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W numerze m.in.: 
− Aktualności 
− podsumowanie wyników 

egzaminów w szkołach 
− poświęcenie ŚDS 
−  w Przysiekach 
− sami o sobie - Przysieki 
− sportowa gmina 
− wydarzenia kulturalne 
− wywiad z Posłem 

Januszem Kołodziejem  
− wywiad z Agatą ŚliŜ 
− wieści straŜackie 
− 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 
Gminne Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 
 

Na pytania, uwagi, sugestie  
w miarę moŜliwości 
odpowiemy na łamach 
następnego numeru Wieści. 
 
 

Wieści w Internecie – www.wiesci.skolyszynskie.4.pl 
 

Mamy zaszczyt poinformować czytelników „Wieści Skołyszyńskich”, iŜ jest juŜ dostępna elektroniczna wersja 
naszej gminnej gazety. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki temu zwiększymy grono naszych czytelników nie tylko na terenie 
naszej gminy, ale równieŜ poza nią. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową 
www.wiesci.skolyszynskie.4.pl  lub na stronę www.bip.skolyszyn.pl  gdzie moŜna przeglądać zarówno najnowsze 
wydanie jak i archiwalne „Wieści Skołyszyńskich”. 
                                                                                                                            Redakcja 
 

        N r  3 / 2 0 0 7  l i p i e c / s i e r p i e ń  2 0 0 7  

BIULETYN INFOR MACYJNY RADY I URZĘDU GMINY w SKOŁYSZYNIE  

Gmina Skołyszyn – niech się rozwija! 
 

Centra kształcenia na odległość to 
program realizowany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, który zakłada 
stworzenie ogólnopolskiej sieci centrów 
pełniących rolę oświatowo-kulturaln ą. To 
tylko jedna z wielu inicjatyw jakie mają 
wpłynąć na rozwój naszej gminy. 
 

Wkrótce dzięki staraniom posła 
Janusza Kołodzieja będziemy mogli w pełni 
korzystać ze sprzętu komputerowego 
z dostępem do Internetu, co będzie słuŜyło 
mieszkańcom w zdobywaniu wiedzy, 
umoŜliwi uzupełnienie lub podwyŜszenie 
poziomu wykształcenia w formie kształcenia  
 na  odległość,  szczególnie  na   poziomie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Poseł na Sejm RP Janusz Kołodziej 

ponadgimnazjalnym. Celem centrum jest takŜe kształcenie ustawiczne w formie on-line, 
zwiększające  szansę zatrudnienia. W korzystaniu  z zasobów centrum pomagać nam będą 
wykwalifikowani pracownicy. Centrum mieścić się będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Skołyszynie, będzie ono ściśle współpracować z 250 takimi centrami w całej Polsce. „Poznanie 
potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej to bardzo waŜna sprawa, od tego rozpoczniemy nasze 
działania. Niski poziom wykształcenia jest jedną z waŜniejszych barier  
w osiągnięciu wzrostu gospodarczego, dlatego podejmuję kroki zmierzające do łatwiejszego dostępu 
do edukacji. Celem na przyszłość będzie zapewnienie funkcjonowania centrum takŜe po 
zakończeniu projektu” podkreślił poseł Kołodziej. Kolejnym waŜnym dla gminy przedsięwzięciem 
jest remont drogi krajowej nr 28 Przysieki-Siepietnica oraz naprawa osuwiska w Lisówku. Poseł 
Kołodziej podjął w tej sprawie rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, juŜ 
w tym roku prace na drodze zostaną rozpoczęte. Na zaproszenie posła pod koniec lipca będziemy 
gościć dyrektora GDDKiA Zbigniewa Kotlarka, który osobiście zapozna się ze stanem naszych 
dróg. Mieszkańcy gminy od wielu lat skarŜą się takŜe na brak chodnika od Przysiek do Skołyszyna. 
Jak zapewnił nas poseł jeszcze w lecie rozpocznie się układanie kostki brukowej na tym odcinku. 

 
Mimo tego, Ŝe poseł Kołodziej jest Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i drogi to 

główny temat jego działań powiedział nam, Ŝe „rozwój gminy, to nie tylko drogi”. Kolejną waŜną 
sprawą było pozyskanie środków na zajęcia pozalekcyjne dla Gimnazjum w Skołyszynie. Ponadto  
w nadchodzące wakacje, tak jak i w zeszłym roku młodzi piłkarze mogą liczyć na obóz sportowy  
w Polanicy Zdroju. Jak widać na rozwój gminy składa się wiele elementów, aby był skuteczny musi 
przebiegać w kaŜdej dziedzinie naszego Ŝycia. Cieszy nas chęć działania i zaangaŜowanie na jakie 
moŜemy liczyć, oby tak dalej!  

Wywiad z Posłem Januszem Kołodziejem str. 8. 
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S P R A W D Z I A N Ó W  C Z A S  
 
 W dniu 12 kwietnia 2007 r przeprowadzony 
został szósty w historii oświaty powszechny sprawdzian 
na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Było to 
wydarzenie w pewnej mierze symboliczne, bo do 
sprawdzianu przystąpiły dzieci, które sześć lat temu 
rozpoczęły naukę szkolną czyli w roku, w którym 
sprawdzian odbył się po raz pierwszy. 
Do sprawdzianu w bieŜącym roku szkolnym w Polsce 
przystąpiło ogółem 452 365 uczniów. W naszej gminie tej 
formie sprawdzenia wiedzy i umiejętności poddanych 
zostało ogółem 180 uczniów z ośmiu szkół 
podstawowych.  

Analizując wyniki sprawdzianu naleŜy podkreślić 
bardzo dobre wyniki osiągnięte przez uczniów 
województwa podkarpackiego. Uczniowie z naszego 
województwa zajęli pod tym względem trzecie miejsce 
w kraju ustępując miejsca tylko uczniom z województwa 
mazowieckiego i małopolskiego. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się równieŜ nasi szóstoklasiści, których 
średni wynik znacznie przewyŜsza średnią uczniów, 
zarówno powiatu jak i województwa i kraju. 
PoniŜej przedstawiamy statystyczne zestawienie wyników 
sprawdzianu. 
 
1. SP Kunowa - 29,4 pkt 
2. SP Przysieki - 29,2 pkt 
3. SP Święcany  - 28,6 pkt 
4. SP Lisów - 27,9 pkt 
5. SP Skołyszyn - 27,8 pkt 
6. SP Jabłonica - 27,5 pkt 
7. SP Bączal Dolny - 26,6 pkt 
8.  SP Harklowa - 24,9 pkt 

 
           W dniach 24 i 25 kwietnia 2007 roku w całym 
kraju przeprowadzono powszechny i obowiązkowy 
egzamin wiedzy i umiejętności uczniów klas trzecich 
gimnazjalnych. Po sześciu latach egzamin zakorzenił się 
na dobre w polskim systemie oświaty. W najbliŜszych 
latach jego ranga jeszcze się wzrośnie poniewaŜ egzamin 
ten będzie rozszerzony o język obcy. Egzaminem tym  

 
 
w br. szk. w skali kraju objęto 506 193 absolwentów 
gimnazjów. Z terenu naszej gminy było to 185 uczniów. 
            Analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego 
uczniów z terenu gminy naleŜy z przykrością stwierdzić, 
Ŝe wyniki te były duŜo gorsze niŜ wyniki osiągnięte przez 
szóstoklasistów. Średni wynik osiągnięty przez naszych 
gimnazjalistów był niŜszy od wyników zarówno 
w powiecie jak i województwie oraz kraju. 
PoniŜej przedstawiamy statystyczne wyniki egzaminu 
gimnazjalnego 
 
Część humanistyczna                                                
1. Gimnazjum w Święcanach - 30,90 pkt 
2. Gimnazjum w Skołyszynie - 30,10 pkt 
3. Gimnazjum w Kunowej - 28,30 pkt 
4. Gimnazjum w Bączalu Dl. - 27,90 pkt 

 
Część matematyczno-przyrodnicza 
 
1. Gimnazjum w Skołyszynie - 26,50 pkt 
2. Gimnazjum w Kunowej - 25,10 pkt 
3. Gimnazjum w Święcanach - 25,00 pkt 
4. Gimnazjum w Bączalu Dl. - 24,00 pkt 

 
Nie chcemy na łamach naszej gazety dokonywać 
szczegółowych podsumowań i analiz powyŜszych wyników 
i pozostawiamy je bez komentarza.  
Jesteśmy przekonani, Ŝe kaŜdy zainteresowany takiej analizy 
dokona i wyciągnie stosowne wnioski.  
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OTWARCIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
W PRZYSIEKACH  

 

 
W dniu 29.05.2007 roku miało miejsce 

uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Przysiekach, połączone z obchodami 
Dnia Matki. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Mirosław 
Przewoźnik, wraz z Wójtem Gminy Skołyszyn - 
Zenonem Szurą i Przewodniczącym Rady Gminy – 
Wiesławem Hasiakiem. Poświęcenia budynku dokonał 
ks. Proboszcz Parafii Sławęcin – Marek Cesarz.  

Po przywitaniu przybyłych gości przez Panią 
Małgorzatę Kręcisz – p. o. Kierownika 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach, 
odczytany został list gratulacyjny Wojewody 
Podkarpackiego – Pani Ewy Draus z dnia 24.05 br. 
Następnie głos kolejno zabierali: Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego – Mirosław Przewoźnik, Wójt Gminy 
Skołyszyn – Zenon Szura, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie – Joanna 
Syzdek oraz Pani Ewa Zawilińska-Olech. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Po części oficjalnej zaprezentowany został program 
artystyczny, przygotowany przez uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy wraz 
z opiekunami. Była to inscenizacja pod tytułem 
„M ądrość Króla Salomona” oraz montaŜ słowno 
muzyczny z okazji Dnia Matki. Po części artystycznej, 
zostały wręczone mamom i przybyłym gościom 
upominki wykonane przez uczestników.  
Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i wesołej 
atmosferze. Nie brakowało łez wzruszenia w oczach 
matek oraz zadowolenia i satysfakcji uczestników.  
 

 
 
 
 
 

Uroczyste przecięcie wstęgi (od lewej:Małgorzata Kręcisz,  
Mirosław Przewoźnik, Zenon Szura, Wiesław Hasiak) 

Przemówienie Wójta Gminy Skołyszyn 

Przemówienie p. o. Kierownika Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Przysiekach 

Występy przygotowane przez uczestników ŚDS w Przysiekach 
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SA M I O  SO B IESA M I O  SO B IESA M I O  SO B IESA M I O  SO B IE     ---- P rzysieki P rzysieki P rzysieki P rzysieki  

Szkoła w dniu oddania -27 listopada 1958 r.           

Wieś Przysieki naleŜy do Gminy Skołyszyn. 
Nazwa wsi pochodzi od przysiekania co oznacza, Ŝe 
wieś powstawała na terenach "przysiekanego" lasu. 
Historia lokalizacji wsi sięga odległych lat 1364 – 
1369, czyli okresu panowania króla Kazimierz 
Wielkiego. Od tego momentu wieś naleŜała do róŜnych 
właścicieli. W 1581r. Przysieki otrzymał Tyszycki, 
a pod koniec XVIII wieku wieś naleŜała do księŜnej 
Anny Jabłonowskiej, później odziedziczył je hrabia 
Stadnicki. Te skrótowe informacje wskazują na długą 
i bogatą historię dziejów Przysiek. 
Historia szkoły natomiast sięga roku 1945. Wieś 
Przysieki nie miała własnej szkoły, dlatego dzieci 
uczyły się w szkołach: w Trzcinicy, Osobnicy lub 
Harklowej, w zaleŜności od miejsca zamieszkania. 
W okresie okupacji z kresów wschodnich do Przysiek 
przybyła nauczycielka Maria Wąsowicz, dzięki której 
we wsi powstała Szkoła Podstawowa. Budynek szkoły 
mieścił się w wydzierŜawionych lokalach 
podworskich. W 1951 roku mieszkańcy  wsi podjęli 
uchwałę w sprawie budowy szkoły. Siedem lat później,  
w dniu 27 listopada 1958 roku, dzięki ogromnej 
wytrwałości i pracy Przysieczanie świętują oddanie 
budynku szkoły do uŜytku. „Nowiny Rzeszowskie” 
odnotowały ten fakt pisząc, iŜ powstał: "Jeden 
z pomników Tysiąclecia".  

 
 

 
W ciągu kolejnych lat szkoła przeŜywała reformy 
programowe i organizacyjne, została powiększona 
i unowocześniona baza dydaktyczna szkoły, która 
aktualnie liczy 7 sal lekcyjnych, bibliotekę szkolną 
z czytelnią i pracownię komputerową z dostępem do 
Internetu.  

Szkoła pod względem architektoniczno - uŜytkowym 
składa się z 3 budynków. Kompleks budynku otaczają 
trawniki, tereny rekreacyjne, boiska szkolne róŜnego 
przeznaczenia, bieŜnia, skocznia  i plac zabaw dla 
najmłodszych. Łączna powierzchnia całego kompleksu 
szkolnego wynosi 1,52 ha. 
 Niezwykle waŜnym wydarzeniem dla 
społeczności szkolnej stało się nadanie Szkole imienia  
Anny Jenke (1921 – 1976) – nauczyciela, 
wychowawcy młodzieŜy, harcerki.  
Niezwykła osobowość i postawa Ŝyciowa Anny Jenke, 
jej przesłanie zawarte w prowadzonym przez nią 
dzienniczku stało się dla rodziców, uczniów 
i nauczycieli Szkoły wychowawczym drogowskazem.  
Rada Gminy w Skołyszynie zaakceptowała  ten wybór 
Uchwałą z dnia 30 października 2003 r. nadając Szkole 
Podstawowej w Przysiekach imię Anny Jenke. 
Uroczystość nadania imienia odbyła się dnia 29 maja 
2004 roku.  
Obecnie szkoła po wielu remontach, do których naleŜy 
wliczyć ogrodzenie budynku, nową elewację 
zewnętrzną,  wymianę części stolarki okiennej, 
odnowienie sal dydaktycznych oraz coraz lepsze 
wyposaŜenie dydaktyczne, cieszy społeczność szkolną 
i daje moŜliwość osiągania satysfakcjonujących 
wyników dydaktyczno-wychowawczych. 
 

Szkoła to nie tylko piękny budynek, przyjemne 
wnętrza, lecz przede wszystkim uczniowie, troskliwi 
rodzice, sprzyjające środowisko lokalne i samorządowe 
oraz odpowiedzialni i kompetentni nauczyciele, 
wychowawcy.  

Szkoła Podstawowa w Przysiekach – 01.06.2005 r. 
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W bieŜącym roku szkolnym w skład kadry 
pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły Maria Świerz, 
ks. Marek Cesarz, Krystyna Szot, Jadwiga Kasprzyk, 
Bernadetta Filus, Wiesława Rewiś, Małgorzata 
Leśniak, Krystyna Majka, Agnieszka Wieczorek, 
ElŜbieta Pawluś, Edyta Hasiak, Paweł Gutkowski, 
Ewelina Lipińska, Iwona Jodłowska. 
 
 
 

W szkole pręŜnie działają organizacje typu: Samorząd 
Uczniowski, Rada Rodziców, PCK, SK Ekologiczne. 
Chętni uczniowie uczestniczą w róŜnych zajęciach 
pozalekcyjnych. Prowadzone jest Koło Regionalne, 
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Koło Polonistyczne, 
Koło Informatyczne, Koło Dziennikarskie, Koło 
Artystyczne, Gimnastyka Korekcyjna. 
Organizowane są  liczne imprezy szkolne 
i środowiskowe: imprezy turystyczno-krajoznawcze, 
Akcja Sprzątanie Świata, Pasowanie na Ucznia, 
Andrzejki, Jasełka, Zabawa Noworoczna, Święto Babci 
i Dziadka, Pierwszy Dzień Wiosny, Święto Patrona, 
Dzień Ziemi, Dzień Europejczyka, Akcja Cała Polska 
Czyta Dzieciom, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień 
Sportu, plenerowe imprezy dochodowe. 
Szkoła osiąga sukcesy dzięki konstruktywnej 
i przyjaznej współpracy, wsparciu władz 
samorządowych, rodziców i zaangaŜowaniu 
pracowników szkoły.  
Kolejnym tegorocznym wyzwaniem dla Szkoły 
Podstawowej w Przysiekach jest organizacja 
dochodowej imprezy szkolno-parafialnej planowanej 
na ostatni weekend czerwca  tj. 30.06-01.07. 
Serdecznie zapraszamy!  
 

Patron Szkoły – Anna Jenke                                                  

 
 

Urząd Gminy i Gminny O środek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza ją na „Dni Gminy 
Skołyszyn”, które odb ędą się w dniach 28-29 lipca 2007 r. /sobota, niedziela/. 

 
28 LIPCA  - sobota: otwarcie wystawy rękodzieła /sala GOKiCz/,  

- godz. 13.00 Turniej Piłkarski Orlików  
− godz. 14.00 Turniej Siatkówki PlaŜowej  
− godz. 17.00 mecz Oldboyów z udziałem byłych zawodników LKS 

 
29 LIPCA . – niedziela początek, godz.14.00 
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 
 
W programie:   

− godz. 14.30 występy dzieci i młodzieŜy ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów – laureatów XV Gminnego 
Konkursu Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej, występ przygotowany przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Przysiekach, występ zespołu śpiewaczego  “Lisowianki”, chóru OSP ze Święcan zespołu 
tanecznego „ESCAPE” z Harklowej, koncert zespołu „Messenger”  

− godz. 13.00 mecz piłkarski juniorów  
− godz. 14.00 Turniej Piłkarski imieniem Wojtka Chmury 
− godz. 14.00 Turniej Koszykówki /boisko obok Szkoły Podstawowej w Skołyszynie/ 
− godz. 19.00 gwiazda wieczoru zespół: „DWIE KORONY”- przeboje „Czerwonych Gitar” 
− godz. 20.30 – zabawa ogrodowa, ok. godz. 21.00 odbędzie się losowanie nagród z biletów wstępu. 
− ponadto: kiermasz potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Skołyszyn, 

wystawa haftu i rzeźby twórców z terenu gminy, konkursy, loteria fantowa, rozgrywki sportowe oraz liczne 
atrakcje dla dzieci 
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OSP Jabłonica 

Przemówienie Wójta Gminy Skołyszyn 

JUBILEUSZ 75 LECIA OSP 
JABŁONICA 

 
W dniu 26 maja 2007 roku miejscowość Jabłonica 
przeŜywała niecodzienną uroczystość. Miejscowa jednostka  
OSP obchodziła swój jubileusz 75 lecia działalności.  

Z tej okazji do Jabłonicy zjechały delegacje OSP z  terenu 
Gminy Skołyszyn z 11 pocztami sztandarowymi, orkiestra 
dęta OSP Szerzyny oraz dostojni goście m.in. Poseł na Sejm 
RP Stanisław Zajac, Przewodnicząca Rady Powiatu Alicja 
Zając, Wójt Gminy Zenon Szura, Ksiądz Proboszcz Parafii 
Antoni Łagoda oraz liczna grupa radnych Rady Gminy. 
Władze straŜackie reprezentowali Komendant Powiatowy 
PSP bryg. Wiesław Latoszek, Kapelan Powiatowy 
StraŜaków ks. Tadeusz Wawryszko oraz Prezes ZOP ZOSP 
RP w Jaśle Franciszek Labut. Dowódcą uroczystości był 
Stanisław Święch Komendant Gminny Związku, który 
wspólnie z Henrykiem Januszem prowadzili uroczystość 
zgodnie z obowiązującym ceremoniałem poŜarniczym.  

W trakcie uroczystości, która odbyła się na placu przed 
Domem Ludowym i Remizą, po uroczystym wciągnięciu 
flagi związkowej na maszt oraz odegraniu hymnu „Rycerze 
Floriana”, jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez 
społeczeństwo przy wydatnej pomocy Urzędu Gminy. 

Sztandar został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi 
dla poŜarnictwa przyznanym przez Zarząd Główny ZOSP.  
 
Liczna grupa straŜaków OSP Jabłonica została 
uhonorowana odznaczeniami straŜackimi. Po oficjalnych 
przemówieniach, kompania honorowa złoŜona z członków 

OSP Jabłonica oraz pocztów sztandarowych wraz z gośćmi 
oraz licznie zebraną młodzieŜą ze Szkoły Podstawowej udała 
się do kościoła na uroczysta Mszę Świętą w trakcie której 
został poświęcony sztandar przez kapelana Ks. Tadeusza 
Wawryszko oraz Proboszcza Parafii Ks. Antoniego Łagodę. 
Prezes OSP Jan Hajnosz w swoim wystąpieniu złoŜył 
serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom 
uroczystości oraz członkom ich rodzin za udzieloną pomoc 
w przygotowaniu uroczystości. Podkreślił, Ŝe duŜe uznania 
naleŜą się druhnom Marii Biernackiej, Leokadii Hajnosz, 
Bogusławie Bylinowskiej, które włoŜyły bardzo duŜy wkład 
pracy przy organizacji zabaw, festynów na cele budowy 
istniejącej remizy OSP jak równieŜ utrzymaniu porządku 
i czystości w wybudowanym obiekcie. NaleŜą one 
nieprzerwanie do OSP od wielu lat. Słowa podziękowania 
zostały złoŜone równieŜ paniom (Ŝony straŜaków) za trud 
włoŜony w przygotowaniu przyjęcia uczestników 
uroczystości. Uroczystość została zakończona tradycyjnym 
spotkaniem w Domu Ludowym. Słowa uznania naleŜą się 
Zarządowi OSP Jabłonica na czele z Prezesem Janem 
Hajnoszem za odpowiednie przygotowanie uroczystości. 
W następnym numerze zostanie zamieszczony rys 
historyczny jednostki.  

Poczet sztandarowy OSP Jabłonica podczas Mszy św. 

Podziękowanie Wójta dla Prezesa OSP Jabłonica Jana Hajnosza 
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MłodzieŜowa DruŜyna PoŜarnicza ze Skołyszyna 

POWIATOWE ZAWODY 
SPORTOWO-POśARNICZE 

 
W dniu 3.06.2007r. na stadionie w Osieku Jasielskim 

odbyły się III Powiatowe Zawody Sportowo – PoŜarnicze. Na 
starcie stanęło 21 druŜyn reprezentujące 9 gmin z powiatu 
jasielskiego. Gmina Skołyszyn wystawiła 4 druŜyny w  kategoriach 
młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych dziewcząt i chłopców, 
kobiecych oraz męskich druŜynach poŜarniczych.  

Zawody odbywały się w większości w niesprzyjących 
warunkach atmosferycznych, przy silnie padającym deszczu, 
zawłaszcza w momencie startu młodzieŜowych druŜyn 
poŜarniczych. Najmłodsi adepci sztuki poŜarniczej w strugach 
deszczu musieli wykonywać ćwiczenia bojowe oraz bieg 
sztafetowy z przeszkodami. 
Wyniki zawodów 
MDP Dziewcząt 
1. Brzyska  - 1027,6 pkt (bez punktów karnych) 
2. Skołyszyn  - 951,6 pkt (40 pkt. karnych) 
3. Warzyce  - 850,1 pkt (100 pkt. karnych) 
 MDP chłopców 
1. Brzyska  -1019,0 (20 pkt. karnych) 
2. Skołyszyn - 1016,1(10 pkt. karnych) 
3. Samokleski - 844,7 (140 pkt. karnych) 
Zgłoszona wcześniej druŜyna z Chrząstówki nie wystartowała 
mimo, Ŝe była ujęta na liście  startowej. Sytuacja ta miała duŜe 
znaczenie odnośnie odpowiedniego przygotowania sprzętu przez 
MDP - chłopców Skołyszyn, którzy musieli startować zaraz po 
wykonaniu swego zadania przez koleŜanki z druŜyny. 
Kobiece DruŜyny PoŜarnicze 
1. Sieklówka  - 136,3 (bez pkt karnych) 
2. ZałęŜe -   141,1 ( 3 pkt. karne) 
3. Harklowa  - 191,3 (28 pkt. karnych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Męskie DruŜyny PoŜarnicze 
1. Brzyska   - 106,5 ( 6 pkt.karnych) 
2. Pielgrzymka  - 109,9 (6 pkt. karnych) 
3. Kłodawa  - 111,6 ( bez pkt. karnych) 
4. Krempna   - 120,5 (8 pkt karnych) 
5. Sławęcin Siedliska - 128,9 (bez pkt. karnych) 
6. Osiek Jasielski   - 129,3 (13 pkt karnych) 
7. Gorzyce   - 131,0 (5 pkt.karnych) 
8.Roztoki   - 134,4 (10 pkt karnych) 
9. Sieklówka   - 135,2 (5 pkt karnych) 
10.Osobnica   - 159,9 (bez pkt karnych) 
11.Dębowiec   - dyskwalifikacja (nie stawienie   
                                           się w czasie zawodników na start) 

Zwycięskie druŜyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy 
oraz kamizelki ostrzegawcze ufundowane przez Dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Jana Czecha. 
Honorowymi gośćmi zawodów byli m.in.: Poseł na sejm RP 
Stanisław Zając, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. 
Bogdan Kuliga, Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Kmiecik, 
Burmistrz Miasta Jasło i Wójtowie Gmin z powiatu jasielskiego. 
Zawody organizowane były przez ZOP ZOSP, KP PSP oraz Wójta 
Gminy Osiek Jasielski. Słowa podziękowania naleŜą się Wójtowi 
Gminy Skołyszyn Zenonowi Szurze za udostępnienie na zawody 
powiatowe nowo zakupionego specjalistycznego toru przeszkód dla 
MDP. Nadmieniamy, Ŝe jest to jedyny w pełni profesjonalny, 
spełniający wymogi tor przeszkód w powiecie jasielskim. 
Członkom OSP w Skołyszynie naleŜą się słowa podziękowania za 
jego rozłoŜenie i złoŜenie na stadionie, a Panu Andrzejowi 
Stachaczowi za nieodpłatne przetransportowanie swoim 
samochodem toru przeszkód oraz zabezpieczenie logistyczne 
startujących MDP. Przy silnie padającym deszczu młodzieŜ ze 
Skołyszyna mogła schronić się pod plandeką samochodu oraz 
w spokoju posilić się zakupioną kiełbasą upieczoną na grillu. Start 
druŜyn z Gminy Skołyszyn, po długiej przerwie w zawodach 
powiatowych oraz krótkim czasie przygotowań, naleŜy uznać za 
udany. 

 
 
Panie Pośle! 
Jak to się 
stało,Ŝe w 
swoim prawie  
Ŝe debiucie na 
wielkiej 
scenie 
politycznej - 

DruŜyna OSP Sławęcin Siedliska 

Reprezentacja Gminy Skołyszyn na zawodach powiatowych 
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WYWIAD Z POSŁEM NA SEJM RP – JANUSZEM KOŁODZIEJEM  
MIESZKA ŃCEM NASZEJ GMINY 

Poseł na Sejm RP – Janusz Kołodziej 

Panie Pośle! Jak  
- Panie Pośle! Jak to się stało, Ŝe w swoim prawie Ŝe 
debiucie na wielkiej scenie politycznej znalazł się 
w Sejmie RP? 
 
O tym zadecydowali sami wyborcy. DuŜo pracy włoŜyłem 

w to, Ŝeby znaleźć się w Sejmie. Bardzo często spotykałem 

się z wyborcami, rozmawiałem z nimi,  zapoznawałem ich 

ze swoim programem. To właśnie oni zdecydowali, Ŝe 

zasiadłem w Parlamencie.  

 

- Nie jest Pan przeciętnym posłem, przewodniczy Pan 
potęŜnej komisji, jaką jest komisja infrastruktury. Czym 
się ona zajmuje? Kto w niej pracuje? 
 

Komisja jest bardzo duŜa, zajmuje się resortem transportu, 

gospodarki morskiej, budownictwa, telekomunikacji, poczty. 

W komisji pracują ludzie, którzy zetknęli się z merytoryczną 

stroną  przedsięwzięć, które się w tej komisji odbywają. Są 

to w większości przedsiębiorcy, budowlańcy, inŜynierowie, 

dla których tematyka budownictwa, telekomunikacji czy 

gospodarki nie są obce. 

 

- Są to działania waŜne, strategiczne w skali makro. Czy 
ma Pan czas na pomoc dla swojego województwa, 
powiatu, gminy? 
 

Czas pracy poza Sejmem poświęcam na rzecz naszego 

województwa, które składa się z dwóch okręgów: 

krośnieńsko-przemyskiego i rzeszowsko-tarnobrzeskiego. 

Czas na sprawy województwa, powiatu i gminy zawsze 

znajdę, bowiem stąd pochodzę i tu mieszkają ludzie, którzy 

mi zaufali. 

 

- Jakie konkretne i namacalne działania podjął Pan dla 
naszego środowiska? 
 

Podejmuję wiele konkretnych działań, które mają na celu 

pomóc ludziom i instytucjom. Ostatnio w Dębicy pomogłem 

w realizacji obwodnicy. To był wielki problem dla 

mieszkańców, którzy po mojej interwencji byli wreszcie 

zadowoleni i usatysfakcjonowani.  

Jeśli chodzi o gminę to udało mi się pozyskać środki na 

Gimnazjum w Skołyszynie, pomogłem wysłać młodych 

piłkarzy na obóz sportowy do Polanicy Zdroju. W tym roku 

chłopcy równieŜ wyjadą na letni obóz. Załatwiłem sprawę 

Centrum Kształcenia na odległość, które będzie miało 

siedzibę na terenie naszej gminy oraz w Dębowcu. Starałem 

się o środki w kwocie 3,5 miliona złotych na naszą drogę 

krajową Przysieki-Siepietnica i na naprawę usuwiska 

w Lisówku. Dziewięć miesięcy temu podjąłem rozmowy 

z Generalną Dyrekcją Dróg i dostałem zapewnienie, Ŝe 

w tym roku prace na tej drodze i przy tym usuwisku zostaną 

rozpoczęte. Prace te rozłoŜone są na trzy etapy. Pierwszy 

etap rozpocznie się w miesiącach wakacyjnych. W lipcu na 

moją prośbę będziemy gościli dyrektora naczelnego 

Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad pana Zbigniewa 

Kotlarka, który zobaczy nasze gminne drogi i usuwisko 

w Lisówku oraz przyglądnie się drogom w całym 

województwie podkarpackim. 

Podjąłem równieŜ działania, które miały na celu zdobycie 

potrzebnych materiałów budowlanych na chodnik 

w Przysiekach i Skołyszynie. Na moją prośbę została 

przekazana kostka brukowa. Chodnik zostanie wybudowany 

jeszcze w tym roku, prace rozpoczną się w lipcu. 

W ubiegłym roku podjąłem działania zmierzające do 

wznowienia połączeń Biecz-Jasło. Po rozmowie z Prezesem 

Regionalnych Przewozów w Rzeszowie te połączenia 

wznowiono. Jednak od stycznia 2007 roku Samorząd 

Województwa Podkarpackiego nie podjął inicjatywy w tym 

zakresie. Aktualnie prowadzę rozmowy z Przewozami 

Regionalnymi i Urzędem Marszałkowskim o wznowienie 

tych połączeń.  

 

- Czy to Pan jest inicjatorem tych działań czy teŜ lokalne 
władze? 
 
Inicjatorem tych wszystkich prac są oczywiście lokalne 

władze. Bardzo często spotykamy się, dyskutujemy, 

rozwaŜamy jak najlepiej róŜne sprawy rozwiązać. Cieszy 

mnie współpraca z samorządami, bo to właśnie one są 
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odpowiedzialne za to, co dzieje się na terenie gminy czy 

powiatu.  

 
- A jak układa się Pana współpraca z samorządem naszej 
gminy? 
 

Współpraca z samorządem gminy Skołyszyn układa mi się 

bardzo dobrze. Częste spotkania z wójtem i radnymi 

owocują udanymi pomysłami, dzięki którym gmina rozwija 

się.  

Mam nadzieję, Ŝe ta współpraca nadal będzie układać się 

pomyślnie, bo przed nami bardzo duŜo pracy.  

 
- Posłowanie to nie tylko Warszawa, ale takŜe praca 
w terenie, biurze poselskim. Gdzie i kiedy zwykły 
obywatel moŜe Panu przedstawić swoje problemy? 
 

Biura poselskie znajdują się w Jaśle, Lubaczowie, 

Brzozowie, Sanoku, Krośnie i Przemyślu. Moje biuro na 

terenie powiatu jasielskiego mieści się w Jaśle na ulicy 

Sokoła i pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 

do 17. W kaŜdy poniedziałek osobiście spotykam się 

z obywatelami w jasielskim biurze.  

 
- Jak z perspektywy czasu patrzy Pan na swoją pracę 
poselską? Czy to głównie przyjemność, no bo są podróŜe, 
telewizja etc., czy teŜ cięŜka praca i odpowiedzialność? 
 

Rozpoczynając pracę posła nie zdawałem sobie sprawy na 

czym polega taka praca. Media przedstawiają zajęcia posła 

w innym odcieniu, ubarwiają i niedoceniają. 

W rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Jeśli chodzi 

o podróŜe, to faktycznie one się zdarzają, ale są to wyłącznie 

podróŜe słuŜbowe. Kontakt z telewizją takŜe mam, ale jak 

wcześniej powiedziałem jedynie w słuŜbowych sprawach, 

najczęściej związanych z pracą komisji, której 

przewodniczę. Z perspektywy czasu widzę, Ŝe praca posła to 

bardzo odpowiedzialne zajęcie. Trzeba bowiem 

rozwiązywać trudne problemy jednostek i zbiorowości. 

Chciałbym raz jeszcze podkreślić, Ŝe posłowanie to nie 

podróŜe zagraniczne i wizyty w telewizji, ale przede 

wszystkim częsty kontakt z ludźmi, rozwiązywanie 

problemów i konfliktów, kontaktowanie się z róŜnymi 

grupami społecznymi, szukanie kompromisów.  

Rozwianiem krzyŜówki z numeru 2/2007 Wieści Skołyszyńskich, było hasło: 
 

„BAR NA WINNICY” 
 

Spośród osób, które wzięły udział w konkursie zostały rozlosowane nagrody.  
PoniŜej prezentujemy listę  zwycięzców, którzy otrzymali nagrody:   
1. Bogumił Buczyński (Bączal Górny) 
2. Piotr Kosiek (Święcany) 
3. Krystyna Podkulska (Skołyszyn) 
 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, zaś tym, którzy nie mieli szczęścia, Ŝyczymy powodzenia w następnych konkursach! Serdeczne 
podziękowania dla Pana Tadeusza Wielgosza właściciela Baru na Winnicy, który dla zwycięzców ufundował nagrody w postaci pizzy. 

Sponsor nagród w krzyŜówce nr 2/2007 Bar na Winnicy 
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WYBIERZ śYCIE !!!. 
 
 
RAK PIERSI. ! 
Brzmi jak wyrok? 
Praktycznie kaŜda kobieta w Polsce zetknęła się z tą tematyką 
i wszystkim się wydaje, Ŝe na ten temat wszystko wiedzą, ale ich to 
nie dotyczy. Tym czasem, co roku na raka piersi zapada 12 000 
kobiet. Połowa z nich niestety umiera. Jeśli chodzi o stan 
faktyczny w naszym województwie, to statystyki podają, Ŝe 
 w latach 2002-2004, na 470 mieszkanek Podkarpacia, u których 
wykryto ten rodzaj nowotworu, zmarło 198. To straszna i smutna 
statystyka, za którą kryją się nie tylko liczby. To nasz ból, 
cierpienie bliskich, rozpacz dzieci i strach przed samotnością 
pozostawianych współmałŜonków. Dlaczego nie potrafimy się 
uczyć na nieszczęściu innych, są przecieŜ dokoła nas? Choroba 
nowotworowa moŜe dotknąć kaŜdej rodziny. Czy Polki są 
świadome zagroŜenia? 
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem okresu 
pomenopauzalnego u kobiet. W krajach zachodnich 5-letnie 
przeŜycie, które jest synonimem wyleczenia, sięga nawet 75%. 
To znaczy, Ŝe na polu walki z tym nowotworem jeszcze mamy 
duŜo do zrobienia. 
U kobiet, które nie ukończyły 30 roku Ŝycia stwierdza się go 
sporadycznie. Częstość jego występowania wzrasta z wiekiem. 
Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania naleŜą 
równieŜ:  
-uwarunkowania genetyczne, tzw. rodzinne występowanie tej 
choroby 
-wysoki status ekonomiczno-socjalny (ograniczenie liczby ciąŜ 
w rodzinie) 
-nieprawidłowa dieta-obfitująca w tłuszcze, alkohol, cukier 
-niepłodność-brak ciąŜy lub poronienia 

-pierwsza ciąŜa po 35 roku Ŝycia 
-późna menopauza 
Rokowanie w leczeniu wszystkich nowotworów, równieŜ raka piesi 
zaleŜy od wczesnego wykrycia. Wiele kobiet świadomie bada 
swoje piersi, Ŝąda badania piersi przez lekarza rodzinnego lub 
ginekologa. Daje to rezultaty-coraz więcej guzów wykrywa się 
w stadium moŜliwym do leczenia. Zachęcamy kobiety, aby co 
miesiąc przeprowadzały samokontrolę piersi. Nie jest to trudne, 
jednak waŜne, aby wykonywać ją regularnie, starannie i dokładnie.  
Samobadanie piersi składa się z 2 etapów: 
-oglądania swoich piersi 
-badania dotykiem (niezbyt mocnym, ale stanowczym). Zadbajmy, 
aby prowadzić badanie swobodnie, w ciepłym miejscu, gdzie 
moŜna zachować prywatność. 
 JeŜeli kobieta miesiączkuje powinna badać swoje piersi tuŜ po 
miesiączce, najlepiej w ten sam dzień cyklu (struktura piersi 
zmienia się wraz ze zmianami hormonalnymi w organiźmie kobiety 
następującymi w okresie międzymiesiączkowym). Po menopauzie 
najlepiej w ten sam dzień kaŜdego miesiąca. Kiedy poznamy 
budowę i strukturę swoich piersi nawet niewielka zmiana nie 
umknie naszej uwadze. RównieŜ róŜnice w wyglądzie:  
-zaczerwienienia, owrzodzenia 
-róŜnice w wielkości i wyglądzie 
-wciągnięcia i zapadnięcia skóry lub brodawki 
-wyciek z brodawki-zwłaszcza jednej piersi 
-guzki w dołach pachowych i wszelkie zmiany, których wcześniej 
nie było 
To sygnał do podjęcia szybkich działań i dalszej diagnostyki. 
Pierwsze samobadanie piersi będzie dla nas zaskoczeniem, okaŜe 
się, bowiem Ŝe w naszych piersiach są same guzki. Taka jest 
struktura piersi, Dlatego przed pierwszym samobadaniem 
poprośmy doświadczonego lekarza o zbadanie piersi i zróbmy 
niezbędną diagnostykę:- mammografię-po 40 roku Ŝycia – co 2 lata, 
-w razie potrzeby uzupełniające USG sutka. Wbrew pozorom 

dostępność do tych badań 
wcale nie jest tak 
ograniczona jak się 
wydaje. Na naszym 
terenie nawet bez 
skierowania moŜna zrobić 
badanie mammograficzne 
w ramach programu 
profilaktyki prowa-
dzonego przez NFZ 
w Szpitalu w Jaśle 
w Pracowni Mammo-
grafii. Wystarczy wziąć ze 
sobą dowód ubezpie-
czenia i PESEL i umówić 
się na wizytę  
tel.:013-4462041.  
Program dotyczy kobiet 
w wieku od 49 do 69 lat. 
Pozostałe panie mogą 
prosić o diagnostykę 
lekarza rodzinnego lub 
ginekologa. Zapewniam 
panie Ŝe, na diagnostyce 
zwłaszcza tam gdzie są 
wskazania nie oszczędza 
się w waszym SP ZOZ 
w Skołyszynie, a Poradnia 
dla Kobiet stoi otworem 
dla wszystkich potrzebu-
jących. 
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WYWIAD Z PANI Ą AGATĄ ŚLI ś 
NA 15-LECIE „KEKSA” 

 
 
 
 
Skąd wziął się pomysł na taki zakład? Jakie były 
początki? 
Po ukończeniu szkoły cukierniczej  piekłam w domu ciasta 
i ciasteczka na rozmaite okazje (wesela, chrzciny, imieniny). 
Piętnaście lat temu nie planowałam otwarcia zakładu, 
realizowałam jedynie indywidualne zamówienia, niemniej 
jednak zyskiwałam stałych klientów. W tym czasie 
zatrudniłam pierwszego pracownika. W 1992 roku 
postanowiłam wraz z męŜem zwiększyć produkcję. 
Konsekwencja i  upór sprawiły, Ŝe załoŜyli śmy rodzinną 
firmę „Keks”.  
 
Jak wygląda dzień dzisiejszy zakładu? 
Jedną z podstawowych zasad w prowadzeniu tego typu 
działalności jest ciągły rozwój i poszerzanie asortymentu. 
Od samego początku działalności stawialiśmy przede 
wszystkim na wysoką jakość wyrobów. Dzięki czemu dziś 
istniejemy na rynku cukierniczym.  
Dzień dzisiejszy zakładu to cięŜka praca ponad dwustu osób 
w zakładzie w Sławęcinie, dwóch restauracjach, domu 
weselnym z hotelem, cukierniach w prestiŜowych punktach 
Rzeszowa, Jasła i Dębicy oraz w sieciach sklepów na terenie 
województwa podkarpackiego i małopolskiego.  
 
Co Pani najbardziej lubi ze swoich wyrobów, a czego 
nie? 
W szerokiej ofercie wyrobów  „Keksa” nie ma takiego, 
którego bym nie lubiła.  Najbardziej jednak lubię produkty, 
z których słynie „Keks”, a więc wysublimowane 
i róŜnorodne torty weselne i okolicznościowe kosze pieczone 
z ciasta chlebowego wypełnione wielosmakowymi kruchymi 
ciasteczkami oraz olbrzymia gama ciast i doskonałe lody.  
 
Kto konsumuje wyroby „Keksa”? 
Nasz klient to człowiek charakteryzujący się dobrym gustem 
i wyrafinowanym smakiem. Mam nadzieję, Ŝe nigdy nie 
zawiedzie się na jakości naszych produktów i nie znudzi się 
ofertą firmy.  
 
Jakie są największe sukcesy firmy? 
Największym sukcesem jest niezmiennie od  lat nasz stały 
klient. Wszystkie inne: prestiŜ firmy, zdobywane przez lata 
nagrody są wynikiem naszego uporu, konsekwencji 
i cięŜkiej pracy. Niewątpliwie naszym sukcesem jest 
równieŜ to, Ŝe w „Keksie” znalazło pracę wielu ludzi. 
 
Czy były jakiej niepowodzenia? 
Oczywiście, Ŝe były. Jednak na kaŜde niepowodzenie patrzę 
z dystansem. KaŜda poraŜka wpisana jest w sukces firmy, 
stanowi zło konieczne, które toruje drogę do prawidłowego 
rozwoju firmy. 
 
 

 
 
 

 
Co przeszkadza pani w działalności? 
Myślę, Ŝe największą bolączką są zatory płatnicze, które 
hamują regularny rozwój i inwestycje. Niesolidność 
niektórych kontrahentów oraz niestabilność prawa równieŜ 
przeszkadza mi w prowadzeniu firmy. Jestem jednak pewna, 
Ŝe powoli nasza rzeczywistość znormalizuje się z poŜytkiem 
dla nas wszystkich. 
 
Jak układa się współpraca z gminą? 
Bardzo dobrze. DuŜe znaczenie ma fakt, Ŝe gmina Skołyszyn 
rozumie i pomaga w działalności i rozwoju firmy. Zarząd 
„Keksa” i jego pracownicy to w większości mieszkańcy 
gminy, wszyscy więc mają jeden cel: rozwój gminy 
i poprawa bytu mieszkańców. 
 
Jakie są plany na przyszłość firmy? 
Chcielibyśmy nadal prowadzić rozbudowę zakładu 
i poszerzyć sieć naszych punktów firmowych. Ale to nasi 
klienci i odbiorcy wybierając nasze produkty na rynku 
zdecydują o tym, jak szybko się to stanie. 
 
Czy firma podejmuje działania charytatywne? 
Oczywiście, Ŝe tak. Od samego początku powstania firmy 
czynnie uczestniczymy w róŜnego rodzaju działaniach 
charytatywnych. Pomagamy emerytom i rencistom, 
sponsorujemy kluby sportowe, ofiarujemy produkty na 
festyny dochodowe. Staramy się pomóc wszystkim, którzy 
proszą o pomoc.  
 
Jak znajduje Pani czas na wszystkie działania, które są 
podejmowane przez firmę? 
Jeśli kocha się swoją pracę, to praca stanowi przyjemność 
dla człowieka. Nigdy nie przyszło mi do głowy liczyć czas, 
jaki spędzam codziennie w firmie, a poniewaŜ „Keks” jest 
firmą rodzinną czuję się w nim jak w domu. Dosłownie i w 
przenośni. Mój dom rodzinny był zawsze otwarty, tak jak 
teraz nasza firma, dlatego zapraszam: przekonajcie się 
o naszej gościnności i zostańcie klientami firmy „Keks”. 
Skosztujcie tradycji przepełnionej słodyczą… 
 

Agata ŚliŜ 
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Obchody 140-lecia Koła Gospodyń Wiejskich 

GMINNE HISTORYCZNE 
SPOTKANIE KÓŁ GOSPODY Ń 

WIEJSKICH 
 

2 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie odbyło się Gminne Historyczne Spotkanie Kół  
Gospodyń Wiejskich z Gminy Skołyszyn z okazji 140-lecia KGW.  

W uroczystości uczestniczyli: Wiesław Hasiak – Przewodniczący 
Rady Gminy w Skołyszynie, Zenon Szura – Wójt Gminy  
Skołyszyn, Krzysztof Zięba – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, 
Janina Byczek – Sekretarz Gminy Skołyszyn, Genowefa Szerląg, 
Stanisław Pawluś – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skołyszynie, 
Maria Czajka – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie, Przewodniczące Kół Gospodyń 
Wiejskich wraz z delegacjami z Siepietnicy, Święcan, Przysiek, 
Skołyszyna, Sławęcina i Lisowa a takŜe długoletnie działaczki Kół 
Gospodyń Wiejskich z Gminy Skołyszyn, które otrzymały 
podziękowania za wieloletnią działalność w kołach, które wraz 
z ksiąŜką o Gminie Skołyszyn wręczyli Przewodniczący Rady 
Gminy i Wójta Gminy Skołyszyn. Podczas montaŜu słowno-
muzycznego przedstawiony został rys historyczny  Kół Gospodyń 
Wiejskich, wystąpiły dzieci ze Szkolnego Koła  Miłośników 
Skołyszyna i Okolic przy  Szkole Podstawowej w  Skołyszynie 
a takŜe zespół „Lisowianki”. 
 

Przedstawienie „Przepis na  grzeczność” 
 

21 czerwca  Gminny 
Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skoły- 
szynie gościł teatrzyk 
„Powsinoga” działający 
przy Kole Gospodyń 
Wiejskich w Siepietnicy 
i MłodzieŜowym Domu 
Kultury w Jaśle. Teatrzyk 
zaprezentował dzieciom ze 
Szkoły Podstawowej 
w Skołyszynie przedsta- 
wienie pt. „Przepis na 
grzeczność”. Teatrzyk 
prowadzi Małgorzata Piotrowska z Jasła. 

„Cała Polska Czyta Dzieciom” 

W ramach obchodzonego przez całą Polskę w dnach 3-10 
czerwca VI Tygodnia Czytania Dzieciom w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, oraz Filiach w Święcanach 
i Harklowej odbyły się spotkania z dziećmi zachęcające do czytania  
poprzez wspólne głośne czytanie i konkursy literackie. Pracownice 
biblioteki w Skołyszynie oraz dzieci i nauczycielki z Gminnego 
Przedszkola w Skołyszynie kl. „O” wzięły udział w zorganizowanej 
przez MBP w Jaśle, Dom Dziecka w Wolicy oraz licznych 
współorganizatorów i sponsorów Powiatowej Inauguracji 
VI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, która odbyła się 
3 czerwca w Domu Ludowym w Wolicy. Imprezę rozpoczęto 
głośnym czytaniem „Lokomotywy”- J. Tuwima, po nim nastąpił  
piknik podczas którego dzieci brały udział w licznych konkursach 
literackich i plastycznych, grach i tańcach integracyjnych, oraz 
loterii fantowej z atrakcyjnymi nagrodami. Uczestnicy mogli 
zobaczyć pokaz magii w wykonaniu iluzjonisty. W GOKiCz 
w Skołyszynie odbyło się uroczyste „Pasowanie na Czytelnika 
Biblioteki Publicznej” uczniów kl. II Szkoły Podstawowej. Postacie 
bajkowe Koziołek Matołek,  Kot w Butach, oraz bibliotekarki 
przedstawiły  inscenizacje przybliŜającą rolę ksiąŜki w Ŝyciu 
kaŜdego człowieka, a takŜe jak naleŜy ją szanować, aby mogła 
słuŜyć następnym pokoleniom.  Miało tu miejsce głośne czytanie 
1 księgi „120 Przygód Koziołka Matołka „– K. Makuszyńskiego, 
fragment ksiąŜki A. Lindgern  „Dzieci z Bullerbyn”, oraz 
opowiadań     z serii Skarbczyk sześciolatka. W ramach akcji 
zorganizowano wystawę prac  plastycznych pt. „ Mój ulubiony 
bohater bajkowy”. Za wykonane prace dzieci otrzymały słodycze. 
W  Filiach odbyło się głośne czytanie bajek dla dzieci 
przedszkolnych i starszych , przeprowadzono pogadanki na temat 
bohaterów tych utworów, takŜe wykonano wystawki nowości 
wydawniczych literatury dziecięcej i młodzieŜowej. Głośne 
czytanie dziecku, zapewnia emocjonalny i intelektualny rozwój 
dziecka, uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, sprzyja 
rozwojowi pamięci i wyobraźni  kształtuje nawyk czytania 
i zdobywania wiedzy. 
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W Skołyszynie rozegrany został I Halowy Turniej 

Zakładów Pracy w Piłce NoŜnej o Puchar Wójta Gminy. 
Organizatorami całego przedsięwzięcia byli 
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak i dyrektor 
Szkoły Podstawowej Stanisław Pawluś.  
 W Turnieju wzięło udział siedem druŜyn, grano 
systemem kaŜdy z kaŜdym, sędziował  jasielski arbiter 
Daniel Aleksander.  
Po rozegraniu 21 zaciętych i stojących na dobrym 
poziomie spotkań okazało się, Ŝe zwycięŜyli zawodnicy 
Urzędu Gminy  
w Skołyszynie. II miejsce przypadło Zakładowi 
Blacharskiemu z Siepietnicy, a III Rolwodowi.  
Kolejne miejsca zajęły druŜyny: Jafaru, Vortumnusu, Art.-
Budu i Keksu.  
Przyznano równieŜ indywidualne wyróŜnienia. 
Najlepszym bramkarzem Turnieju został Krzysztof 
Adamik (Rolwod),  
a królem strzelców został Bartłomiej Krzysztofik ( 
Zakład Blacharski ) a tytuł najlepszego zawodnika 
Turnieju przypadł Bogdanowi Rąpale ( Urząd Gminy). 

Zwycięzcy 
otrzymali z rąk wójta gminy 
Zenona Szury  i jego 
zastępcy Krzysztofa Zięby 
puchary i dyplomy.  
DruŜyny wystąpiły w 
składach.Urząd Gminy:  
Bogdan Byczek, Dariusz 
Turek, Kamil Hasiak, 
Tomasz Zawisza, Łukasz 
Bara, Paweł Zając, Bogdan 
Rąpała. Usługowy Zakład 

Blacharski: Mirosław Czochara, Marcin Czochara, 
Michał Czochara, Mateusz Piotrowski, Bartłomiej 
Krzysztofik, Tobiasz Walczyk, Grzegorz Kędzior. 

Rolwod: Ryszard 
Grzywacz, Marcin Bal, 

Krzysztof Adamik, Daniel Adamik, Jacek Rąpała, Jacek 
Wielopolski, Konrad Dranka, Mateusz Wilk,) Tomasz 
Woźniak, Marcin Trybus. Jafar: Piotr Nowacki, Paweł 
Rączka, Arkadiusz Kapanowski, Krzysztof Kielar, 
Bartłomiej Latoszek. Vortumnus:  Tomasz Goleń, 
Dominik Wierzgacz, Janusz Konrad, Adam Dzięglewiecz, 
Wiesław Dzięglewicz, Robert Turek, Jacek Leśniak, Piotr 
Idzik, Paweł Buś, Dawid Walczyk. Art.-Bud:  Andrzej 
Wszołek, Zdzisław Syzdek, Tadeusz Stygar, Grzegorz 
Gawlak, Mateusz Kozłecki, Damian Wszołek, Rafał 
Gazda, Krzysztof Strugała, Henryk Wójcik, Karol 
Gorczyca, Antoni Kamiński. Keks: Stanisław Gorczyca, 
Jan Skrzyszowski, Roman Zabrzeski, Kazimierz Zięba, 
Marian Witkoś, Tomasz Solecki, Andrzej Stachaczyński.  

Bartłomiej Krzysztofik  

 

Marcin Czochara 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie informuje …. 

O G Ł O S Z E N I E 
DOTYCZĄCE ŚWIADCZE Ń RODZINNYCH  

W związku ze zbliŜającym się nowym rokiem zasiłkowym rozpoczynającym się od 01.09.2007 r, zgodnie z art. 26, ust. 6 
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zmian.)  informujemy, Ŝe 
naleŜy składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w terminach wskazanych niŜej: 

ust. 3.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoŜy wniosek wraz                               
z dokumentami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc 
wrzesień następuje do dnia 30 września.  

ust. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoŜy wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 października. 

Wnioski moŜna wybierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skołyszynie w pokoju nr. 1 od 01.08.2007r. w godzinach 
urzędowania tj. od 730 do 1530  

 
DOKUMENTY WYMAGANE DO ZASIŁKU RODZINNEGO  

W przypadku ubiegania się o prawo do zasiłku rodzinnego po raz pierwszy, do wniosku o zasiłek rodzinny naleŜy dołączyć 
następujące dokumenty: 

1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego toŜsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;  
2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;  
3. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu za 2006r. wszystkich członków rodziny do ukończenia 

25 roku Ŝycia, a takŜe dziecka które ukończyło 25 rok Ŝycia, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeŜeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.   

4. Zaświadczenie z Urzędu Gminy w wielkości gospodarstwa w 2006 r. lub wymiar podatku za 2006 r.  
5. Numer rachunku bankowego;  
6. Zaświadczenie szkoły w przypadku uczęszczania przez dziecko do szkoły ponadgimnazjalnej; 
7. Zaświadczenie szkoły wyŜszej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeŜeli uczy się w szkole wyŜszej;  
8. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy 

w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. 

W przypadku kontynuacji prawa do świadczeń rodzinnych, do wniosku o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy2007/2008 
naleŜy dołączyć: 

1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu za 2006r. wszystkich członków rodziny do ukończenia 
25 roku Ŝycia, a takŜe dziecka które ukończyło 25 rok Ŝycia, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeŜeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.   

2. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa w 2006 r. lub wymiar podatku za 2006 r.  
3. Zaświadczenie szkoły w przypadku uczęszczania przez dziecko do szkoły ponadgimnazjalnej; 
4. Zaświadczenie szkoły wyŜszej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeŜeli uczy się w szkole wyŜszej;  

Uwaga: 

Wnioski przyjmowane będą od 01 sierpnia do 30 września 2007r 

wyłącznie prawidłowo wypełnione z kompletem wymaganych dokumentów. 

W przypadku podjęcia przez członka rodziny pracy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, GOPS nie jest właściwą instytucją do 
wypłaty świadczeń rodzinnych. W takim przypadku naleŜy kontaktować się z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

 w Rzeszowie, tel. 017 747-06-00 
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NASI W KADRZE PODKARPACIA! 
Kolejny sukces i wyróŜnienie dla klubu i młodych 

piłkarzy ze Skołyszyna. Dawid i Konrad FruŜyńscy oraz Artur 
Walczyk zostali zaproszeni na konsultację kadry naszego 
województwa rocznika 1992. Swoimi udanymi występami 
w Podkarpackiej Lidze Juniorów podopieczni Bogdana Byczka 
zwrócili na siebie uwagę rzeszowskich szkoleniowców. 
Głównym trenerem kadry tego rocznika jest legendarny piłkarz, 
zdobywca złotej bramki na Wembley, Jan Domarski. 
Nasi piłkarze mieli przyjemność spotkać się z nim i rozegrać 
mecz szkoleniowy. Warto dodać, Ŝe podkarpaccy piłkarze z 92 r 
są mistrzami Polski, a podstawowy skład oparty jest na 
zawodnikach Stali Mielec i Stali Rzeszów. Tym bardziej cieszy, 
Ŝe Artur Walczyk po tej konsultacji został powołany do kadry 
Podkarpacia i był juŜ na wygranym 3:1 meczu w Lublinie. Artur 
w swoim pierwszym wyjeździe zadebiutował na boisku! 
To zwycięstwo dało przepustkę Podkarpaciu do półfinałów 
mistrzostw Polski. Gratulujemy Arturowi, trzymamy kciuki za 
jego sukcesy i liczymy, Ŝe następni młodzi piłkarze pójdą w jego 
ślady. 
 

KONIEC SEZONU PIŁKARSKIEGO 
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie w sezonie 2006/07 

dla młodych piłkarzy LKS Skołyszyn. Podsumowanie 
rozpoczynamy od zespołu juniorów starszych, którzy to jako 
beniaminek występowali w Podkarpackiej Lidze Juniorów. Przed 
sezonem było pełno obaw jak sobie poradzą w rywalizacji 
z druŜynami z duŜych ośrodków piłkarskich, które posiadają 
nieporównywalnie większy potencjał i moŜliwości 
organizacyjne. Gdyby wówczas ktoś zaoferował zespołowi 
czwarte miejsce na mecie zostałoby to wzięte w ciemno 
i z pocałowaniem ręki, a teraz gdy rzeczywiście to miejsce 
zostało zajęte pozostał duŜy niedosyt, bo istniała realna szansa 
nawet na wygranie ligi. Na 26 rozegranych meczów, 13 
zakończyło się zwycięstwem, 9 remisem, a tylko 4 poraŜkami. 
Warto nadmienić, Ŝe od 6 września do 19 maja 15 kolejnych 
meczów zespół rozegrał bez poraŜki! Strzelono w sumie 51 goli, 
a 36 zostało straconych. DruŜynie odebrano 12 pkt za błędy 
regulaminowe, które wyniknęły z winy organizatora rozgrywek 
i właśnie te punkty zdecydowały, Ŝe awansowały inne zespoły. 
Miejsce w czołówce tabeli jest wielkim sukcesem całej druŜyny 
i jej trenera Grzegorza Piotrowskiego, którym serdecznie 
gratulujemy. 
Zespół grał w składzie: Gorczyca Damian, Bienias 
Łukasz/wszystkie mecze po 90 min!/, Walczyk Dawid, Furmanek 
Łukasz, Paluch Tomasz, Ryndak Ronald, Janusz Arkadiusz, 
Janusz Adam, Krzysztofik Bartłomiej, Pyrek Grzegorz, Czochara 
Michał, Walczyk Tobiasz, Gorczyca Karol, Juruś Kamil, Kędzior 
Grzegorz i Furmanek Mateusz. 
Najwięcej bramek strzelili Walczyk Tobiasz-20 i Czochara 
Michał-15. 
RównieŜ juniorzy młodsi grali w tej samej lidze co ich starsi 
koledzy i takŜe osiągnęli na mecie bardzo dobry rezultat. 
Zakończyli rozgrywki na siódmym miejscu ze zdobyczą 38 pkt. 
strzelając 43 i tracąc 35 bramek. Najlepszymi strzelcami byli 
Walczyk Artur-7 goli, Kędzior Grzegorz i Dąbrowski Michał 
po 5. Zespół był bardzo wyrównany o czym świadczy fakt, Ŝe 
bramki zdobywało aŜ 17 zawodników! 
Grzesiu Kędzior i Mateusz Furmanek z powodzeniem 
występowali w zespole starszych juniorów. 
Trener Bogdan Byczek korzystał w całym sezonie 
z następujących zawodników: Bylinowski Tomasz, Dąbrowski 
Michał, Dyląg Rafał, FruŜyński Dawid, FruŜyński Konrad, 
Furmanek Mateusz, Gomółka Paweł, Gorczyca Bartosz, Janusz 
Miłosz, Lach Patryk, Pyrek Przemysław, Rogowski Dawid, 
Walczyk Artur, Węgrzyn Wojciech, Czochara Michał, Kędzior 

Grzegorz, Hajduk Jacek, NaboŜny Szymon, Pintal Konrad, Duda 
Kamil, Zawisza Marek, Szynal Mateusz. 
Rewelacyjnie spisali się grający w klasie orlików najmłodsi 
piłkarze LKS Skołyszyn. 
Po pierwszym meczu, w którym wysoko przegrali z Czarnymi 
Jasło wydawało się, Ŝe nic wielkiego nie zwojują w tym sezonie 
podopieczni trenera Dariusz Turka. 
Ale później nastąpiła wspaniała seria wygranych wszystkich 
meczów w rundzie jesiennej i wiosennej! Dzięki temu chłopcy 
wygrali swoją ligę w sposób zdecydowany zdobywając w 12 
meczach 33 pkt, strzelając 50 goli i tracąc 20. 
Zespół grał w składzie: Haduch BłaŜej, Stachaczyński Krzysztof, 
Pięta Michał, Furmanek Mateusz, Papciak Tomasz, Duda 
Damian, Gajda Maciej, Labut Bartosz, Król Krystian, Wolak 
Łukasz, Jastrząb Tymoteusz, Bochenek Krystian, Barzyk Jakub, 
CzyŜ Daniel, CzyŜ Piotr, Skrzyszowski Mateusz, Labut 
Grzegorz, Lelko Kamil, Olszowy Bartosz, Płoskonka Wojciech, 
Płoskonka Grzegorz, Kołodziej Patryk, Kołodziej Emanuel, 
Czerkiewicz Szymon, Dyląg Piotr. 
Kilku z nich od jesieni staje się juŜ trampkarzami i trener 
B. Byczek liczy, Ŝe trafią do jego kadry walczącej 
w Podkarpackiej Lidze Juniorów. 
 

SENIORZY LKS SKOŁYSZYN  
PO SEZONIE. 

Swoje rozgrywki w A kl. zakończyli seniorzy LKS Skołyszyn, 
meldując się na 5 miejscu. W 28 meczach zdobyli 47 pkt 
strzelając 66 goli i tracąc 50. Zdecydowanie lepiej zespół 
prezentował się na swoim boisku, bo na 14 meczów wygrał 11, 
zremisował 2, a tylko 1 przegrał zdobywając 46 goli i tracąc 17. 
Natomiast te statystyki są o wiele gorsze na wyjeździe, poniewaŜ 
po razy 3 druŜyna wygrała i zremisowała, zaś 8 razy schodziła 
z boiska pokonana. W rundzie jesiennej zespół zdobył 26 pkt, 
a na wiosnę dorzucił do swojego dorobku 21. Jest to 
zadowalający rezultat, bo dał miejsce w ścisłej czołówce. Nikt 
nie stawiał przed zespołem i trenerem Bogdanem Rumińskim 
zadania awansu ze względu na duŜe ubytki kadrowe w trakcie 
sezonu. Wystarczy przypomnieć, Ŝe cięŜkiej kontuzji doznał 
w jesieni Tomek Zawisza, który równieŜ na wiosnę ze względu 
na obowiązki zawodowe grał tylko sporadycznie. Kontuzje 
wyeliminowały z gry filary zespołu Grzegorza Piotrowskiego, 
Pawła Sendrę, Daniela Marszałka, Tadeusza Kamińskiego, zaś za 
granicę wyjechali Michał Stój i Tomek Stój. Z niewiadomych 
powodów z gry zrezygnowali Sebastian Ciekielski, Szymon 
Furmanek, Wojtek Stój. Nie moŜemy zapomnieć o śmierci 
nieodŜałowanego i niezastąpionego Wojtka Chmury. Końcówka 
rundy to cięŜkie kontuzje Bogdana Byczka, Pawła Tokarza 
i utalentowanego juniora Tobiasza Walczyka, a całą jesień 
pauzował Łukasz Bara. Adaś Turek ze względu na pracę 
praktycznie dopiero na wiosnę rozegrał więcej meczów i to 
prawie wszystkie na swoim boisku. CięŜar gry na swoje barki 
wzięli wi ęc Paweł Gutkowski, Darek Turek, Marcin Czochara, 
Paweł Tokarz, Boguś Rąpała, Mateusz Jankowicz, Kamil Hasiak, 
Bogdan Byczek, Kuba Pawluś i szczególnie w jesieni, Andrzej 
Stachaczyński. Oni właśnie uzupełniani juniorami /Dawid 
Walczyk, Damian Gorczyca, Arek Janusz, Bartek Krzysztofik/ 
osiągnęli naprawdę bardzo dobry wynik jeŜeli weźmiemy pod 
uwagę te nieszczęścia i przypadłości, które dotknęły zespół 
w tym sezonie. AŜ 15 zawodników strzelało gole, 
a najskuteczniejszymi byli Boguś Rąpała-17 bramek i Adaś 
Turek-14. JeŜeli ci wszyscy wymienieni zawodnicy solidnie 
przepracują okres przygotowawczy jeŜeli będzie szeroka kadra 
i moŜliwość manewru to o wyniki w przyszłym sezonie jesteśmy 
spokojni, mimo Ŝe zapowiada się ostra rywalizacja, bo w polskim 
futbolu znów ma być reorganizacja. 
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− Dementujemy plotki, Ŝe stadion w Święcanach buduje się 
na Euro 2012. Niewykluczamy, Ŝe jakieś euro tam się 
zaplącze 

 

− Minister od edukacji juŜ zabrania topienia marzanny. 
Od września nie będzie wolno skakać przez kozła. Bo to 
męczenie i poniŜanie zwierzęcia 

 

− Strajkują lekarze i nauczyciele. A co będzie jak zastrajkują 
pacjenci i uczniowie? Podpowiadamy postulaty:” Chcemy 
więcej zdrowia!. ”śądamy samych piątek!” 

 

− ZdroŜały śmieci? Tak! Segregujemy je? Tak! Tak! Gmina 
dopłaca więcej? Tak! Tak! Tak! 

 

− Chodzą słuchy, Ŝe auto słuŜbowe często, gęsto i nijako 
obwozi tzw. VIP-a. Ponoć w ramach oszczędności ma być 
ogłoszony przetarg na lektykę. 

 

− Uspokajamy mieszkankę Lisowa. Droga będzie 
asfaltowana. Euro 2012 nie będzie finansowane z budŜetu 
gminy. No bo jedno jest za małe, a drugie jest za duŜe. 

 

− Przepis na wyjątkowo wybuchowego drinka opatentowali 
panowie K. i Z. Chłodzi wnętrze, krasi ściany, garnitury 
i lica, a nie jest to śliwowica! 

 

− Masz problem finansowy z weselem latorośli? Pogadaj 
z panią S./adres znany redakcji/. Hurtowo robi bramy przed 
domem weselnym! Ponoć jeszcze tylko sto ma ich zrobić. 
A potem koncesja idzie na licytację. 

 

− Jedynym profesjonalnym piłkarzem w gminie jest 
skołyszyński orlik Grzesiu/10 lat/. Babcia z dziadziem 
płacą mu dychę za gola. Ile bramek zdobył Grześ? Nie 
powiemy! Urząd Skarbowy teŜ nas czyta. 

 

− Jest i u nas wreszcie kryty basen! Ma go pan Z. Zakupiony 
w Leclercu w cenie promocyjnej był otwartą pływalnią. 
Ustawiony w stodole stał się kryty. Proste? Genialne! 

 

HOROSKOP WIOSENNY 
. 

 

 Postępujesz właściwie i osiągniesz cel, 
a nagrodą będzie powszechne uznanie. Nie 
pozwól pseudo-kolegom na samowolki, 
niszczą Twój mozolnie budowany image. 
Oprócz pracy masz jeszcze rodzinę 
i zdrowie. Daj im szansę! 
 

 

No i po kłopocie! Tak się zamartwiałeś, 
a wszystko okazało się burzą w szklance 
wody.  
Następnym razem odwróć kolejność. 
Najpierw pomyśl, a potem działaj! Podziękuj 
przyjaciołom, Ŝe Cię nie zostawili samego. 

 

JuŜ nie musisz pręŜyć bicepsów i wydawać 
groźnych pomruków, stajesz się Ŝałosny. 
Lepiej poprosić, schylić czoła, grzecznie 
porozmawiać. Po co teŜ ten obłudny 
uśmieszek? Dawno go wszyscy 
rozszyfrowali. 
 

 

Twoje koleŜanki mają dość tego 
wywyŜszania się, pokazywania, Ŝe ci się 
wszystko naleŜy. Dzwon głośny, bo pusty. 
Pasuje jak ulał. Trochę pokory 
i samokrytycyzmu potrzeba Wam obojgu i to 
jak najszybciej. 

 

Nie dawaj swoimi słabostkami poŜywek dla 
złośliwców i plotkarzy. Masz duŜy potencjał 
i grzech byłby go nie wykorzystać dla 
waŜnych celów. Przed Tobą udane 
wakacyjne wojaŜe. Podładuj baterie i do 
dzieła! Budujemy nowy dom...! 

 

Ale to juŜ było! Nie powtarzaj ciągle tych 
samych błędów, naucz wyciągać się wnioski. 
Przy Twojej dobroduszności trudno 
o powiedzenie nie, ale czasem musisz to 
zrobić. Na horyzoncie Ŝyciodajny zastrzyk 
gotówki! 

 

Dobrze Ci z tym porządkiem wokół siebie, 
wszystko na swoim miejscu, o właściwym 
czasie. Zaszalej jednak czasem! Dla 
psychicznej równowagi. PrzecieŜ nie zdechła 
Ci całkiem inwencja! Tyle fajnych 
wspomnień moŜna odświeŜyć! I warto! 

 

Podbudowałeś swoją pozycję zawodową 
ostatnimi dokonaniami. Za to masz uznanie 
szefostwa i środowiska. Tak trzymać! 
W Ŝyciu prywatnym prawdziwa sielanka. 
Postaraj się nie zepsuć tego 
nieodpowiedzialnym zachowaniem. 

 

Kłopoty to Twoja specjalność! Zwłaszcza ich 
rozwiązywanie. Jednak czasem daj szansę 
wykazania się tym co je prokurują. MoŜe na 
przyszłość będą ostroŜniejsi. Twój organizm 
upomina się o regenerację. 

 

Nie rób wszystkiego za swoje otoczenie. Tak 
się przyzwyczaili, Ŝe stało się to ich prawem 
nabytym. Rozdziel zadania i egzekwuj 
wykonanie metodą kija i marchewki. Jakaś 
miła niespodzianka na horyzoncie. 

 

Ciesz się z tego co juŜ masz, na więcej 
przyjdzie czas. Zbytnia zachłanność zgubiła 
niejednego. Ty małą łyŜeczką, 
a systematycznie. Nie lekcewaŜ drobnych 
dolegliwości. Zrób koniecznie badania 
kontrolne. 

 

Wycisz się, zdystansuj, wyjedź na łono 
natury, a z nowymi siłami i w lepszym 
humorze wrócisz do codzienności. 
A wyzwania czekają Cię nie lada! Zwłaszcza 
w domu szykuje Ci się wiele zmian. 
Z czasem okaŜą się miłe. 
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POZIOMO 
1A-jest w kwiaciarni p.Gorczyców 
1L-część duŜej maszyny z Rolwodu 
2F-mają i za granicą wyroby Vortumnusa 
2R-z gminnych rowów przyprawiają o 

mdłości 
3A-grzebień do siana 
3L-dokumentów w urzędzie 
4F-tam jest władzy! 
4R-w LKS Skołyszyn B.Rumiński 
5A-najwaŜniejszy straŜak-ochotnik w 

powiecie 
6G-buszuje w Olszynce/tak!/ 
6S-stamtąd był czarnoksięŜnik 
7A-zazębiają się w kaŜdej maszynie 
7M-skąd się bierze jak nie ma krów?! 
8G-wpatrujemy się w niego z uwielbieniem 
8R-jeden z gminnych bliźniaków 
9B-najlepszy do galaretki 
9L-imię sołtysa z Siepietnicy 
10G-często dręczy pijących „Misia” 
10R-jest i twarzy 

11A-teŜ je masz 
11Ł-nie ma jej w siepietnickich stawach 
12H-juŜ nie nabiera wody 
12S-będzie rządził szkołami w Skołyszynie 
13A-powiatowa metropolia 
13Ł-złośliwy szef moŜe ją spowodować 
14G-odurza w maju 
15A-większa niŜ Ropa 
15Ł-tylko on moŜe pomóc drogom? 
16G-po mięso juŜ niewyobraŜalna 
16S-sądowy wybierany przez Radę Gminy 
PIONOWO: 
A5-w tym roku był łagodny 
A10-ksiądz proboszcz z Lisowa 
B1-smaczniejsza z Keksa niŜ z Art-Budu 
C5-byli właścicielami Skołyszyna 
D1-jak dokucza biegniesz do p. Olech 
E5-najpopoularniejszy taniec w Vortumnusie 
F1-i w wojsku, i w szkole w Kunowej 
G6-sąsiaduje z naszą gminą 
G13-łączy się z Irtyszem, czy Irtysz z nim? 
H1-muzyczna liczba 

I6-radny ze Święcan 
J1-łokciowy w Siepietnicy 
K10-imię kandydata na wójta 
L1-potrzebny przy kaŜdej drodze 
Ł8-ma najmłodszy kościół w gminie 
M1-krótki utwór literacki 
N11-w gminnych rzekach nie porwie 

pływaka 
O1-jeden z gminnych szejków 
P11-królują w szkolnych sklepikach 
R1-paragon na kogoś? 
R7-lekki strach przed teściową 
S12-imię anglisty z Kunowej 
T1-z takim nazwiskiem a uczy w szkole! 
U12-tej przypadłości SPZOZ nie wyleczy 
W1-profesja p. Czajki 
Y12-niesforny Jaś je kolekcjonuje 
Z1-ryczy w zodiaku 
Z5-znów sołtysem w Sławęcinie 
Z9-w ofercie Keksa 

 

KUPON KONKURSOWY 

 

R o zw i ą z a n i e  k r z y Ŝ ów k i  z  n um e r u  3 / 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 .   …………. .…………………….  

 

K rzyK rzyK rzyK rzyŜŜŜŜów ka „SW O JSK A ”ów ka „SW O JSK A ”ów ka „SW O JSK A ”ów ka „SW O JSK A ”    
 

 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: 
13A, 12Y, 3D, 3M, 5A, 4T, 15M, 1J, 10W, 9C, 3E, 11M, 15P, 5E, 7P, 10K, 8I, 13Ł, 7G, 8H, 2W, 16G, 8E   
Rozwiązanie krzyŜówki prosimy przesłać na załączonym poniŜej kuponie na adres Urzędu Gminy w Skołyszynie  
z dopiskiem „KrzyŜówka” do końca lipca 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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Zespół  Redakcyjny:  F u r m a n  P r z e m y sł a w ,  H a s i a k  E dy t a ,  Ś w i ęc h  S t - w ,  K o ł o dz i e j  W ł a dy s ł a w a   
Adres  Urzędu Gminy:  
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