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W numerze m.in.: 
− aktualności 

− wybory parlamentarne 

− SP Lisów 

− alfabet 

Przewodniczącego Rady 

Gminy 

− otwarcie Posterunku 

Policji 

− koniec sezonu 

piłkarskiego 

− fakty, plotki, anegdotki 

− krzyŜówka, horoskop 

roczny 
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 

Gminne Centrum Reagowania 
gcr@skolyszyn.pl 

Promocja gminy 
promocja@skolyszyn.pl 

 

Na pytania, uwagi, sugestie  

w miarę moŜliwości 

odpowiemy na łamach 

następnego numeru Wieści. 

Z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia pragnę przesłać Wszystkim Mieszkańcom 

Gminy najserdeczniejsze Ŝyczenia. Niech nadchodzące Święta będą dla Wszystkich 

niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

śyczę, aby przebiegały w spokoju i radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich bliskich 

dla Państwa osób. 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem Ŝyczę duŜo zdrowia i szczęścia. 

Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się wszystkie, nawet najskrytsze marzenia 
 

Wójt Gminy Skołyszyn  
Zenon Szura 

                N r  5 / 2 0 0 7  l i s t o p a d / g r u d z i e ń  2 0 0 7  

BIULETYN INFOR MACYJNY RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

 

WYBORY PARLAMENTARNE W NASZEJ GMINIE. 
 

21 października w Polsce to dzień przedterminowych wyborów parlamentarnych. RównieŜ 

mieszkańcy naszej gminy wybierali posłów i senatorów z okręgu krośnieńsko-przemyskiego. Nasz 

okręg w niŜszej izbie reprezentować będzie 11 posłów, a w wyŜszej 2 senatorów. Okręgowa 

Komisja Wyborcza zarejestrowała siedem komitetów wyborczych w wyborach do sejmu 

i dziewięciu kandydatów na senatorów. 

Na terenie gminy utworzono 11 obwodów  wyborczych, w których ogółem uprawnionych do 

głosowania było 9592 osoby. W wyborach wzięło udział 4473 osoby co stanowi 46,6%, a więc ok. 

7 % mniej niŜ wyniosła frekwencja wyborcza w skali kraju. 

W poszczególnych obwodach frekwencja wyniosła: Siepietnica - 53,2%, Skołyszyn - 52,9%, 

Przysieki - 52,7%, Święcany - 49,7%, Lisów - 47,7%, Siedliska – Sławęcin - 44,7%, Kunowa - Pusta 

Wola - 42%, Lipnica Górna - 42%, Jabłonica - 40,7%, Harklowa - 40,7%, Bączal Dolny i Górny-

37,4%.  

Nasi mieszkańcy oddali 4357 waŜnych głosów, z których poszczególne komitety wyborcze 

otrzymały: Prawo i Sprawiedliwość - 49,8%, Platforma Obywatelska - 21%, Lewica i Demokraci - 

9,8%, Polskie Stronnictwo Ludowe - 8,3%, Liga Polskich Rodzin - 7,3%, Samoobrona - 2,2%, 

Polska Partia Pracy - 1,7%.  

Prawo i Sprawiedliwość najwięcej głosów otrzymało w Święcanach - 68%, Platforma Obywatelska 

najwięcej swoich wyborców miała w Siepietnicy - 31%, Lewica i Demokraci w Harklowej - 16%, 

Polskie Stronnictwo Ludowe w Jabłonicy - 13%, Liga Polskich Rodzin w Skołyszynie - 18%, 

Samoobrona w Lipnicy - 6%, Polska Partia Pracy w Bączalu - 3%. 

Z kandydatów indywidualnie najwięcej głosów uzyskał Stanisław Zając - 1735, czyli 38,8%. 

W wyborach do senatu poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: Mazurkiewicz 

Andrzej /PiS/ - 39,2%, Piotrowicz Stanisław /PiS/ - 32,6%, Lewicki Maciej /PO/ - 21,6%, Pacławski 

Ryszard /PSL/ - 18,9%, Karaś Roman /LiD/ - 14,3%, Posadzki Wacław /LiD/ - 9,4%, Gierlach 

Zbigniew /LPR/ - 6,3%, Urban Tadeusz /Samoobrona/ - 4,7%, Winter Wojciech /Prawica RP/ - 

3,3%. 
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W dniu 12 listopada 2006 roku mieszkańcy gminy 
obdarzyli mnie wielkim zaufaniem głosując na moją 
osobę w wyborach Wójta. Minął juŜ rok od objęcia tego 
odpowiedzialnego stanowiska, dlatego chciałbym 
podzielić się swoimi refleksjami z tego okresu. 

Ten pierwszy rok mojej kadencji był rokiem na 
pewno trudnym, ale jestem przekonany, Ŝe rokiem 
w którym udało mi się sprawnie zarządzać gminą 
i realizować zadania gospodarcze w oparciu o budŜet 
gminy jak równieŜ o środki pozabudŜetowe.  

Poprawa stanu naszych dróg oraz gospodarka 
ściekowa to zadania priorytetowe w bieŜącej kadencji. 
Priorytety te spotkały się z powszechną aprobatą ogółu 
mieszkańców naszej gminy. Wymiernym efektem tych 
poczynań są kilometry nowych nawierzchni 
asfaltowych, zarówno gminnych jak i powiatowych. 
Ogółem w roku 2007 wykonana została nawierzchnia 
asfaltowa na prawie 12,5 km dróg. Łączne środki 
z budŜetu gminy przeznaczone na wykonanie 
nawierzchni asfaltowych, nie wliczając bieŜących 
remontów i utrzymania dróg wyniosły około 1 650 000 
zł. Bardzo cieszy mnie fakt, Ŝe nowe nawierzchnie 
powstawały równieŜ na drogach, o których mówiło się 
od lat, a nic się w tym zakresie nie udało zrobić, 
chociaŜby droga relacji Skołyszyn – Lisów – Lipnica 
Górna. Zadania drogowe realizowane były z budŜetu 
gminy, jak równieŜ ze środków pozyskiwanych 
w ramach odbudowy zniszczonych dróg w czasie 
powodzi i nadmiernych opadów atmosferycznych. 
W bardzo znacznym stopniu dofinansowywaliśmy 
równieŜ odbudowę i remonty dróg powiatowych. Zdaję 
sobie sprawę, Ŝe zadań w zakresie infrastruktury 
drogowej pozostało jeszcze bardzo wiele do realizacji, 
ale jestem przekonany, Ŝe kontynuując w latach 
przyszłych przyjętą obecnie politykę w tym zakresie 
stan naszych dróg z roku na rok będzie coraz lepszy. 

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego przystąpili śmy wspólnie z Generalną 
Dyrekcją Dróg krajowych i Autostrad do budowy 
chodników przy drodze krajowej w miejscowości 
Przysieki (budowa będzie ukończona jeszcze w tym 
roku) oraz w Skołyszynie (zgromadzony jest materiał, 
budowa będzie zrealizowana w przyszłym roku). 
Względy bezpieczeństwa i estetyczne zadecydowały 
o tym, Ŝe przystąpili śmy równieŜ do wykonania nowego 
chodnika obok domu handlowego przy drodze gminnej 
oraz wzdłuŜ stadionu w Skołyszynie. WaŜnym 
elementem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest 
budowa oświetlenia ulicznego na terenie wiosek naszej 
gminy. W br. wybudowanych zostanie 23 nowe lampy 
oświetlenia ulicznego. Sądzę, Ŝe ten proces będzie 
kontynuowany w latach następnych. W trosce o zdrowie 
 i bezpieczeństwo osób korzystających z komunikacji 

autobusowej na 6 przystankach ustawione zostały nowe 
wiaty przystankowe. 

Drugim zadaniem priorytetowym są inwestycje 
w zakresie gospodarki ściekowej. Pragnę poinformować 
Państwa, Ŝe ruszyła juŜ budowa Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków w Przysiekach oraz kanalizacji sanitarnej 
Przysiek, Harklowej, Kunowej, Pustej Woli i Lisówka. 
Ogółem wybudowanych zostanie około 60 km sieci 
kanalizacyjnej wraz z 2 przepompowniami, a następnie 
kolektor łączący istniejącą oczyszczalnię w Skołyszynie 
z nowowybudowaną w Przysiekach. Jest to potęŜna 
inwestycja realizowana w ramach Związku Gmin 
Dorzecza „Wisłoki” współfinansowana z Funduszu 
Spójności o wartości ponad 15 mln złotych. Pełne 
oddanie inwestycji do uŜytku planowane jest na koniec 
2009 roku. W kolejnych latach planujemy dalsze 
inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy. 

Nie sposób równieŜ dokonując podsumowania 
rocznej pracy nie wspomnieć o bardzo waŜnych 
dziedzinach, jakimi są oświata, pomoc społeczna, sport 
i kultura. W czasie mojej rocznej pracy na stanowisku 
Wójta wiele uwagi poświęciłem tym zagadnieniom. 
Wspólnie z Radą Gminy udało się nam w tym roku 
przeprowadzić reformę organizacyjną gminnej oświaty. 
Utworzenie zespołów szkół pozwoliło nam 
wyeliminować szereg konfliktów i usprawnić proces 
zarządzania oświatą, jak równieŜ przynosi wymierne 
efekty ekonomiczne. NaleŜy stwierdzić, Ŝe stan naszej 
bazy dydaktycznej jest dobry. Placówki oświatowe są 
dobrze wyposaŜone i utrzymane w naleŜytym stanie 
technicznym i estetycznym, w szkołach są nowoczesne 
pracownie komputerowe z dostępem do internetu, 
stołówki, a przy zespołach szkół funkcjonują sale 
gimnastyczne, w których bardzo chętnie oprócz dzieci 
w godzinach popołudniowych ćwiczy młodzieŜ 
i dorośli. Zapał z jakim nasze dzieci i młodzieŜ 
korzystają z tych obiektów jest godny pochwały, a na 
szczególne podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe uczniowie 
z naszych szkół osiągają bardzo dobre wyniki 
w zawodach sportowych zarówno na szczeblu powiatu 
jak i województwa. W bieŜącym roku oprócz środków 
na bieŜące funkcjonowanie szkół przeznaczyliśmy 
równieŜ fundusze na częściową wymianę stolarki 
okiennej w szkołach w Święcanach i Przysiekach oraz 
wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej 
w Lisowie. Godne uwagi są takŜe efekty pracy 
dydaktycznej naszych szkół przejawiające się wysokimi 
wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 
jak równieŜ wynikami w konkursach przedmiotowych 
na szczeblu wojewódzkim. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, Ŝe w bieŜącym roku szkolnym udało się nam 
pozyskać kwotę 110 000 zł w ramach programu „Nasza 

MINĄŁ ROK KADENCJI 
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Szkoła” na organizację zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów Gimnazjum w Skołyszynie, oraz wiele innych 
drobniejszych kwot na realizację róŜnego rodzaju 
programów oświatowych zmierzających do 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszarów 
wiejskich. W tym miejscu nasuwa się refleksja, myślę 
Ŝe stworzenie dobrych warunków zarówno do nauki 
poprzez właściwą bazę lokalowo-dydaktyczną oraz 
pracę doświadczonych i właściwie wykształconych 
nauczycieli, jak równieŜ warunków do rozwoju sportu 
szkolnego przynosi wymierne efekty w postaci dobrego 
przygotowania naszych uczniów do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz do startu w dorosłe Ŝycie.  
Wiele uwagi i środków poświeciliśmy równieŜ na 
rozwój sportu w naszej gminie. Stadion sportowy 
w Skołyszynie z roku na rok staje się piękniejszy 
(w bieŜącym roku wykonane zostało ogrodzenie 
obiektu), a co szczególnie cieszy tętni on Ŝyciem 
sportowym. Musimy pochwalić się równieŜ wynikami 
naszych piłkarzy z LKS Skołyszyn, w którym grają 
zawodnicy z większości wiosek z terenu gminy. 
O sukcesach tych piszemy na dalszych stronach naszej 
gazety. W bieŜącym roku kontynuowana była budowa 
stadionu sportowego w Święcanach. Jestem 
przekonany, Ŝe do gminnej tradycji wejdą organizowane 
w tym roku po raz pierwszy gminne turnieje w piłce 
noŜnej i siatkówce o puchar Wójta Gminy Skołyszyn, 
czy teŜ Turniej Piłkarski im Wojtka Chmury 

Zdaję sobie sprawy, Ŝe dziedziną w której jest jeszcze 
wiele do zrobienia jest gminna kultura. RównieŜ tej 
dziedzinie starałem się poświecić wiele uwagi. 
Pomysłów i koncepcji w tym zakresie jest wiele. 
Pragniemy, Ŝeby ośrodek kultury  zatętnił Ŝyciem 
i oprócz do tej pory organizowanych imprez, konkursów 
oraz wystaw do kalendarza i oferty kulturalnej gminy na 
stałe weszły nowe pozycje. W związku z tym planujemy 
wiele zmian organizacyjnych w tym zakresie. JuŜ od 
marca przyszłego roku ruszy w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie nowoczesna 
pracownia komputerowa w ramach programu MEN 
„Centra Kształcenia na Odległość na Wsi”, która będzie 
równieŜ pełniła funkcję ogólnodostępnej gminnej 
kawiarenki internetowej. Obecnie trwają prace 
adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego na ten cel. 
W budŜecie gminy na przyszły rok zaplanowane 
zostaną środki na dofinansowanie kapitalnego remontu 
budynku GOKiCz. wraz z otoczeniem oraz zakupu 
estrady polowej. Planujemy na bazie wyremontowanego 
ośrodka kultury zorganizowanie róŜnego rodzaju zajęć 
i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieŜy oraz 
dorosłych pozwalających na pełne rozwijanie ich 
zainteresowań. 

Wiele uwagi w swojej pracy starałem się poświęcić 
problematyce pomocy socjalnej osobom potrzebującym. 
Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców 
corocznie z budŜetu gminy jak równieŜ z róŜnego 
rodzaju dotacji wiele środków finansowych 
przeznaczanych jest na pomoc osobom pozostającym 
w trudnej sytuacji materialnej. Pochwalić się muszę 
tym, Ŝe coraz lepiej w Przysiekach funkcjonuje 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych 
z upośledzeniem umysłowym, do którego uczęszcza 
około 30 pensjonariuszy. Zajęcia prowadzone w tym 
ośrodku cieszą się bardzo duŜym zainteresowaniem 
i przyczyniają się do rozwijania zainteresowań 
i ograniczenia marginalizacji  osób upośledzonych 
wśród społeczeństwa. Podkreślić tutaj muszę, Ŝe 
w bieŜącym roku udało się nam pozyskać bardzo duŜo 
środków finansowych na bieŜące funkcjonowanie tego 
ośrodka jak równieŜ na zakup wyposaŜenia oraz prace 
remontowo-modernizacyjne. Budynek został ocieplony 
i wykonana została nowa elewacja, wokół połoŜona 
została kostka brukowa i wykonany został mur 
przeciwpowodziowy. Obecnie trwają prace przy 
budowie garaŜu na samochód dowoŜący pensjonariuszy.  

WaŜną dziedziną z zakresu zadań własnych gminy 
jest ochrona przeciwpoŜarowa. Utrzymanie jednostek 
OSP, wyposaŜenie ich w odpowiedni sprzęt do 
prowadzenia działań ratowniczych pochłaniają znaczną 
ilość środków budŜetowych. W bieŜącym roku 
dofinansowany został zakup samochodu straŜackiego 
dla OSP Siedliska-Sławęcin. W ramach środków 
powodziowych zakupiono równieŜ wiele 
specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP. 

Istotnym elementem w pracy kaŜdej gminy jest 
odpowiednie, perspektywiczne  planowanie pracy. 
W związku z powyŜszym w bieŜącym roku opracowane 
zostały Plan Rozwoju Lokalnego Wsi Skołyszyn jak 
równieŜ Strategia Rozwoju Gminy Skołyszyn na lata 
2007-2013, które stanowić będą pewien drogowskaz 
działań na lata przyszłe. 

Podsumowując ten pierwszy rok pracy na stanowisku 
Wójta Gminy Skołyszyn muszę stwierdzić, Ŝe był to rok 
niejednokrotnie trudnych i kontrowersyjnych decyzji, 
ale jednocześnie czas, w którym udało się nam 
zrealizować bądź rozpocząć wiele inwestycji, rozwiązać 
wiele nurtujących problemów a przede wszystkim dbać 
o równomierny rozwój całej gminy. Na ile spełniłem 
Państwa oczekiwania trudno mi dzisiaj odpowiedzieć. 
Jednak muszę zapewnić, Ŝe zawsze na pierwszym planie 
moich działań stawiałem dobro naszej gminy i jej 
mieszkańców.  

Wójt Gminy  

Zenon Szura 

 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZĘDU GMINY w SKOŁYSZYNIE                              Nr 5/2007           
 

- 4 - 

 

  
„Szkoła kaŜdemu otwarta, 

Szkołą dzieci straszyć – głupstwo”. 
 

Przytoczone powyŜej powiedzenie chyba 

najlepiej opisuje naszą szkołę, oddaje jej charakter 

i atmosferę w niej panującą. Nie bez kozery moŜna by 

rzec, Ŝe do Szkoły Podstawowej w Lisowie kaŜdy 

uczeń zmierza co dzień rano z przyjemnością, bo jest 

tu wesoło, atrakcyjnie, ciepło, miło i bezpiecznie, a co 

najwaŜniejsze - moŜna nauczyć się wiele.  

Ten niewielki przecieŜ budynek, ale zadbany, 

czysty, odnowiony, z 5 salami lekcyjnymi, nowoczesną 

pracownią komputerową, świetlicą, zastępczą salą 

gimnastyczną, biblioteką z czytelnią, stołówką 

i kuchnią, tworzy niepowtarzalny klimat. Ostatnio 

przeprowadzone remonty sprawiły, Ŝe stał się jeszcze 

piękniejszy. Dzięki uzyskanym funduszom oraz 

wielkiej pomocy władz Gminy Skołyszyn udało się 

odnowić elewację zewnętrzną i przeprowadzić inne 

prace wykończeniowe z nią związane.  

Tu, w naszej szkole, wszyscy świetnie się znają, 

stanowią prawie rodzinną społeczność szkolną. 

Pamiętać naleŜy przecieŜ, Ŝe szkoła to nie tylko 

budynek. GdyŜ do pomyślności całego procesu 

edukacyjnego potrzebne są przede wszystkim dobra 

organizacja, wspaniali, kompetentni pracownicy oraz 

ci najmilsi – uczniowie - bez których nie istniałaby 

szkoła. Licznie przeprowadzone ankiety wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli, których wyniki są 

zadowalające dla nas, to najlepszy  dowód  świadczący 

  
 

 
 
 
 

o dobrej pracy dydaktyczno-wychowawczej 

i pozytywnych relacjach między poszczególnymi 

podmiotami szkoły, czyli dyrektorem, nauczycielem, 

uczniem, rodzicem. Szkoła wypracowała wiele 

indywidualnych zwyczajów, tradycji, wszystkim 

apelom towarzyszy śpiewany własny hymn szkolny. 

Od 1 września bieŜącego roku uczniowie załoŜyli 

jednolite stroje – granatowe mundurki. 

Naszą placówką zarządza dyrektor mgr 

Beata Rogowska, która dokłada wszelkich starań, by 

szkoła w Lisowie działała pręŜnie i sztandarowo. 

Planuje i organizuje wszelkie prace, konsekwentnie 

nadzoruje realizację poszczególnych zadań. Kadrę 

pedagogiczną tworzy 16 nauczycieli, w tym 13 

z wykształceniem wyŜszym, 7 ze studiami 

podyplomowymi, 9 ze stopniem nauczyciela 

dyplomowanego. Wszyscy posiadają pełne 

kwalifikacje do nauczanego przedmiotu, nieustannie 

je podnoszą, doskonalą swój warsztat pracy. 

A wszystko po to, by zapewnić uczniom optymalne 

warunki do nauki i rozwoju. Te starania znalazły 

odzwierciedlenie w rankingu szkół podstawowych 

naszej gminy, w którym brano pod uwagę wyniki 

egzaminów końcowych, szkoła lisowska zajęła II 

miejsce.  

Nasi wychowankowie, oprócz pracy na 

lekcjach obowiązkowych, mają szansę zdobywać 

wiedzę i umiejętności, rozwijać zainteresowania 

w czasie zajęć dodatkowych, niejednokrotnie 

prowadzonych przez nauczycieli społecznie. To 

kółka: języka polskiego, języka niemieckiego, języka 

angielskiego, matematyczne, historyczne, 

przyrodnicze, redakcyjne, informatyczne, sportowe, 

taneczne, a takŜe zespół muzyczny, zajęcia 

świetlicowe, lekcje biblioteczne. W ramach tych 

zajęć uczniowie uczestniczą w wielu konkursach 

organizowanych w szkole i poza nią, zdobywając 

nagrody, uzyskując świetne wyniki. 

MoŜemy równieŜ pochwalić się tym, Ŝe juŜ 

12 rok działa redakcja szkolnej gazety „Na luzie”. 

To 20 stronicowe pisemko, wydawane raz na dwa 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W LISOWIE 
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miesiące, pełne artykułów, ciekawostek naukowych, 

aktualności szkolnych, twórczości dziecięcej, 

krzyŜówek, rebusów, humoru, daje powód do dumy 

i satysfakcji. 

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe w naszej szkole 

wszyscy uczniowie wiedzą, iŜ „ KsiąŜki to najlepsi 

przyjaciele...”, dlatego kaŜda klasa raz w tygodniu 

ma zajęcia biblioteczne, na których korzysta ze 

zbiorów biblioteki pod okiem nauczyciela- 

bibliotekarza. Na lekcjach tych czytane są 

fragmentami ksiąŜki, baśnie, dostępne czasopisma. 

Opowiadana jest treść lektur. Uczniowie wymieniają 

się poglądami na ich temat, a młodsi prowadzą 

zeszyty lektur przeczytanych przez nich. śadne 

zajęcia nie są zmarnowane, kaŜdy coś przejrzy, 

przeczyta, wypoŜyczy do domu, a to przecieŜ bardzo 

korzystnie wpływa na rozwijanie wyobraźni, 

bogacenie słownictwa czytelnika. 

Chyba w tradycję wioski Lisów wpisane jest 

szczególne zamiłowanie do śpiewu, począwszy od 

długoletniego zespołu ludowego Lisowianki, 

a skończywszy na uczniowskim zespole muzycznym 

Lisolla, który funkcjonuje juŜ od kilku lat i cieszy się 

ogromną popularnością wśród uczniów. NaleŜą do 

niego chętni z klas III-VI. Ta liczna grupa składa się 

z miłośników śpiewu i zauwaŜa się u nich 

niesłychany zapał do muzyki, nieustannej pracy nad 

rozwijaniem swoich zdolności, umiejętności 

wokalnych. Lisolla uczestniczy we wszelkich 

konkursach piosenki szkolnej i pozaszkolnej, 

w przeglądach artystycznych, zdobywając liczne 

nagrody, zajmując czołowe miejsca. Nadmienić 

wypada, Ŝe ostatnio brała udział w programie 

estradowym „Śpiewaj z Hugo” organizowanym przez 

Telewizję Polsat, którego celem jest promowanie 

dzieci artystycznie uzdolnionych. Impreza odbyła się 

w Gorlickim Centrum Kultury. Lisolla była 

reprezentantem Gminy Skołyszyn, a konkurencję 

stanowili soliści z Tuchowa, Gromnika, Dukli, Gorlic 

i Biecza. Uczennica naszego zespołu - Monika Idzik 

z kl. VI - zajęła I miejsce. Jako laureatka tego 

konkursu będzie uczestniczyć w nagraniu nowej 

płyty z piosenkami o przygodach zabawnego trolla 

Hugo, tak zapewniał organizator. Obecność Lisolli 

w tym programie moŜliwa była dzięki wsparciu 

władz Gminy Skołyszyn, za co wyraŜamy wielką 

wdzięczność. 

Oczywiście bez muzyki, sztuki nie 

wyobraŜamy sobie Ŝycia, bo są one nieodłącznym 

towarzyszem szkolnej sceny, jednakŜe nie moŜemy 

zapomnieć, Ŝe „nauka to najcenniejsza rzecz, jaką 

posiadamy”. Dlatego na tę dziedzinę kładziemy 

ogromny nacisk. Uczniowie przygotowują się więc 

solidnie do egzaminów końcowych w ramach zajęć 

dodatkowych z róŜnych przedmiotów. Chętni biorą 

równieŜ udział w konkursach wiedzy. Na wielkie 

gratulacje zasługuje ubiegłoroczny uczeń kl. VI 

Damian Kuś, który został dwukrotnym laureatem 

konkursów interdyscyplinarnych, humanistycznego – 

IV miejsce w województwie, języka niemieckiego – 

VIII miejsce. Chłopiec ten zajął takŜe III miejsce 

w Gminnym Konkursie „Z ortografią za pan brat”. 

Integralną częścią Ŝycia naszej szkoły jest 

rozrywka, czas zabawy. Nie sposób wyliczać 

wszystkich organizowanych akcji pomocy, imprez, 

prac społecznych, uroczystości, świąt szkolnych, 

państwowych, wyrabiających wśród uczniów 

poczucie patriotyzmu i dumy narodowej, akademii, 

apeli, spotkań artystycznych, wycieczek, występów, 

konkursów. Wspomnieć naleŜałoby więc o tych 

waŜniejszych, moŜe większych, być moŜe 

wywołujących w nas ogromne emocje. 

Od kilku lat uczniowie klas starszych pod 

opieką nauczycieli przygotowują „Wieczór papieski” 

poświęcony Janowi Pawłowi II – postaci tak wielkiej, 

niezwykłej, a jednocześnie tak kochanej i bliskiej 

naszym sercom. Takie święto organizowane jest 

w kwietniu w związku z rocznicą śmierci papieŜa 

Polaka. Występy uczniowskie prezentowane są 

w kościele parafialnym dla szerokiego grona widzów 

– całej społeczności lokalnej. To chwile 

niesamowitych wraŜeń, wzruszeń, ale takŜe gorącej 

modlitwy, skupienia i zadumy. 

Niezwykłą sławą cieszy się równieŜ inna 

uroczystość. Corocznie udaje nam się zorganizować 

wspaniałą wigili ę. Ta przepiękna tradycja łączy przy 

ogromnym stole wszystkich – uczniów, nauczycieli, 

pracowników obsługi, przedstawicieli rodziców, 

zaproszonych gości i tych niespodziewanych, 

przygodnych. Oczywiście, aby ten dzień był miły 

i udany, musi być poprzedzony wzmoŜoną pracą, 
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w którą zaangaŜowani są po prostu wszyscy, 

zaczynając od najmłodszych. Uczniowie wykonują 

dekorację korytarza szkolnego, gdzie będzie 

znajdował się wigilijny stół, oraz przygotowują 

występy artystyczne.  

To zwykle koncert kolęd i pastorałek - tych 

naszych polskich, najpiękniejszych, a takŜe jasełka, 

zwyczaje wigilijne. Nauczyciele czuwają nad tymi 

przygotowaniami i pomagają w przyrządzeniu potraw 

wigilijnych wspólnie z pozostałymi pracownikami 

obsługi i panią kucharką sprawiającą pieczę nad 

całością. Jednak nad wszystkim czuwa pani dyrektor, 

która stara się, by ten wyjątkowy dzień stał się 

niezapomniany w pozytywnym tego słowa 

znaczeniu. I tak rzeczywiście jest! Wspólna modlitwa 

prowadzona przez księdza proboszcza, potem, jak 

kaŜe tradycja, dzielenie się opłatkiem i serdeczne 

Ŝyczenia, wreszcie przepyszne dania, a później 

kolędowanie z towarzyszeniem zespołu Lisolla. Na 

twarzy kaŜdego dziecka widać uśmiech, 

zadowolenie, radość serca – dla tych chwil warto się 

poświęcić i trochę popracować. Świąteczny nastrój 

udziela się wszystkim i tworzy niezwykłą atmosferę. 

Niecodziennym wydarzeniem w Ŝyciu naszej 

szkoły są takŜe dni otwarte. Udało nam się juŜ 

zorganizować kilka takich imprez: „Mama, tata i ja – 

czyli wielkie święto rodzinne”, „Rodzinna zabawa 

choinkowa”, „Tradycje wsi polskiej... – zabawa 

andrzejkowa”. A obecnie przygotowujemy się do 

większego święta w związku z obchodzonym w 2008 

roku jubileuszu powstania szkoły w Lisowie. 

W realizowaniu naszych przedsięwzięć nie jesteśmy 

odosobnieni, towarzyszą nam inne lisowskie 

organizacje: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza 

StraŜ PoŜarna, Rada Sołecka. My równieŜ nie 

chcemy pozostawać dłuŜni, dlatego młodzieŜ szkolna 

często uświetnia swoim występem artystycznym ich 

uroczystości.  

Niepodobna nie wspomnieć w tym miejscu 

o współpracy szkoły z rodzicami. To właśnie oni 

przysłuŜyli się do przeprowadzenia wielu imprez 

szkolnych. A co chyba najbardziej niezwykłe – 

wielokrotnie poświęcają swój cenny czas na prace 

remontowe w szkole. Dzięki, między innymi, ich 

wysiłkom powstała pracownia komputerowa, 

odnowiono salę przedszkolną, pomalowano klasy. 

Natomiast dary składane przez rodziców oraz innych 

mieszkańców Lisowa znacznie ułatwiają 

funkcjonowanie stołówki szkolnej, w której moŜna 

zjeść tak smaczne i wartościowe obiady. 

Wspomniane wyŜej imprezy – dni otwarte - 

pochłonęły ogrom czasu, pracy, wysiłku wielu osób 

zaangaŜowanych. Tu słowa uznania naleŜą się pani 

dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi, 

rodzicom, a takŜe ofiarodawcom, ludziom dobrej 

woli. Na całość święta składały się liczne występy 

uczniów szkoły, inne atrakcje, aukcje prac dzieci, 

loteria fantowa, kawiarenka internetowa, smaczny 

bufet i wspaniała zabawa. Były to dni otwarte szkoły, 

ale tak naprawdę to takŜe święto całej wsi Lisów 

i wszystkich mieszkańców. Oczywiście taka 

uroczystość umoŜliwiła zgromadzenie pewnych 

funduszy. Uzyskany dochód z cegiełek na szkołę był 

dla nas ogromnym wsparciem finansowym, 

przeznaczony został na bieŜące potrzeby szkoły, 

pomoce dydaktyczne, wyposaŜenie, drobne prace 

remontowe. Wielką wdzięczność naleŜy skierować 

ku gościom, rodzicom, sponsorom, dzięki których 

Ŝyczliwości i ofiarności nasi uczniowie mają 

zapewnione lepsze warunki pracy i nauki. 

Opr. Ewa Podkulska 
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Dnia 16 czerwca 1945 roku miało miejsce 

uroczyste otwarcie świetlicy w Tarnowcu. 

W uroczystościach tych brał udział znienawidzony 

przez AK szef jasielskiego Urzędu Bezpieczeństwa 

oraz Milicji Obywatelskiej Kucharski wraz ze swoją 

obstawą. Nikt nie wiedział, Ŝe partyzanci Armii 

Krajowej wydali wyrok na Kucharskiego i właśnie 

tego dnia mieli go wykonać. Po części oficjalnej 

i przyjęciu do późnych godzin wieczornych trwała 

potańcówka. W uroczystościach tych brał udział 

ppor. Tadeusz Szymański. Około północy w drodze 

powrotnej pojazd Kucharskiego, w którym znajdował 

się Szymański wraz z Ŝoną został ostrzelany przez 

dwóch Ŝołnierzy AK Wasyla i Urama. W wyniku 

ostrzału zginął, od kuli nie przeznaczonej dla niego 

„Borys”. Tragiczna pomyłka i tragiczny koniec 

człowieka, który juŜ w czasie wojny stał się 

miejscową legendą. Kim był ten człowiek, który 

w chwili śmierci miał zaledwie 29 lat, a do dziś jest 

wspominany z wielkim szacunkiem przez 

mieszkańców pamiętających tamte lata?  

Tadeusz Szymański urodził się 2 stycznia 

1916 r. w mieście Perm na Uralu. Był synem 

zesłańców – Katarzyny i Stanisława Szymańskich. 

W 1922 roku cała rodzina powróciła do Polski 

i po otrzymaniu przez Stanisława posady organisty, 

zamieszkała w Sławęcinie. 

Młody Tadeusz po uzyskaniu wykształcenia 

technicznego wstąpił do wojska. SłuŜbę odbywał 

w Jarosławiu, skąd został skierowany na podoficerski 

kurs rusznikarski do Warszawy. Tam dosłuŜył się 

stopnia sierŜanta. W czasie kampanii wrześniowej 

1939 roku walczył w obronie Warszawy, gdzie dostał 

się do niewoli niemieckiej. Zbiegł jednak z transportu 

jenieckiego na trasie Przemyśl – Kraków i wrócił do 

Sławęcina. Podjął pracę na kopalni ropy naftowej 

w Harklowej, a następnie w Krygu. W tym czasie 

wstąpił do konspiracyjnej podchorąŜówki w ZałęŜu 

koło Dębowca i rozpoczął działalność w Związku 

Walki Zbrojnej przekształconym później w Armię 

Krajową. Przyjął wówczas pseudonim „Borys”. 

W 1943r. wykonując konspiracyjne polecenie, podjął  

 

 

 

 

pracę jako rusznikarz w Gamracie. Zorganizował tam 

grupę AK, której został komendantem. 

Pracując w Gamracie opracował plan kradzieŜy 

części niemieckiej broni z miejscowych magazynów. 

Akcja została przeprowadzona wraz z grupą Kedywu 

w nocy z 5 na 6 grudnia 1943r. Od tego czasu 

„Borys” nie mógł juŜ wrócić do domu i musiał się 

ukrywać. Utworzył własny patrol Kedywu z którym 

przeprowadził wiele udanych akcji partyzanckich 

i dywersyjnych przeciw okupantowi. 

Po zakończeniu działań wojennych Tadeusz 

Szymański za zgodą kapitana Holika wstąpił 

w 1944r. do milicji jako informator AK. Jego 

działanie uratowało od represji stalinowskich wielu 

działaczy konspiracyjnego podziemia. Tragiczna 

pomyłka zamachowców przerwała młode burzliwe 

Ŝycie. 

Za swoją działalność w czasie okupacji, 

Tadeusz Szymański ps. ”Borys” został pośmiertnie 

odznaczony KrzyŜem Virtuti Militari. 
 

Redakcja składa podziękowania Pani Halinie 
Szymańskiej – Ŝonie „Borysa”, Panu dr. 
Z. Szymańskiemu i jego siostrze M. Święch za 
udostępnienie materiałów do niniejszej publikacji 

Opracował Piotr Dziedzic 
 

 
 

 

Anna i Jan Kluzowie, mieszkający obecnie 

w Przysiekach, fetowali wraz w rodziną 60 lecie 

poŜycia małŜeńskiego. Ich ślub odbył się 17 września 

1947 roku w kościele parafialnym w Bączalu 

Dolnym. 

W diamentową rocznicę zawarcia tego związku, 

w niedzielę 23 września 2007, proboszcz z Parafii 

św. Katarzyny ze Sławęcina ksiądz Marek Cesarz 

odprawił w intencji Jubilatów Mszę Świętą w kaplicy 

w Przysiekach.  

Państwo Kluzowie wychowali 6 dzieci, 

doczekali dotąd 12 wnuków i 11 prawnuków.  

Zacnym Jubilatom gratulujemy 

 i Ŝyczymy kolejnych jubileuszy  

TADEUSZ SZYMAŃSKI 
KAWALER KRZYśA VIRTUTI MILITARI 

 

JUBILEUSZ  
60-LECIA MAŁśEŃSTWA 
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AAAA    Alkohol – swój juŜ wypiłem, teraz mój 
organizm toleruje tylko bezprocentowe 
napoje. Jest to płyn dla ludzi, trzeba tylko 
wiedzieć ile, gdzie i kiedy. Stanowcze „nie” 
dla picia w pracy i za kierownicą! 
 

BBBB    BudŜet Gminy - umiejętność znajdowania 
kompromisu pomiędzy oczekiwaniami 
a moŜliwościami. Gminne budŜety są coraz 
bardziej przejrzyste, a coraz mniej 
rozdrobnione. Zdecydowanie więcej w nich 
środków na naszą polską zmorę, czyli drogi. 
Marzę by gmina otrzymywała wystarczającą 
subwencję oświatową, a wówczas na 
inwestycje nam wystarczy. 
 

CCCC    Choinka – nie moŜe jej zabraknąć 
w świątecznym wydaniu naszej gazety. Dla 
mnie jest symbolem polskiej tradycji, ale 
takŜe tym co łączy nas i wyzwala duŜo 
Ŝyczliwości i radości. Z nostalgią wspominam 
święta sprzed lat, duŜo śniegu, kolędy 
i prawdziwi kolędnicy, drzewko z lasu, 
świeczki, orzechy i jabłka...Ech! Łza się 
kręci. 
 

DDDD    Dzieci – pełno ich w moim Ŝyciu, 
bo i w szkole, i w domu ciągle się kręcą 
wokół mnie. Lubię je, z marsową miną, ale 
i przymruŜeniem oka traktuję ich występki. 
Chciałbym by wszystkie były szczęśliwe. 
Moje dzieci są juŜ dorosłe, staram się zawsze 
znaleźć czas dla nich, pomóc im i doradzić. 
No i czekam na wnuki! Jak ten czas leci! 
 

 

 

 

 

Wiesław Hasiak 

 
51 lat, mąŜ Barbary, ojciec Edyty, 

Kamila i Huberta, mieszkaniec 

Skołyszyna, bezpartyjny, absolwent 

filologii polskiej, nauczyciel Zespołu 

Szkól Publicznych w Skołyszynie 

 
 

 

EEEE    Edukacja – pewnie to było powołanie 
w moim Ŝyciu, ale takŜe zawód wyuczony 
i wykonywany. Nauczycielem się jest zawsze, 
jeśli ktoś chce nim być tylko na lekcjach, to 
jest pomyłką w tym zawodzie. Moja Ŝona jest 
urodzonym pedagogiem, w nasze ślady 
poszła dwójka dzieci i widzę, Ŝe nie są 
pomyłkami w tym fachu. 
 

FFFF    Finanse – nie jest to moja mocna strona, 
maklerem bym nigdy nie był, ale liczyć 
potrafię. Nie są one dla mnie celem samym 
w sobie, nie wartościuję ludzi wg nich, 
a wręcz brzydzę się ludzką zachłannością 
i materialną zawiścią. 
 

GGGG    Gmina – przyplątałem się tu prawie 30 lat 
temu i zapuściłem swoje korzenie. 
UtoŜsamiam się z nią i samym Skołyszynem. 
Staram się coś dawać z siebie dla mojej 
gminy, a nie tylko wymagać i narzekać. 
Dlatego działam w samorządzie i sporcie. 
Ubolewam, Ŝe tak mało ludzi chce coś 
poŜytecznego robić dla swojego środowiska. 
 

HHHH    Hobby – jest tego sporo. Kiedyś to była 
literatura, teraz ze słowa pisanego prawie 
tylko gazety. Są teŜ krzyŜówki, raczej 
profesjonalne. Lubię obejrzeć film, ale do 
horrorów nie mam juŜ nerwów. No i mój 
ukochany sport! Ale to temat na inne 
opowiadanie, bo kiedyś był  wyczynowo 
uprawiany /siatkówka, futbol/, a teraz tylko 
w tv i naszym klubie. 
 

IIII    Inteligencja – nie będę chyba zadufany 
w sobie jeśli powiem, Ŝe to moja silna strona. 

ALFABET PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 
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Bo inteligencja to przecieŜ zdolność 
błyskawicznego kojarzenia, a z tym nie mam 
problemów. Cenię ludzi inteligentnych, 
proszę nie mylić z wykształconymi! 
 

JJJJ    Jedzenie – gross potraw mi zabrania 
choróbsko i to jest okropne uczucie patrzeć, 
jak ludzie zajadają róŜne frykasy, a tu tylko 
cienkie zupki. Szlachetne zdrowie... 
Szanujcie go więc choćby tylko ze względu 
na to, by móc jeść to co lubimy, a nie to co 
musimy. 
 

KKKK    Kobiety - nie będę się chwalił, bo: jestem 
dŜentelmenem, jestem za stary, przeczyta to 
Ŝona, a i tak nie uwierzycie! To w kwestii 
relacji damsko-męskich, a w tych słuŜbowych 
i zawodowych to cenię kobiety za 
pracowitość, obowiązkowość i odpowie-
dzialność. U męŜczyzn róŜnie z tym bywa. 
 

LLLL    Las – kocham las, tam wspaniale 
odpoczywam, to jest taka moja świątynia 
dumania, w której rodzą się moje najlepsze 
pomysły na rozwiązanie róŜnego rodzaju 
problemów. Uwielbiam zbierać grzyby, 
nawet czasem urośnie jakiś na mojej drodze! 
W tej dziedzinie podziwiam prawdziwych 
zawodowców Bogusia Byczka i Tadzia 
Bajorskiego. 
 

ŁŁŁŁ    Łatwizna – nigdy na nią nie idę, bo ona ma 
krótkie nogi. Lepiej przyłoŜyć się solidnie do 
tego co robimy, bo efekty są trwalsze, 
a i człowiek jest bardziej 
usatysfakcjonowany. 
 

MMMM    MłodzieŜ – potrafię znaleźć wspólny język 
z młodymi, często jestem z nimi, przez to sam 
czuję się młodziej. I proszę nie narzekać, Ŝe 
jest ona niedobra, niewychowana, 
rozpuszczona. To bzdury! Zawsze była taka 
sama. Jest wspaniała, tylko to trzeba umieć 
dostrzec. 
 

NNNN    Nerwy – kiedyś byłem cholerykiem, 
a z wiekiem stałem się sangwinikiem! Jestem 
spokojniejszy, opanowany, byle co nie 
wyprowadzi mnie z równowagi. Najbardziej 
denerwuję się na meczach swoich druŜyn. 
Rozum mówi, Ŝe nie wszystko da się wygrać, 
ale serce tego nie chce przyjąć do 
wiadomości. A nie wolno mi się stresować! 
 

OOOO    Obietnice – nie szanuję ludzi rzucających 
słowa na wiatr, a jest takich sporo. Gorzej 
gdy piastują odpowiedzialne stanowiska 

PPPP    Polityka – Ŝyję nią na codzień, bo w pewnym 
sensie uprawiam ją na naszym podwórku 
z mniejszym lub większym powodzeniem. 
Jestem na bieŜąco z tą przez duŜe „P” 
i Ŝyczyłbym jej takiej kultury, sprawności 
i zgodności jaką ma ta prowincjonalna 
polityka. 
 

RRRR    Rada Gminy – kieruję jej pracami trzecią 
kadencję, na komisjach wypracowujemy 
stanowiska,  spieramy się niekiedy, ale sesje 
przebiegają nad wyraz sprawnie 
i konstruktywnie. Radni są dobrymi 
reprezentantami swoich środowisk i potrafią 
walczyć o swoje, a moją rolą jest zawsze 
poszukiwanie kompromisu. 
 

SSSS    Sport – towarzyszy mi przez całe Ŝycie, 
zaraziłem nim swoje dzieci, bo najstarszy syn 
skończył  studia z wf, córka pisze o sporcie, 
a najmłodszy z zapałem trenuje piłkę noŜną. 
Prowadzę wiele lat skołyszyński klub, 
rozwijamy się, mamy dobrych starszych 
piłkarzy i uzdolnioną młodzieŜ. I niech tak 
będzie zawsze. 
 

TTTT    Talent – nie dała mi Bozia specjalnych 
zdolności w jakiejś wybranej dziedzinie, ale 
w wielu całkiem nieźle sobie radzę. Staram 
się pomagać zdolnym młodym ludziom, 
szczególnie w sporcie, a proszę mi wierzyć, 
Ŝe i u nas są talenty na miarę tych z tv. 
 

UUUU    Upór – potrafię być uparty w dąŜeniu do celu 
i ta konsekwencja jest zaletą, ale z pokorą 
przyznaję się, Ŝe czasem wyłazi ze mnie tzw. 
ośli upór i to jest juŜ wada, której się wstydzę. 
 

WWWW    
Wójt – wybór go na to stanowisko był 
strzałem w „10” i wcale się nie podlizuję. 
Znam go wiele lat, cenię za rozległą wiedzę, 
za bezkonfliktowość, umiejętność dialogu 
i skromność. Sprawdza się w roli gospodarza 
gminy co widać, słychać i coraz mniej czuć! 
 

ZZZZ    Złota rybka – jeśli któryś z naszych licznych 
wędkarzy złowi ją w siepietnickim stawie, 
niech poprosi o zdrowie naszych 
mieszkańców i prawie irlandzki cud 
rozwojowy dla naszej Gminy!  
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Rak szyjki macicy zabija 5 Polek dziennie. 

Zachorowalność i umieralność w Polsce jest wyŜsza, niŜ 

w innych krajach europejskich. Jest to trzeci co do 

częstości nowotwór u kobiet – po raku piersi i płuc. 

Na świecie co 2 minuty umiera 1 kobieta z powodu raka 

szyjki macicy. 
 
Niebezpieczne zakaŜenie 
 
Naukowo dowiedziono, Ŝe zakaŜenie wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest przenoszony 

drogą płciową, odpowiada za powstanie tego 

nowotworu w 70%. 

Rak szyjki macicy nie powstaje z dnia na dzień. Jak 

kaŜdy nowotwór rozwija się w wyniku 

niekontrolowanego przez organizm wzrostu komórek. 

W większości przypadków organizm zwalcza 

zakaŜenie, pozbywając się wirusa. Jednak u części osób, 

(szczególnie dotyczy to osób, które wcześnie 

rozpoczęły współŜycie), przechodzi ono w stan 

przewlekły. Wówczas wirus uszkadza komórki 

nabłonka szyjki macicy, co prowadzi do rozwoju 

nowotworu . Od momentu zakaŜenia do powstawania 

raka inwazyjnego mija zwykle od 5 do 10 lat. Najpierw 

powstają zmiany określane jako dyspazja. 
Te nieprawidłowe komórki nie stanowią jeszcze 

bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia. W wielu 

przypadkach niewielkie zmiany dysplastyczne po 

odpowiednim leczeniu (a czasem samoistne) mogą się 

cofać. Jednak około 50 % przypadków nieleczonych 

dyspazji moŜe przekształcić się w raka nazywanego 

„In situ”  – po 10-15 latach. Ten rodzaj raka nie 

przekracza nabłonka szyjki macicy. Jeśli wtedy nie 

zostanie podjęte odpowiednie leczenie, komórki 

nowotworowe zaczną przekraczać granice nabłonka. Ta 

faza nazywana jest nowotworem inwazyjnym. A to 

oznacza, Ŝe z czasem moŜe zaatakować on tkanki 

narządów sąsiadujących z szyjką macicy, Ŝe komórki 

rakowe przez układ krwionośny i limfatyczny mogą 

dawać przeŜuty takŜe do odległych narządów – płuc, 

wątroby, a nawet do kości. 
 
Cytologia na wagę Ŝycia 
 
To proste, trwające zaledwie kilka minut badanie 

umoŜliwia nie tylko bardzo wczesne wykrycie raka 

szyjki macicy, ale nawet zapobieganie mu. Jeśli bowiem 

wykryje się zmiany dysplastyczne, dzięki 

odpowiedniemu leczeniu moŜna w ogóle nie dopuścić  

 
do rozwoju nowotworu złośliwego. TakŜe rozpoznanie  

raka w fazie przedinwazyjnej (rak „In situ”) oznacza 

prawie zawsze moŜliwość całkowitego powrotu do 

zdrowie, jednak cytologia spełni swoje zadanie tylko 

wtedy, gdy będzie wykonywana regularnie. 

Pierwsze badanie cytologiczne powinno być zrobione 

nie później niŜ w 3 lata po rozpoczęciu współŜycia 

seksualnego lub w 21 roku Ŝycia kobiet, które nie 

współŜyły. 

Do 30 roku Ŝycia cytologię naleŜy wykonywać raz 

w roku. Później, jeśli wyniki trzech kolejnych badań 

będą prawidłowe, co 2-3 lata, chyba Ŝe lekarz zaleci 

częściej. 

Zalecane jest badanie cytologiczne u kobiet do 65-70 

roku Ŝycia. 
 
Szczepionka 
 
To nowa broń w walce z rakiem szyjki macicy. Polskie 

towarzystwa medyczne zalecają przede wszystkim 

szczepienie dziewcząt w wieku 11-12 lat oraz chłopców 

w wieku 9-15 lat. 

Chodzi o podanie szczepionki w okresie przed inicjacją 

seksualną, zanim organizm zetknie się z wirusem HPV. 

MoŜna ją stosować równieŜ u osób starszych, ale 

decyduje o tym lekarz. Koszt szczepienia jest wysoki – 

pojedyncza dawka to około 500 złotych, a wymagane 

jest podanie trzech dawek w ciągu pół roku. Jednak 

naleŜy pamiętać, Ŝe szczepienie nie zastąpi cytologii 

i regularnych wizyt u ginekologa oraz, Ŝe na razie nie 

wiadomo na jak długo szczepienie jest skuteczne. 
 
Oddzielmy fakty od mitów 
 
Mit 1 : „Mnie to nie dotyczy” 

Fakt: Około 80% kobiet przynajmniej raz w ciągu 

całego Ŝycia ulega zakaŜeniu wirusem HPV, który moŜe 

wywołać raka szyjki macicy. 

Mit 2 : „Nikt w mojej rodzinie nie chorował, więc ten 

nowotwór mi nie grozi” 

Fakt:  Rak szyjki macicy jest w 70% przypadków 

spowodowany zakaŜeniem wirusowym; nie jest to 

choroba dziedziczna. 

Mit 3 : „Mam tylko jednego partnera, wiec nie jestem 

zagroŜona” 

Fakt:  Kontakty seksualne z jedną osobą wystarczają, 

Ŝeby zarazić się wirusem. Nie wystarczy jeden partner – 

musi być wierny – i to całe Ŝycie. 

Mit 4 : „To problem wyłącznie starszych kobiet” 

RAK SZYJKI MACICY- CZYLI JEDNA Z PRAWD, KTÓREJ SIĘ BOIMY 
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Fakt: Ryzyko zakaŜenia wirusem HPV pojawia się 

wraz z pierwszym kontaktem seksualnym. Istotne 

natomiast jest teŜ to, Ŝe im młodsza kobieta rozpoczyna 

współŜycie, tym większe ryzyko rozwoju raka. U kobiet 

dojrzałych komórki nabłonka szyjki macicy są w stanie 

zwalczać większość zakaŜeń, czego nie potrafią młode 

komórki u młodych dziewcząt. Udowodniono 

w badaniach naukowych, Ŝe ryzyko rozwoju raka jest 

większe u kobiet, które rozpoczęły współŜycie przed 

18 rokiem Ŝycia. Fakt, Ŝe średni wiek w chwili 

zachorowania to około 45 lat – jednak: kaŜdego roku 

w Polsce wykrywa się około 4000 nowych przypadków 

raka szyjki macicy, coraz częściej u bardzo młodych, 

dwudziestokilkuletnich kobiet. Zdarza się to nawet 

u nastolatek (15-19 lat) 

Mit 5 : „Prezerwatywa wystarczy, aby uchronić się 

przed wirusem” 

Fakt:  Prezerwatywa nie stanowi pełnego 

zabezpieczenia, poniewaŜ wirus moŜe się przenosić 

przez kontakt ze skórą okolicy narządów płciowych. 
 
Rola zdrowego trybu Ŝycia 
 
KaŜda kobieta moŜe wyciągnąć dla siebie odpowiednie 

wnioski z przytoczonych wyŜej faktów i zaleceń. 

Nie zapominajmy teŜ o roli unikania palenia 

papierosów, zdrowego odŜywiania, odpowiedniej ilości 

snu. Są to czynniki ułatwiające zwalczanie zakaŜeń 

wirusowych – w tym takŜe wirusa HPV. 
 
Nie lekcewaŜ tego 
 
Nie odkładaj z miesiąca na miesiąc – albo z roku na 

rok! – wizyty u ginekologa. Nie rezygnuj z badań 

kontrolnych nawet wtedy, jeśli nic Ci nie dolega. Rak 

szyjki macicy przez długi czas moŜe rozwijać się, nie 

powodując Ŝadnych niepokojących dolegliwości. 

Gdy chodzi o wizytę u ginekologa, to wiele kobiet budzi 

to opór psychiczny. A przecieŜ tu idzie o Ŝycie – nie 

tylko nas samych, ale teŜ naszych rodzin, bliskich 

którym jesteśmy potrzebne. 
 

Opracowanie – na podstawie artykułu Emilii Borkowskiej 
„Szczepionka na raka („Vita” 02/2007) oraz danych ze strony 
www.rakszyjki.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W dniu 25.10.2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się „Konfrontacje 

Artystyczne” przegląd w kategoriach teatr i taniec. Oto 

wyniki konkursu: 
w kategorii teatr: 
m-ce I –„Przedstawienie z przymruŜeniem oka” - 

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym 

wyróŜnienie – „Spotkanie z dwunastoma miesiącami” -  

III kl. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 

Publicznych w Kunowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w kategorii taniec: 

m-ce I – „Rock and roll” - zespół „Control” – 

Gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej 

m-ce II – „Cha-cha” - III kl. Szkoły Podstawowej 

w Zespole Szkół Publicznych w Kunowej 

m-ce III  – „Mix” - zespół „Control” - Gimnazjum 

w Zespole Szkół Publicznych w Kunowej 

wyróŜnienie – „Walc angielski” – kl. III Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkół w Kunowej,  

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2007 r. zespół taneczny „Escape” z Harklowej, 

działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie uczestniczył 

w „Andrzejkowych Spotkaniach Tanecznych” 

organizowanych przez Jasielski Dom Kultury. 

KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 

 

KONKURS NA ZDJĘCIE „GMINA SKOŁYSZYN ZIMĄ” 
Tematem konkursu jest zdjęcie wykonane w scenerii zimowej przedstawiające krajobraz, budynek lub inny obiekt 

charakterystyczny dla naszej gminy. Zdjęcia w formie elektronicznej w formacie .jpg prosimy o nadesłanie na adres 

Urzędu Gminy lub na adres e-mail: promocja@skolyszyn.pl do dnia 31 stycznia 2008r. wraz z oświadczeniem autora 

o moŜliwości publikacji zdjęcia przez Urząd Gminy 

Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone oraz umieszczone wraz z nazwiskiem autora na stronie internetowej gminy: 

www.bip.skolyszyn.pl oraz w gazetce gminnej „Wieści Skołyszyńskie”. 
 

Opracowała: Elzbieta Okarma 
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Zakończyła się runda jesienna rozgrywek 

piłkarskich, w których brały udział druŜyny z naszej 

gminy. LKS Skołyszyn był reprezentowany przez cztery 

zespoły od orlików po seniorów. Najstarsi, czyli 

seniorzy występują w krośnieńskiej A klasie i w 13 

rozegranych meczach zgromadzili 24 pkt co dało im na 

półmetku czwarte miejsce. Na ten wynik złoŜyło się 7 

zwycięstw, 3 remisy i 3 poraŜki, piłkarze strzelili 38 

goli tracąc 20. Najwięcej goli zdobyli: B. Rąpała - 9, B. 

Krzysztofik - 7, A. Turek - 5, T. Walczyk - 4. 

Z wyjazdów przywieziono 4 wygrane, 1 remis i 1 

poraŜkę, natomiast u siebie Skołyszyn wygrał 3 razy, 2 

mecze zremisował i 2 razy schodził z boiska pokonany. 

Tak więc z wyjazdów przywieziono 13 pkt, a w roli 

gospodarza zdobyto 11. 

Do lidera nasi piłkarze tracą 3 pkt, co pozwala realnie 

myśleć o nawiązaniu walki o awans, ale trzeba teŜ 

pamiętać, Ŝe nad 7 zespołem mają tylko 5 pkt przewagi, 

co sugeruje, Ŝe walka o dwa premiowane awansem 

miejsca będzie bardzo zacięta i wyrównana do końca 

sezonu. 

Początek ligi był dobry, zespół przez kilka kolejek 

był liderem, a potem nastąpiła czarna seria trzech 

poraŜek, a o takich meczach jak z Głowienką, czy 

Kobylanami chciałoby się natychmiast zapomnieć. 

Dobrze, Ŝe zawodnicy potrafili się zmobilizować w tym 

krytycznym momencie, wzrosła zdecydowanie 

frekwencja na treningach i na efekty nie trzeba było 

długo czekać. JuŜ do końca druŜyna nie poniosła 

poraŜki, pokazała Ŝe ma spore umiejętności, a przede 

wszystkim charakter, bo wyciągnięcie remisu 

z przegrywanego 1:4 meczu z Kobylanami zasługuje na 

uznanie. Jeśli w druŜynie są wszyscy piłkarze, to 

naprawdę przeciwnikom trudno nawiązać walkę, ale nie 

zawsze do dyspozycji trenera byli juniorzy, zdarzały się 

wyjazdy zagraniczne, kartki i kontuzje, ale to Ŝadne 

usprawiedliwienie, bo z podobnymi kłopotami borykają 

się i w innych klubach. Twierdzimy nadal, Ŝe ten zespól 

ma duŜy potencjał, jest swoistą mieszanką rutyny 

z młodością i po solidnie przepracowanej zimie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
powinien wiele razy dać powody do radości swoim  

kibicom, z których niektórzy powinni zastanowić się 

dlaczego ich druŜyna gra lepiej na obcych boiskach.  

Do końca grudnia piłkarze odpoczywają, ale to nie 

znaczy, Ŝe nic nie robią, juŜ grają w sali i biorą udział 

w turniejach halowych, a w styczniu rozpoczną 

regularne treningi. Juniorzy drugi z kolei sezon 

występują w Podkarpackiej Lidze Juniorów mając za 

przeciwników renomowane kluby z duŜych ośrodków 

piłkarskich takich jak Przemyśl, Lubaczów, Dębica, 

LeŜajsk czy Gorzyce. Juniorzy starsi, prowadzeni przez 

G. Piotrowskiego, zdobyli 20 pkt, strzelili 32 gole, 

a stracili 19. 6 meczów wygrali, 5 przegrali i 2 

zremisowali. Najwięcej bramek zdobyli: T. Walczyk - 

10, M. Czochara - 6, B. Krzysztofik - 6 i A. Janusz - 4. 

Te zdobycze pozwoliły zająć po pierwszej rundzie 

7 miejsce, ze stratą 4 pkt do drugiego, teŜ 

premiowanego awansem miejsca, ale z przewagą 7 pkt 

nad strefą spadkową. 

Biorąc pod uwagę zdobycze punktowe i zajmowane 

miejsce wydawałoby się, Ŝe jest to dobre osiągnięcie, 

ale nie do końca. Przegrany w samej końcówce mecz 

w Przeworsku, poraŜka, mimo prowadzenia 2:0, 

w Kańczudze, remis w Jedliczu, gdzie moŜna i naleŜało 

strzelić z pięć goli, zremisowany mecz z N. Sarzyną 

/prowadzenie 3:1/ i stracony po czasie gol z Polonią 

Przemyśl /zasługa sędziego/ świadczą, Ŝe tych punktów 

powinno być znacznie więcej. 

Początek rundy był niemrawy, młodym piłkarzom 

wydawało się, Ŝe mecze same się wygrają, 

a przeciwnicy padną na kolana i poproszą o najniŜszy 

wymiar kary. Dopiero w drugiej części rundy 

zrozumieli, Ŝe kaŜdy punkt trzeba wybiegać 

i wywalczyć, co pozwoliło zbliŜyć się do czołówki 

tabeli i odskoczyć od dołu.  Jest pewne, Ŝe ten zespół 

stać na znacznie więcej, są tam piłkarze o naprawdę 

nieprzeciętnych umiejętnościach, którzy 

z powodzeniem grywają w seniorach i tylko od nich 

samych zaleŜy, jak wykorzystają to co posiadają. 

Juniorzy młodsi w tej samej lidze wywalczyli 26 pkt,  

 

KONIEC SEZONU PIŁKARSKIEGO 
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strzelając 39 goli i tracąc 13. Wygrali osiem razy, 2 

przegrali i 2 zremisowali.  

Najwięcej bramek zdobyli: A. Walczyk i P. Lach - po 9, 

D. FruŜyński - 6 i P. Pyrek - 4. Zdobycze te dały 

druŜynie 2 miejsce ze stratą tylko 1 pkt do lidera! I to 

jest największa niespodzianka w skołyszyńskim klubie! 

Przed startem ligi wydawało się, Ŝe ten zespół 

zbudowany prawie od nowa przez trenera B. Byczka, bo 

osłabiony odejściem czołowych piłkarzy do starszych 

juniorów i do SMS Kraków, będzie tylko 

dostarczycielem punktów dla przeciwników. 

Rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania, 

chłopcy grali skutecznie, ładnie i efektownie. Niektórzy 

z nich jak M. Furmanek, A. Walczyk czy M. Zawisza 

bardzo dobrze radzili sobie wspomagając starszych 

kolegów, a następni juŜ czekają w kolejce. Ale 

wszystkich swoimi osiągnięciami przebili najmłodsi 

piłkarze, czyli orlicy trenowani przez D. Turka. 

W swojej lidze wygrali wszystkie mecze! Strzelili 45 

goli tracąc tylko 2! Z wielką przyjemnością patrzyło się 

na ich poczynania, na naprawdę ładną i dojrzałą grę. 

Jest tam wielu chłopców rokujących bardzo dobrze na 

przyszłość naszemu futbolowi. 

Zarząd klubu oraz zawodnicy dziękują za okazaną 

pomoc swoim dobroczyńcom, a szczególnie: 

„Keksowi”, ”Vortumnusowi”, ”Rolwodowi”,  

„Art-Budowi”, ”Okienku” pp. J. Hajdukowi 

i R. Zającowi. 

Oprócz skołyszyńskich druŜyn w rozgrywkach 

wystartowały teŜ inne druŜyny z naszej gminy. 

„Siepietniczanka ”Siepietnica grająca w C klasie po 

kilku wysokich poraŜkach i oddaniu meczów 

walkowerem, ze względu na kłopoty ze 

skompletowaniem składu wycofała się z rozgrywek. 

W tej samej lidze grali piłkarze „Standartu” Święcany 

i ich występy lepiej pominąć milczeniem, a za 

komentarz wystarczy, Ŝe przegrali wszystkie swoje 

mecze, czego zapewne nie pamiętają najstarsi kibice ze 

Święcan. Światełkiem w tunelu dla tego klubu są 

najmłodsi piłkarze. 

Orlicy całkiem dobrze radzą sobie w swojej klasie, 

a miłą niespodziankę sprawili juniorzy i trampkarze, 

którzy w debiutanckim sezonie w A klasie spisywali się 

bardzo dobrze i na półmetku mają niewielką stratę do 

prowadzących druŜyn, oraz realną szansę na włączenie 

się do walki o awans do okręgówki. I właśnie ta droga, 

poprzez pracę z dziećmi i młodzieŜą wydaje się być 

słuszna.  

 

 

SUKCES KUNOWSKIEGO 
GIMNAZJALISTY 

 

Kolejnym znaczącym sukcesem sportowym moŜe 
pochwalić się kunowskie gimnazjum. Tomasz 
Grzywacz, uczeń III klasy Gimnazjum w Kunowej 
zdobył tytuł Mistrza Województwa w pchnięciu kulą. 
Tomek znakomicie spisał się w październikowych 
zawodach powiatowych rozgrywanych w Trzcinicy, 
dzięki temu mógł pod bacznym okiem trenera Huberta 
Hasiaka przygotowywać się do konkursu 
wojewódzkiego. W Rzeszowie nie pozostawił złudzeń 
rywalom. W zaciętej walce Tomasz zdobył tytuł 
mistrzowski i uzyskał doskonały wynik 13,68 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratulujemy sukcesu i Ŝyczymy kolejnych! 
 
 
 

 

 
 

Rozwi ązaniem Krzy Ŝówki  z numeru 
4/2007 „Wie ści Skołyszy ńskich” było 

hasło: 
 

„UDANE ZAKUPY W CENTRUM” 
 

Spośród osób, które wzięły udział w konkursie zostały 
rozlosowane nagrody. PoniŜej znajduje się lista 
zwycięzców, którzy otrzymali nagrody – talony na 
zakupy w Delikatesach „CENTRUM”: 

1. Pietraszek Krystyna zam. Pusta Wola 42 
2. Wędrychowicz Jan zam. Siepietnica 33 
3. Kozioł Renata zam. Święcany 484A 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 
Aby odebrać talon upowaŜniający do odebrania nagrody 
naleŜy skontaktować się z redakcją. 

Trener Hubert Hasiak i Tomek Grzywacz 
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Ponad 12 miesięcy trwał gruntowny remont 

i modernizacja Posterunku Policji w Skołyszynie. Jego 

oficjalne otwarcie odbyło się 3 października. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont budynku został sfinansowany w zdecydowanej 

większości ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Rzeszowie we współpracy z samorządem Gminy 

Skołyszyn, który przeznaczył część środków 

finansowych na wyposaŜenie posterunku oraz na czas 

remontu udostępnił policjantom budynek Gminnego 

Ośrodka Kultury. Łączny koszt całe inwestycji wyniósł 

około 165.000 zł. 

Wyremontowano nie tylko pomieszczenia 

słuŜbowe, ale równieŜ elewację budynku oraz garaŜ. 

Posterunek wyposaŜono w nowy sprzęt kwaterunkowo-

biurowy oraz techniki biurowej. Znacznie polepszyły 

się warunki pracy. Od teraz funkcjonariusze będą pełnić 

słuŜbę w pomieszczeniach spełniających wszelkie 

standardy, a petenci będą przyjmowani 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

w znacznie lepszych warunkach. Odnowiony 

i unowocześniony posterunek zyskał recepcję, czyli 

oddzielne miejsce do przyjmowania interesantów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W uroczystości, podczas której nastąpiło 

przecięcie wstęgi symbolizującej otwarcie posterunku, 

udział wzięli przedstawiciel Podkarpackiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - 

 z-ca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji 

podinsp. Janusz Stojak, Komendant Powiatowy Policji 

w Jaśle mł. insp. Stanisław Jureczko, I Zastępca 

Komendanta podinsp. Paweł Filipek, Zastępca 

Komendanta nadkom. Henryk Kmiecik. W otwarciu 

uczestniczyli takŜe, przedstawiciel Starosty Jasielskiego 

Naczelnik Wydziału Komunikacji Monika Czupa, Wójt 

Gminy Skołyszyn Zenon Szura i jego zastępca 

Krzysztof Zięba oraz ksiądz proboszcz  Stanisław 

Szajna. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 

 

Z przyjemnością informujemy, Ŝe istnieje moŜliwość publikacji reklam i informacji na stronach „Wieści 
Skołyszynskich”. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w godz. 
7:30 – 15:30 
 

 
OSTRZEśENIE 

 

W związku z zaistniałymi na terenie naszej gminy przypadkami kradzieŜy Urząd Gminy 
w Skołyszynie oraz Policja ostrzega mieszkańców, a zwłaszcza osoby starsze, przed wpuszczaniem do 
domu obcych osób. Radzimy, by w przypadku nabrania jakichkolwiek podejrzeń, nie wpuszczać 
nieznajomych do domów, nie przekazywać Ŝadnych pieniędzy i poinformować o tym policje. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe mamy prawo wylegitymować takie osoby oraz zadzwonić do instytucji, któr ą 
reprezentują w celu sprawdzenia ich wiarygodności. 
 

 

OTWARCIE POSTERUNKU POLICJI W SKOŁYSZYNIE 
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FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
 

 

− Wobec kłopotów kadrowych „Siepietniczanka” ma 
w zimie przekształcić sekcję piłkarską w hokejową. 
Potrzeba tylko pięciu graczy, a wyniki hokejowe juŜ są! 
 

− Panowie F. i G. podjęli edukację. Pilnie chodzą na 
lekcje, odrabiają zadania, interpretują czytanki. I tylko 
z mundurkami zgryz. Są, ale na młodszych o 60 kg! 

 

− Jak okazało się nie tylko babcia moŜe zginąć 
w Czechach. Przytrafiło się to jeszcze całkiem młodemu 
obywatelowi/personalia znane redakcji/. 

 

− Trudno uwierzyć, ale niektórym tzw. Personom nie 
w smak budowa naszych gminnych dróg. Usiłują 
przeszkadzać w zdobywaniu dofinansowania! 
Uspokajamy. Nie potrafili budować, nie umieją teŜ 
rozwalać. 

 

− Na własnej skórze i to nad wyraz boleśnie odczuł 
późnojesienne robienie kompotów pewien obywatel. 
Doradzamy na przyszłość gotowe wyroby z akcyzą. 

 

− Niezwykle uprzejmi, grzeczni i mili wobec swoich 
przeciwników byli święcańscy piłkarze. Przez całą rundę 
nie zdobyli nawet punkcika! 

 

− Policyjna akcja „Znicz” w naszej gminie przypominała 
akcję „znikł”...policjant. 

 

− Tzw. esteci nie szpecą wstrętnym, choć własnym, 
popiołem swoich ogródków. Faszerują nim np. kontener 
obok przedszkola. Efekt? PoŜar! Czy pokryją koszty 
remontu i interwencji OSP? TeŜ coś! Są ponad to. 

 

− Wprawdzie Premier do nas nie dojechał, ale porządne 
porządki w Lisowie i Skołyszynie zrobiono. 
Wnioskujemy o takie coś w kaŜdej wiosce! 

 

HOROSKOP ROCZNY 
 

. 

2008 to brawurowy okres! Radosny wzlot, 
wymarzone sukcesy i twórcza praca. 
Będziesz mknąć po autostradzie Ŝycia 
bezkolizyjnie. Spokojnie moŜesz zdobyć 
Everest! Obojętnie w jakim miesiącu. 
 

 

Będzie to niezły rok dla Ciebie, zwłaszcza 
w kwestiach zawodowych ułoŜy się wszystko 
pomyślnie. UwaŜaj na zdrowie, rób badania 
kontrolne. Nie zaniedbuj sprawdzonych 
przyjaciół. Dobre miesiące to luty, marzec 
i wrzesień. 
 

 

Nie wszystko pójdzie łatwo, jakieś kłopoty 
natury administracyjnej, coś się tam będzie 
wlokło z przeszłości, ale to zawdzięczasz 
tylko swojej naturze. Mściwość, zazdrość 
porzuć juŜ te brzydkie cechy. Ciesz się 
Ŝyciem. Dobre miesiące to styczeń i listopad. 
 

 

Ciesz się tym co masz, a znajdziesz zgodę 
z własnym „ja”. Rok przed tobą spokojny, 
tylko nie ulegaj zachłanności. Uśmiechnij się 
do ludzi, porozmawiaj, ukłoń się. UwaŜaj 
w kwietniu, a w lipcu i grudniu duŜe 
powodzenie. 

 

Kłopoty urzędowe jeszcze trochę potrwają, 
ale poradzisz sobie z nimi i spotka Cie 
zasłuŜona nagroda od przełoŜonych. 
W całym roku będziesz działać szybko 
i dynamicznie, walczyć ostro o swoje racje. 
Atrakcyjny urlop przed Tobą i ekscytująca 
znajomość. 
 
 

 

Utrwalaj to co masz, a więc własny spokój 
i harmonię domową. Zdrowie Ci będzie 
dopisywało, odwiedź czasem dawnych 
przyjaciół. Problemy Twoich bliskich się 
skończą. Szczęśliwe miesiące dla Ciebie to 
marzec, sierpień i listopad. 
 
 

 

Zapowiada się rok pełen zmian w Twoim 
Ŝyciu, ale raczej korzystnych, jeśli tylko nie 
przeszarŜujesz z inwestowaniem, zwłaszcza 
w siebie. W sprawach osobistych istna 
sielanka. W maju i sierpniu uda Ci się 
wszystko! 
 
 

 

Początek roku raczej średni, ale potem 
gwiazdy wróŜą Ci wiele sympatycznych 
przeŜyć i doznań. Zdecydujesz się wreszcie 
na to, na co czekają Twoi najbliŜsi, sam 
wiesz, Ŝe najwyŜszy czas ku temu. I to będzie 
strzał w dziesiątkę! 
 
 

 

Spokojny, harmonijny, ale z wieloma 
sukcesami nadchodzący rok. Doskonale 
zagospodarujesz swój czas, będziesz go mieć 
na wszystko. Zdrowie teŜ będzie Twoim 
przyjacielem. Styczeń, maj i lipiec to łaskawe 
miesiące. 
 
 

 

Będziesz w nadchodzącym roku Ŝyć sobie 
spokojnie i bez większych kłopotów. 
Podejmiesz ciekawe wyzwania, zainicjujesz 
nowe przedsięwzięcia i to z sukcesem. 
No i zadowolenie z dzieci! W lutym 
i październiku graj w totka. 
 
 

 

Nadgonisz zaległości, odrobisz dystans 
i odniesiesz zwycięstwo, to widać 
w gwiazdach. Ale później nie spocznij na 
laurach, nadal atakuj, bo to Twój szczęśliwy 
rok! A kwiecień i grudzień będą wyjątkowe. 
 
 
 

 

Niemrawy styczeń, ale później to tyle werwy 
nabierzesz, Ŝe ho! ho! Wielka energia 
i pasmo sukcesów przed Tobą. Ale zatrzymaj 
się czasem na chwilę i odetchnij. DuŜo 
radości z wyjazdu. Najlepiej zrób to w lipcu. 
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POZIOMO: 
1A-tam teŜ jest Zespół Szkół 
1L-na ptysie moŜna zdobyć w „Keksie” 
2F-przyczyna 
2S-dyrektoruje w Harklowej 
3A-w UG obsadzana w drodze konkursu 
3L-Ŝyje w naszych lasach 
4F-łowiona w Olszynce 
4S-ateńska atrakcja 
5A-inspektor nadzoru róŜnych inwestycji 
5L-dla kibica to często kalosz 
6G-kaucja 
6T-sekretarz albo piłkarz 
7A-budowany w Przysiekach 
7N-azjatycki tragarz 
8G-hiszpański okrzyk 
8K-córka prezydenta Kwaśniewskiego 
8S-zakładana przez dr Olech 
9B-niestety nie ma go w gminie 
9L-najwaŜniejsza karta 
10G-jesienny bocianów 
10S-ziemniaczane wióry 

11A-czasem po wywiadówce 
11M-architektoniczna podpora 
12G-będzie matura jak nie zakwitnie? 
12T-rządzi w GOK-u 
13A-prowadzona przez skołyszyńskich 
policjantów 
13M-skośnooka roślina 
14G-bije w oczy 
14T-był ojcem chrzestnym 
15A-jedna z trzech w lipnickiej szkole 
15M-powinien być dobry w swym fachu 
16G-podanie 
16T-piąty naszej gazety 
 
PIONOWO: 
A5-ma sklep w Lisowie 
A10-najgorzej mu we własnym kraju 
B1-o dzieło 
C5-Ŝył w niej kiedyś Wilk 
D1-leciutki strach 
E7-kurort najbliŜej Skołyszyna 
F1-rodak Winnetou 

G6-powodowało gorączkę 
G12-morska miara szpicla 
H1-koszykarska tercja 
I6-tam sołtysem J.Cichoń 
J1-chorobliwa rzeka 
K10-wysyłany w Pawilonie 
L1-najmniejsza w gminie 
M8-ponoć była taka wyspa 
N1-kaŜdy chciałby mieć duŜy 
O11-jest i prawa 
P1-zdrobniale o dziecięcym budulcu 
R11-mało ich teraz w UG 
S1-dokucza latem 
S7-nerwów lub okoliczności 
T12-gminny lekarz 
U1-chciał być wójtem 
W12-odstrasza złodzieja 
X1-nie lubi wigilii 
X6-przysmak z Krynicy 
Y12-rządził na Węgrzech 
Z1-dynamiczna firma z Warzyc 
Z9-krzepa 

 

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  5 / 2 0 0 7  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 M N O P R S T U W X Y Z 
1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                          
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         

 

RozwiąŜ hasło wg schematu: 
3E, 5E, 6G, 8E, 10Z, 5O, 8G, 13S, 16K, 15C, 11C, 9E, 12G, 7I, 16H, 16T, 2S, 15Y 

Rozwiązanie krzyŜówki prosimy przesłać do końca grudnia 2007 r. Wszystkie kupony z prawidłową odpowiedzią 

przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu. Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną nagrody 
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