybyli z nauczycielami 
obejrzeli równieŜ wystawę prac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI GMINNY KONKURS 
PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
I MŁODZIEśOWEJ 

 

30 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się  XVI 
Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzie- 
Ŝowej, na którym zaprezentowało się 32 solistów i 9 
zespołów z 7 szkół podstawowych i 4 gimnazjów 
z Gminy Skołyszyn.   
Laureatami konkursu zostali: 
Klasy od 0-III: 
soliści: m-ce I Monika Furmanek – kl. III SP Lisów, 
m-ce II Hubert Reczek – kl. III SP Przysieki, m-ce 
III  Oliwia Koś – kl. I SP Bączal Dolny, wyróŜnienie: 
Zuzia Węgrzyn – kl. II SP Święcany 
w kategorii zespoły nie przyznano miejsc 
Klasy od IV-VI  
soliści: m-ce I Monika Szostak – kl. VI SP 
Harklowa, m-ce II Judyta Podraza – kl. VI SP 
Harklowa, Gabriela Hajnosz – kl. VI SP Lisów, m-ce 
III  Paulina Bugajska - kl. VI SP Skołyszyn, Karina 
Pabisz – kl. VI SP Skołyszyn, wyróŜnienie: Monika 
Idzik – kl. VI SP Lisów, Anna Wierzgacz – kl. VI SP 
Jabłonica 
zespoły: m-ce I zespół wokalny – kl. III-VI SP 
Lisów, m-ce II zespół wokalny - kl. IV-VI SP 
Harklowa, m-ce III zespół wokalny - kl. IV SP 
Przysieki 
Gimnazja: 
soliści: m-ce I Julia Śliwi ńska  - Skołyszyn, m-ce II 
Bernardeta Haberek – kl. III Kunowa, m-ce III 
Paulina Okarma – kl. III B ączal Dolny 
zespoły: m-ce I zespół wokalny – kl. I, II, III i SP 
Święcany, m-ce II zespół wokalny - „Skolisz klub” – 
Skołyszyn, m-ce III duet – Bernardeta Haberek 
i Marcin Zabrzeski - kl. II i III Kunowa. 

OZDOBOA CHOINKOWA 
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Tydzień Bibliotek” to ogólnopolska akcja 
ogłoszona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, której celem jest upowszechnianie 
i promocja czytelnictwa, propagowanie wiadomości 
edukacyjnej i kulturotwórczej roli bibliotek 
i bibliotekarzy. W dniach od 5 – 11 maja 2008 r. 
Tydzień Bibliotek obchodzony był pod hasłem „ 
Biblioteka miejscem spotkań”. Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie juŜ kolejny raz 
włączył się do obchodów święta bibliotek 
i bibliotekarzy. Mając na celu popularyzację 
działalności biblioteki oraz umacniania roli ksiąŜki 
w świadomości uczniów, placówki biblioteczne 
zorganizowały wiele spotkań z uczniami. W dniu 8 
maja miała miejsce lekcja biblioteczna zatytułowana 
„Biblioteka skarbnicą wiedzy” - uczniowie z kl. III 
Szkoły Podstawowej w Skołyszynie zapoznali się 
z ksiąŜką i jej drogą do czytelnika oraz wysłuchali 
baśni M. Tomaszewskiej pt. „Dziewczynka ze 
starego młyna”. W tym samym dniu bibliotekę 
odwiedziły dzieci z Gminnego Przedszkola 
w Skołyszynie. 5-cio i 6-cio latkom bibliotekarki 
przeczytały bajkę B. Soud pt. ”Kogutek Ziutek 
w zerówce”, która uświadomiła dzieciom jak 
zachowywać się wobec młodszych koleŜanek 
i kolegów oraz przybliŜyła wiedzę o Zakopanem. 
 
 
 

17 kwietnia 2008 roku nastąpiła oficjalna 
rejestracja meteorytu „Święcany”.  

Meteoryt o którym mowa znaleziony został 
przez 10-letnią Kasię Depczyńską w 2004 roku 
wśród Ŝwiru rozsypanego na lokalnej drodze 
w Święcanach (Ŝwir pochodził najprawdopodobniej 
ze Ŝwirowni w Skołyszynie). Kamień został 
przekazany jako interesujący okaz Marcinowi 
Mazurowi a następnie studentowi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Łukaszowi Badurowi, który 
rozpoznał w nim prawdopodobny meteoryt. 
Ostatecznie potwierdził to prof. Łukasz Karwowski 
z Uniwersytetu Śląskiego, który otrzymał do badań 
niewielki kawałek znaleziska oraz przygotowany 
uprzednio szlif. 
Meteoryt Święcany został wstępnie sklasyfikowany 
jako chondryt, obecna masa okazu wynosi 6,62g, 
pierwotnie prawdopodobnie ok. 8-10g. Na przekroju 
widoczne są ładne i dość duŜe chondry oraz ziarna 
piroksenów i oliwinów. Podczas oględzin meteorytu 
stwierdzono, iŜ  nie  posiada  on  cech  charakterysty- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Baśnie, bajki bajeczki” taką nazwę miało spotkanie 
z dziećmi z kl. I „a” i kl. I ”b” Szkoły Podstawowej 
w Skołyszynie. Wysłuchały one bajkę E. Stadtmuller 
pt. „O słowiku, maju i kukułczym jaju”. Pracownik 
biblioteki zaprezentował takŜe ksiąŜkę pt. „Wielka 
księga smoków” z której mali czytelnicy dowiedzieli 
się o gatunkach i Ŝyciu smoków. 
W filiach wykonano fotogazetki, wystawki nowości 
wydawniczych a młodzi czytelnicy uczestniczyli 
w spotkaniu pt. „Baju baj z legendą przez kraj” na 
którym odczytane zostały legendy polskie. 
 
 
 
 

cznych dla meteorytów saharyjskich, był w tym celu 
z nimi porównany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja przekazana  przez Pana K. Kwaśnego Członka Polskiego 

Towarzystwa Meteorytowego 

Więcej informacji na temat meteorytu moŜna znaleźć na stronie 

internetowej: http://tin.er.usgs.gov/meteor/metbull.php?code=47342 

 

 
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W GOKiCz W SKOŁYSZYNIE 

METEORYT „ŚWIĘCANY” 
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TRÓJBÓJ I CZWÓRBÓJ 
LEKKOATLETYCZNY 

 
W dniu 15.05.2008 r. na stadionie LKS 

w Skołyszynie odbyły się Gminne Zawody 
w Trójboju Lekkoatletycznym (bieg na 60m. skok 
w dal, rzut piłeczką palantową) dziewcząt i chłopców 
w kategorii klas III – IV szkół podstawowych. 
DZIEWCZ ĘTA:  
1 miejsce – SP Skołyszyn  
2 miejsce – SP Lisów  
3 miejsce – SP Kunowa  
4 miejsce – SP Bączal Dolny  
Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej: 
I – Dąbrowska Wioleta – SP Lisów 
II – Kusiak Gabriela – SP Skołyszyn 
III – Pięta Weronika – SP Kunowa  
CHŁOPCY:  
1 miejsce – SP Przysieki 
2 miejsce – SP Skołyszyn  
3 miejsce – SP Lisów  
4 miejsce – SP Kunowa  
5 miejsce – SP Jabłonica  
6 miejsce – SP Bączal Dolny  
Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej: 
I – Okarma Kacper – SP Skołyszyn 
II – Wilczak Szymon – SP Lisów 
III – Stawarski Sebastian – SP Przysieki 
 

Natomiast w dniu 16.05.2008 r. na stadionie 
LKS w Skołyszynie odbyły się Gminne Zawody 
w Czwórboju Lekkoatletycznym (bieg na 60m., skok 
w dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 600 m. dz. 
1000 m. chł.) dziewcząt i chłopców w kategorii klas 
V – VI szkół podstawowych. 
DZIEWCZ ĘTA:  
1 miejsce – SP Święcany  
2 miejsce – SP Kunowa  
3 miejsce – SP Lisów  
4 miejsce – SP Przysieki  
5 miejsce – SP Jabłonica  
Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej: 
I – Firak Justyna - SP Przysieki 
II – Piotrowska Patrycja – SP Święcany 
III - Oleszkowicz Barbara – SP Przysieki 
CHŁOPCY:  
1 miejsce - SP Jabłonica   
2 miejsce -SP Skołyszyn  
3 miejsce – SP Przysieki  
4 miejsce – SP Lisów  
Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej: 
I – Paprota Damian – SP Jabłonica 

II –Furmanek Mateusz- SP Skołyszyn 
III - Ślawski Piotr – SP Jabłonica 
 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i puchary ufundowane przez 
Wójta Gminy Skołyszyn. 
 

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU DROGOWEGO 

 

15 kwietnia w Gimnazjum nr 2 w Jaśle odbył 
się finał powiatowy XXXI Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W finale 
organizowanym przez Komendę Powiatową Policji, 
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego 
oraz szkoły i samorządy rywalizowało 16 
reprezentacji szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu powiatu jasielskiego. 
Po wielu godzinach zmagań wyłoniono zwycięzców, 
reprezentantów powiatu na etapie wojewódzkim. 

W kategorii Szkół Podstawowych podobnie 
jak w roku ubiegłym zwycięŜyli reprezentanci SP 
w Przysiekach w składzie: Wojciech Głowacki, 
Tomasz Goleń, Anna Barzyk, Agnieszka Wieczorek 
– opiekun.  

W kategorii Szkół Gimnazjalnych 
reprezentujące gminę Gimnazjum Kunowa zajęło II 
miejsce. Lepszymi od nich było jedynie Gimnazjum 
nr 2 w Jaśle. Skład druŜyny z Kunowej to: Grzegorz 
Macek, Marcin Zabrzeski, Sebastian Kosiba 
i Agnieszka Wieczorek – opiekun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOŁO BRYDśOWE 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 
zaprasza chętnych – osoby dorosłe do koła brydŜowego. 
Zapisy prowadzone będą w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie w terminie do dnia 20 
czerwca 2008 r. 
 

 

Zwycięska druŜyna z Przysiek 
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FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
 

 

− Pan S. wielki miłośnik trunków wszelakiej maści 
postanowił zaprzestać uprawiania tego procederu. 
Kumplom opowiada, Ŝe dzięki teściowej. Widzi ją 
potrójnie! 

 

− LKS „Siepietniczanka” został wycofany z rozgrywek. 
Dementujemy, Ŝe ma to związek z aferą korupcyjną 
w polskim futbolu. ChociaŜ Prezes był we Wrocławiu! 

 

− Ponoć pelikan zrezygnował ze złoŜenia drugiej wizyty 
w naszej gminie. Doszły go wieści, Ŝe zamierza się 
napompować go atramentem! 

 

− W kreacjach będących tzw. ostatnim krzykiem mody 
(pewnie za całą podwyŜkę), panie G. i M. 
z akademickim kwadransikiem wkroczyły na 
oświatowe seminarium. Wszystkie oczy na nie, 
tudzieŜ jupitery i kamery. High live! A szef marudzi 
o spóźnieniu! 

 

− W jednej z naszych szkół uczniowie z przekonaniem 
twierdzą, Ŝe Napoleon pochodzi ze Słowacji! 
Podpierają się wizją lokalną w domowych barkach. 

 

− Zainteresowanych kolektorami słonecznymi uprzejmie 
informujemy, Ŝe na ich bazie nie da się jednak 
otworzyć pierwszego w gminie solarium! 

 

− Były przymiarki do otwarcia gminnego radia. JuŜ nic 
z tego. Po obejrzeniu „Rancza” nikt nie przyjmie 
odbiornika! 

 

− Pan radny gnębiony róŜnorakimi dolegliwościami juŜ 
sam nie wie, które choróbsko mu bardziej doskwiera. 
Czy cukrzyca, czy lustrzyca?! 

 

− Wyraźnie rozczarowane przebiegiem konkursów na 
dyrektora szkoły były kandydatki chociaŜ wygrały 
w cuglach. Pewnie komisja nie zrobiła dodatkowych 
badań. I mają rację! 
 

 

HOROSKOP MAJOWY 
 

. 

Wykorzystaj sprzyjający układ gwiazd do 
załatwienia trudnych spraw. MoŜesz liczyć 
na wsparcie najbliŜszych współpracowników. 
Pomogą Ci bardzo chętnie, a najwaŜniejsze, 
Ŝe skutecznie. Laury przypadną tylko Tobie. 
 

 

Rysuje się wielka zmiana, nie tylko w pracy, 
ale i w Ŝyciu uczuciowym. Otaczają Cię 
ludzie zwaśnieni, skłóceni, z pretensjami. Nie 
przejmuj się nimi, rób swoje, a i Tobie juŜ 
wkrótce zaświeci słońce. Po prostu 
zakochasz się... 
 

 

 

Nareszcie spełni się to o czym marzysz. 
Pewien Lew spojrzy na Ciebie łaskawym 
okiem, a Ty będziesz ryczeć ze szczęścia. 
Nie ciesz się jednak na wyrost, od 
zainteresowania do uczucia droga daleka. Ale 
początek został zrobiony. 
 

 

 

Spotkasz kogoś waŜnego, kto zmieni wiele 
w Twoim Ŝyciu, niekoniecznie na lepsze, ale 
będzie to znacząca zmiana. PrzyłóŜ się 
więcej w pracy, bo Twoje zbijanie bąków nie 
podoba się szefowi. 

 

 

Cierpliwość nie jest Twoją mocną stroną. 
Wszystko chcesz mieć od razu, wszystkiego 
doświadczyć na własnej skórze. Poczekaj 
troszkę, a juŜ wkrótce pewien Wodnik straci 
całkiem głowę dla Ciebie. Nie okazuj, Ŝe Ci 
na nim zaleŜy, a będzie Twój. 
 

 

Mówią, Ŝe umiesz słuchać stąd teŜ wokół 
Ciebie nie brakuje osób, które chcą się 
wypłakiwać w Twój mankiet. A Ty teŜ 
chętnie byś się komuś wyŜalił. Głowa do 
góry! JuŜ wkrótce Twoje problemy znikną 
bez śladu. 

 

Pesymizm to okropna cecha, przeszkadza 
w oglądaniu świata w róŜowych kolorach, 
sprawia, Ŝe oczekujesz tylko przykrych 
zdarzeń. Niepotrzebnie. NajbliŜsze tygodnie 
będą wspaniałe. Uśmiechnij się, to naprawdę 
pomaga. 
 

 

Drobne zwycięstwa, małe sukcesy, jakieś 
przyjemności-tak na razie będzie wyglądało 
Twoje Ŝycie. Pociesz się, bo inni nawet tego 
nie mają.Za to masz tzw. święty spokój, a to 
jest coś bardzo cennego w obecnych czasach. 

 

Masz duszę samotnika, a ostatnio stałeś się 
milczkiem, niechętnie spotykasz się ze 
znajomymi, wolisz czas spędzać w domu. 
Jeśli czujesz się z tym dobrze, to nie zmieniaj 
tego. Nic na siłę. 
 

 

Czeka Cię w najbliŜszym czasie niezwykle 
interesujące przeŜycie i to w dziedzinie, 
jakiej się w ogóle nie spodziewałeś. AleŜ 
będzie kolorowy świat! Przygotuj się na 
super niespodziankę! 
 

 

Czas zakończyć kłótnie, nieporozumienia. 
Spróbuj wybaczyć. Nie będzie Cię to wiele 
kosztowało, a sprawi Ci po czasie wiele 
frajdy i pokaŜe, Ŝe jesteś mądrym 
i tolerancyjnym człowiekiem. 
 

 

Musisz zdobyć się na odwagę i szczerze 
porozmawiać z bliskim Twemu sercu 
Rakiem. Trzeba wyjaśnić wiele niedomówień 
między Wami. Postaraj się być 
wyrozumiałym. W sferze uczuć trzeba 
słuchać nie tylko serca, rozumu teŜ. 
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POZIOMO: 
 
1A-zawsze haruje bez urlopu 
1L-dyrektoruje w dwóch szkołach 
2F-moŜe wisieć u dachu i u nosa 
2R-śrubka dla hydraulika 
3A-w uchu nie błyska 
3L-solarium dla kiełbaski 
4F-święcański teŜ nie smutny 
4R-kaŜdy stresuje 
5A-ulubione słowo Henryka Zabawy? 
5L-lizany,a słodyczy w nim zero 
6G-szara jest jeszcze? 
6S-tam wre praca 
7A-teŜ koło ratunkowe? 
7M-wnet przestanie straszyć chłopaków 
8G-ma gminny VIP i doktor 
8R-jaskółki teŜ na nią sarkały 
9B-względna i kole 
9L-często po weselu w „RóŜanej” 
10G-cukier bez torebki 
10R-jest w Kołaczycach, a u nas kiedy? 
11A-z miłosnym trudno o angaŜ 

11Ł-ścienny makijaŜ 
12G-kłaniaj się jej 
12U-słodki wygranej 
13A-nie jeździ w naszej gminie 
13Ł-maestro nieróbstwa 
14G-majowy snajper 
14U-zdradziła ser dla komputera 
15A-nie lubi Ŝółtego i czerwonego 
15M-letni przysmak mola 
16G-niedzielny przywilej 
16S-gminny,bezprocentowy, z błędem, 

inŜynier 
 
PIONOWO: 
 
A5-remontowane w Skołyszynie 

i Święcanach 
A10-oka za ile punktów? 
B1-euro jej nie wyprze 
C5-na sprawdzianie gimnazjalnym 
D1-twarzy bez samogłosek 
E5-buble teŜ produkuje 
F1-Mendelejew go adoptował 

G6-francuska pisarka do gotowania 
G12-absolwencki na nartach 
H1-jeszcze jesz a on juŜ rośnie! 
I6-fruwa w Siepietnicy 
J1-kawalerska bezwarunkowa kapitulacja 
K10-bardzo dawne euro 
L1-lipnicka władza 
Ł8-ten to przeŜył męki 
M1-z bułeczkami z rana 
N11-szefowa poczty w Przysiekach 
O1-czynność panów Dąbrowskiego 

i Gotfryda 
P11-profesjonalna kabała 
R1-dawno wygrzewał się w Acapulco 
R7-fajny dwuślad 
S12-ma duŜy asortyment w Skołyszynie 
T1-posiada Ŝeńskiego sołtysa 
U14-chroni przed wolnym 
W1-kaŜdą drogą tam dotrzesz 
W6-niezbędnik dla 14G 
Y12-pierwiastkowy włamywacz 
Z1-Ŝaluzjom zbędny 
Z9-tylko jeden w naszej gminie 

 

KUPON KONKURSOWY 
 

R o zw i ą z a n i e  k r z y Ŝ ó w k i  z  n um e r u  3 ( 8 ) / 2 0 0 8  W i e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 

HASŁO :  …………………………………………………………….………. . . . . . .  
 
N a z w i s k o  ……………….……………… Im i ę  …………. .…………………….  
A d r e s  …………………………………….  T e l .   …………. .…………………… 

 

KrzyŜówka „SWOJSKA” 
 
 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z 
1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         

 

RozwiąŜ hasło wg schematu: 
2F, 12C,13K, 3H, 15A, 6S, 2S, 12Y, 2U, 15M, 11R, 13A, 12K, 9R, 10K, 7A, 14J, 3W, 16S, 9L, 6T, 10U, 2H 

Rozwiązanie krzyŜówki prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy lub dostarczyć osobiście do końca czerwca 2008 r. 
Wszystkie kupony z prawidłową odpowiedzią przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu. Dla trzech 

wylosowanych osób ufundowane zostaną nagrody 
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