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Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Skołyszyn 

Zenon Szura 

 

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu po-

dziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia. 

Gorąco dziękuję Państwu, za zaangażowanie w pracę oświatową. Życzę dużo satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzie-

żą. Niech edukacja i efekty wychowawcze, sprawiają przyjemność i nigdy nie będą przyczyną przykrości. Wszystkim 

Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości 

z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobi-

stym. 

 
 

W numerze m.in.: 

 
- Gminna inauguracja roku  

  szkolnego w Bączalu Dolnym 

- Równać szanse 2012 

- Ogłoszenie GZGK 

- Program Rozwoju Obszarów 

  Wiejskich a Gmina Skołyszyn 

- Akcja szczepienia lisów 

- Komunikat Głównego  

  Inspektora Sanitarnego 

- „Zielona Linia” 

- Wyniki sprawdzianu i egzaminu 

  Gimnazjalnego 

- LGD Liwocz 

- Informacje dla przedsiębiorców 

- Zasiłek rodzinny 

- 115-lecie OSP Siepietnica 

- Nowy samochód pożarniczy 

- XIII Zjazd Związku OSP RP 

- Dożynki Powiatowe w Dębowcu 

- Wydarzenia kulturalne  

  organizowane przez GOKiCz 

- Sport 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- Horoskop 

- Krzyżówka  
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Turniej sołectw, kiermasz rękodzieła, degustacja dań regionalnych, konkursy z nagrodami, 

dyskoteka pod gwiazdami – to tylko wybrane atrakcje Dni Kultury Ziemi Skołyszyńskiej, na 

które licznie przybyli mieszkańcy Gminy Skołyszyn i okolic. W tym roku obchody święta Gmi-

ny odbyły się 4 i 5 sierpnia obok budynku GOKiCz w Skołyszynie. W ramach imprezy przygo-

towana została wystawa Klubu Twórców Sztuki, prezentacja rękodzieła oraz kiermasz ginących 

zawodów. Mieszkańcy mogli nauczyć się wyplatać wiklinę, podglądnąć pracę kowala, czy 

garncarza. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska słowiańska, z pokazami rzemiosł daw-

nych (tkactwo, kaflarstwo, zielarstwo i papier czerpany). Dzieci miały okazję samodzielnie 

wyczerpać sobie kartkę papieru, przygotować kafelek do wypalenia, prowadzone były warsztaty 

tkania krajek na bardku oraz degustacja potraw dawnych. Wszystkie pokazy w wiosce słowiań-

skiej prowadzili instruktorzy w strojach średniowiecznych na stanowiskach z tematyczną sce-

nografią i rekonstruowanym wyposażeniem. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Za-

konu Rycerskiego Ziemi Bieckiej. Namiot rycerzy licznie odwiedzali młodsi i starsi pasjonaci 

średniowiecza, którym nie straszny jest miecz, tarcza, topór czy łuk. Wszyscy odwiedzający 

imprezę mieli okazję spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych z miejscowych specja-

łów przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. W trakcie imprezy na scenie prezentowali się 

uczniowie z terenu gminy, uczestnicy zajęć tanecznych i wokalnych prowadzonych w Gmin-

nym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz zespoły ludowe: Lisowianki i Łęcza-

nie (Łęki Dukielskie). Dużą atrakcją Dni był występ zespołu folkowego REDLIN. Repertuar 

obejmujący przeboje muzyki folkowej z różnych zakątków świata w ekspresyjnych i ciekawych 

aranżacjach bardzo szybko rozgrzał skołyszyńską publiczność. W sobotni wieczór DJ B-REY 

i DJ PAVLOO zapewnili fantastyczną atmosferę na dyskotekę pod gwiazdami. Podczas impre-

zy odbyły się liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Niewątpliwie najwięcej emocji wzbudził 

organizowany po raz pierwszy TURNIEJ SOŁECTW. Do konkursu zgłosiły się drużyny z Har-

klowej, Jabłonicy, Kunowej, Przysiek, Lisowa, Siepietnicy, Święcan i Skołyszyna. Tytuł 

SOŁTYSA ROKU 2012 zdobył Zdzisław Dąbrowski z Lisowa, który wraz ze swoją drużyną 

(Jolanta Dąbrowska, Krystyna Sychta, Zdzisław Syzdek, Dawid Walczyk, Kamil Kozioł, Ro-

bert Machowski) wywalczył dla swojego sołectwa kosiarkę spalinową. Organizatorem Dni 

Kultury Ziemi Skołyszyńskiej był Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

Imprezę zrealizowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 

krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 

maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

DNI KULTURY ZIEMI SKOŁYSZYŃSKIEJ ZA NAMI … 
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,,Sport to radość życia, to gra, świętowanie (…) ma 

szansę, by sprzyjać dialogowi i otwarciu się  jednych 
ku drugim jako wyraz bogactwa istnienia.’’  

                                                                 Jan Paweł II 
Na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu 

Dolnym zakończono budowę największego obiektu 

sportowego w gminie. Podczas inauguracji nowego 

roku szkolnego 2012/2013 dokonano uroczystego 

otwarcia pięknego kompleksu sportowo – rekreacyj-

nego. Powstał on dzięki staraniom i funduszom 

otrzymanym przez Gminę z Programu Rozwóju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia-

łania ,,Odnowa i Rozwój Wsi”. Kompleks ten składa 

się z placu zabaw, boiska do piłki nożnej 

i plażowej, rzutni do pchnięcia kulą, bieżni do 

skoku w dal. oraz rozbiegu do skoku wzwyż 

i boiska pokrytego sztuczną nawierzchnią, na 

którym można grać w siatkówkę, piłkę ręczną, 

koszykówkę i tenis ziemny. Po tylu latach 

marzenia zostały zrealizowane. Powstał wspa-

niały kompleks sportowo - rekreacyjny na 

miarę XXI wieku, jeden z najładniejszych w 

gminie. Jesteśmy wdzięczni włodarzom gminy 

za troskę i pomoc. Obiekt będzie do dyspozycji 

nie tylko naszych uczniów, ale i zainteresowa-

nej młodzieży z okolicy. Uroczystego przecię-

cia wstęgi dokonali: Pan Zenon Szura – Wójt 

Gminy Skołyszyn, Pani Elżbieta Kaszowicz – 

były Dyrektor ZSP w Bączalu Dolnym, 

 

 

 

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną 

edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ra-

mach Programu „Równać Szanse 2012”  Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektów 

realizowanych w ramach Programu jest wyrównywa-

nie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży 

w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 

lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich 

kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. 

Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez 

aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje 

i zainteresowania. O dotacje do 7 000 zł na projekty 

 

 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skoły-

szynie w związku z długotrwałym brakiem opadów 

atmosferycznych oraz niskimi stanami wody w uję-

ciach na całym obszarze Gminy Skołyszyn apeluje do 

mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie 

z wody. Przypominamy, że dostarczana woda jest 
wodą głębinową, uzdatnioną, przeznaczoną przede 

wszystkim do zaspokajania potrzeb socjalno – byto-

wych ludzi oraz zwierząt. Dlatego też uprzejmie 

prosimy o ograniczenie zużycia wody do podlewa- 

 

 

 

Pani Małgorzata Łyszczarz – Przewodnicząca Rady 

Rodziców, uczennica klasy IIa - Gabriela Łyszczarz 

i Pani Izabela Maduzia – Dyrektor ZSP w Bączalu 

Dolnym. Następnie Ksiądz Wiesław Willer – Pro-

boszcz Parafii poświęcił cały obiekt. Po tej uroczystej 

ceremonii zaproszeni goście, uczniowie i rodzice 

przeszli do sali gimnastycznej, gdzie odbyło się roz-

poczęcie nowego roku szkolnego.  
Mamy nadzieję, że na tych boiskach będzie królował 

duch sportowej rywalizacji, będą błyszczeć sportowe 

talenty, a wszystkim będą służyć jako miejsce ak-

tywnego kulturalnego i zdrowego spędzania czasu 

wolnego.  

 

ZSP Bączal Dolny 

 

 

minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie 

wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej 

niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje 

pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblio-

teki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą 

założyć organizację pozarządową, z terenów wiej-

skich i miast do 20 000 mieszkańców. Termin skła-

dania wniosków: 10 października 2012 r. Wszelkie 

informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Gran-

towego znajdują się na stronie internetowej: 

www.rownacszanse.pl 

 

 

 

 

nia upraw, zraszania trawników czy mycia pojazdów 

Nieoszczędne gospodarowanie wodą może doprowa-

dzić do wystąpienia częstych braków w dostawie 

wody poszczególnym odbiorcom, a w najgorszym 

wypadku Zakład zmuszony zostanie do wyłączeń 

wody w ciągu dnia celem uzupełnienia zbiorników 
lub obniżenie podawanego ciśnienia.  Liczę na zro-

zumienie zaistniałej sytuacji i racjonalne gospodaro-

wanie wodą.  

Krzysztof Kozioł - Kierownik GZGK w Skołyszynie 

RÓWNAĆ SZANSE 2012 

GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W BĄCZALU DOLNYM 

 

OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

I. Maduzia 

http://www.rownacszanse.pl/
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W dniu 22.08.2012 r. została podpisana umowa dofi-

nansowania projektu ”Budowa kanalizacji sanitarnej 

dla miejscowości Przysieki – etap II, zakup samo-

chodu asenizacyjnego”. Wniosek o przyznanie po-

mocy złożony został w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego w dniu 20 grudnia 

2011 r. w ramach działania 321 „Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 

na lata 2007-2013. Planowany termin zakończenia 

inwestycji obejmującej budowę m.in. kanalizacji 

grawitacyjnej (ok. 10 370 m), kanalizacji ciśnienio-

wej (ok. 320 m) oraz trzech przepompowni ścieków 

to kwiecień 2015 roku. Całkowity planowany koszt 

wynosi 5 840 648,18 zł dofinansowanie w wysokości 

75% kosztów kwalifikowanych to 3 028 347 zł. 

W dniu 24 maja 2012 r. przedstawiciele Gminy Sko-

łyszyn podpisali umowę dofinansowania na realizację 

projektu pn „Zakup pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Skołyszyn”. W dniu 24 września została podpisana 

umowa z dostawcą 54 szt. pojemników przeznaczo-

nych na szkło, makulaturę i plastik. Całkowity koszt 

to 57 599,87 zł z czego dofinansowanie w wysokości 

75% kosztów kwalifikowanych to 38 475,00 zł. Pro-

jekt realizowany jest także w ramach działania 321 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-

skiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W sierpniu 

br. zakończono prace budowlane wieńczące realiza-

cję dwóch projektów również dofinansowanych 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. Pierwszy z nich pn. „Budowa 

i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-

kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn” realizowany 

został w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa 

i rozwój wsi”. W ramach projektu wykonano zago-

spodarowanie terenu wokół budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz 

budowę centrum rekreacyjno-sportowego w Bączalu 

Dolnym. W obrębie Zespołu Szkół Publicznych 

w Bączalu Dolnym wykonano m.in. drenaż terenu, 

wybudowano boiska wielofunkcyjne do piłki ręcznej 

i siatkówki, boisko do piłki plażowej, bieżnię 4 toro-

wą, rozbieg do skoku w dal i trójskoku, skocznie 

uniwersalną do skoku w dal i trójskoku, rozbieg do 

skoku wzwyż, rzutnie do pchnięcia kulą, ogrodzenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terenu, parking od strony północnej, oraz plac zabaw 

dla najmłodszych. Całkowity koszt to 487 516,91 zł, 

dofinansowanie wynoszące 75% kosztów kwalifiko-

wanych to 297 288,00 zł. Kolejny z zakończonych 

projektów to „Budowa centrum rekreacyjno- wypo-

czynkowego w Skołyszynie” realizowany w ramach 

działania 4.13. „Wdrażanie lokalnych strategii roz-

woju” dla operacji odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy dla działania odnowa i rozwój 

wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Gru-

pa Działania „LIWOCZ”. W ramach projektu wyko-

nano alejkę spacerową w parku wraz z ławkami 

i oświetleniem, kort tenisowy w obrębie stadionu 

sportowego a także kupiona została mobilna estrada 

plenerowa. Całkowity koszt to 578 166,75. dofinan-

sowanie wynoszące 75% kosztów kwalifikowanych 

to 352 023,00 zł. Zdjęcia przedstawiają wykonane 

w ramach projektu „Budowa centrum rekreacyjno- 

wypoczynkowego w Skołyszynie” alejki w parku 

oraz kort tenisowy. 

 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH A GMINA SKOŁYSZYN 

 

 

 

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW 

 Wójt Gminy Skołyszyn informuje o planowanej na terenie całego województwa jesiennej akcji szcze-

pień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w dniach od 27 września do 4 października 2012 r. Szcze-

pienia odbywać się będą w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej. Apeluje się do mieszkańców, 

aby nie podnosili szczepionek, ponieważ przynęty dotykane przez ludzi nie będą już przyjmowane przez lisy. 

Kontakt człowieka ze szczepionką wymaga konsultacji medycznej. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie 

w postaci okrągłego plastra koloru brązowo – szarego o charakterystycznym zapachu, który jest wyczuwalny 

przez lisy. Podczas trwania akcji szczepienia lisów i przez okres 14 dni po jej zakończeniu, zaleca się aby nie 

wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane. 
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Główny Inspektor Sanitarny ponownie przestrzega 

przed spożywaniem wysokoprocentowego alkoholu 

zakupionego w ostatnim czasie na terenie Republiki 

Czeskiej oraz alkoholu niewiadomego pochodzenia, 

bez banderoli, bez oznakowania wytwórcy i miejsca 

wytworzenia, itp. W dniu 17 września br. na spotka-

niu z Kierownictwem Ministerstwa Zdrowia i Krajo-

wym Konsultantem w dziedzinie toksykologii kli-

nicznej, Główny Inspektor Sanitarny przedstawił 

szczegółową informację dotyczącą decyzji admini-

stracyjnej z dn. 16 września br. o wstrzymaniu 

w obrocie alkoholu o mocy powyżej 20% sprowa-

dzanego z Republiki Czeskiej. Organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej prowadzą w całym kraju czyn-

ności kontrolne, zgodnie z ustawowymi kompeten-

cjami. Produkty podlegające tej decyzji, podlegają 

zabezpieczeniu. Pobierane są również próbki do ba-

dań. Utrzymywany jest stały kontakt z przedstawicie-

lami władz czeskich. Dotychczas przebadane próbki 

dostarczone przez polskie służby celne, nie wykazały 

obecności alkoholu metylowego. Natomiast w wielu 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku pracy 

oferujemy pomoc m.in. w postaci zaplecza informa-

cyjnego oraz pomocy w poszukiwaniu ofert pracy, 

a także przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. 

Zielona Linia, to pierwsze w kraju Centrum Kontak-

towe dla Klientów urzędów pracy z całej Polski. 

Założycielem Centrum jest Centrum Rozwoju Zaso-

bów Ludzkich w Warszawie, jednostka Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. Zielona Linia umożliwia 

kontakt Klienta z urzędem za pośrednictwem różnych 

kanałów dostępowych (telefon, e-mail, formularze 

internetowe, konta osobiste na portalu) zamiast oso-

bistej wizyty w urzędzie.  

Misją Centrum „Zielona Linia” jest stworzenie nowej 

jakości w relacjach z bezrobotnymi i pracodawcami. 

Współpracując z pracodawcami „Zielona Linia” 

pośredniczy w rekrutacji pracowników, natomiast 

osoby poszukujące pracy i bezrobotni mogą liczyć na 

szeroką pomoc w zakresie pośrednictwa ofert pracy, 

szkoleń oraz upowszechniania informacji o usługach 

rynku pracy. Centrum „Zielona Linia” tworzy nową 

usługę urzędów pracy, która kreuje zupełnie nową 

rzeczywistość dla Klientów Służb Zatrudnienia. Nasi 

specjaliści telefonicznie oraz e-mailowo (do listopada 

planujemy uruchomić również czat) odpowiadają na 

pytania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz m.in. kodeksu pracy 

i zakładania działalności gospodarczej. Pomagają 

wyjaśnić zawiłe sytuacje, informują o dostępnych 
formach pomocy z urzędu pracy (między innymi 

stypendium na kontynuowanie nauki, dofinansowanie 

do studiów podyplomowych, staż), czy możliwości 

 

 

 

 

przypadkach stwierdzono inne zanieczyszczenia 

(fuzlowe) świadczące o niskiej jakości tego alkoholu. 

Zgodnie z informacją Krajowego Konsultanta 

w dziedzinie toksykologii klinicznej: Dawka alkoho-

lu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu 

wzrokowego to 4-15 ml; dawka śmiertelna minimal-

na 30 ml. Objawy zatrucia alkoholem metylowym: 

W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu mety-

lowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoho-

lu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, 

wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku 

godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów 

zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do sen-

ności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości 

(utrata przytomności bez możliwości dobudzenia 

zatrutego), do zaburzeń oddychania (oddech jest 

przyśpieszony, głęboki), nudności, wymioty, bóle 

brzucha. Spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie 

czynności serca, zaburzenia widzenia (czasem wy-

stępujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracal-

nej (najczęściej) ślepoty. 

 

 

 

 

odbycia szkoleń finansowanych zarówno ze środków 

Funduszu Pracy jak i środków unijnych. Zielona 

Linia oferuje również pomoc w wyszukiwaniu ofert 

pracy, a od września br. uruchamia bezpłatną pomoc 

w przygotowaniu profesjonalnego cv oraz listu mo-

tywacyjnego. Usługi naszego Centrum realizowane 

są przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ko-

munikacyjnych, przez co w sposób szczególny mogą 

zainteresować ludzi korzystających dotąd z bezpo-

średniej formy kontaktu z urzędem.  

Działania „Zielonej Linii” aktywnie wspiera Mini-

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej zachęcając do 

korzystania z usług Contact Center wszystkie osoby 

szukające informacji na temat instrumentów i świad-

czeń urzędów pracy, a także informacji o ofertach 

pracy, szkoleniach, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

 

"ZIELONA LINIA" - NOWA USŁUGA URZĘDÓW PRACY 
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Do ogólnopolskiego sprawdzianu uczniów klasy VI, 

który już po raz jedenasty miał miejsce w dniu trze-

ciego kwietnia br., w całym kraju przystąpiło 362171 

uczniów, natomiast w naszej gminie było to 138 

uczniów. Arkusz sprawdzianu zawierał 26 zadań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony 

był na nowych zasadach. W części humanistycznej 

gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań 

z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeń-

stwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – 

odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmio-

tów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geogra-

fii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązy-

wali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego 

tylko na poziomie podstawowym, lub na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym. Nowa forma egzami-

nu dała gimnazjalistom lepszą okazję wykazania się 

zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, co 

pomoże im dokładniej poznać swoje mocne i słabe 
strony i lepiej wybrać dalszą ścieżkę kształcenia. 

Egzamin gimnazjalny w nowej formule umożliwia 

bowiem określenie, w jakim stopniu uczeń opano- 

 

 

 

 

egzaminacyjnych sprawdzających poziom opanowa-

nia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, 

korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy 

w praktyce. Za poprawne rozwiązanie wszystkich 

zadań można było otrzymać maksymalnie 40 punk-

tów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wał kluczowe dla dalszego rozwoju umiejętności 

złożone takie jak, m.in. krytyczne myślenie, precy-

zyjne rozumowanie oraz analizowanie przebiegu 

zjawisk. Umiejętności te stanowią rdzeń kształcenia 

gimnazjalnego; dla każdego przedmiotu zostały one 

określone w aktualnie obowiązującej podstawie pro-

gramowej w postaci tzw. wymagań ogólnych. Ogó-

łem do egzaminu gimnazjalnego w kraju przystąpiło 

około 403400 uczniów, natomiast w naszej gminie 

było to 119 gimnazjalistów.  

Wyniki tych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności 

pozwalamy sobie pozostawić bez oceny i komenta-

rza, pozostawiając je do głębokiej analizy rodziców, 

dyrektorów i rad pedagogicznych szkół, z nadzieją na 
konstruktywne wnioski i działania zmierzające do 

podniesienia jakości nauczania w naszych placów-

kach oświatowych. 

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 
 

Wyniki sprawdzianu uczniów klasy VI szkół podstawowych 

Lp. Placówka Liczba pkt Średni wynik w % 

1 
SP Bączal Dolny 

20,7 51,8 

2 
SP Harklowa 

22,0 54,9 

3 
SP Jabłonica 

23,9 59,7 

4 
SP Kunowa 

20,0 50,0 

5 
SP Lisów 

24,9 62,3 

6 
SP Przysieki  

21,8 54,4 

7 
SP Skołyszyn 

27,3 68,2 

8 
SP Święcany 

22,4 56,0 

9 Średnia gminy 23,1 57,8 

10 Średnia powiatu 22,8 56,9 

11 Średnia województwo 23,8 59,6 

12 Średnia Polska 22,9 57,3 
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W dniach 1-19 października br. prowadzona będzie 

rekrutacja do projektu pn „Chcę więcej, mogę wię-

cej” współfinansowanego ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-

go. Bezrobotne panie z terenu Gminy Skołyszyn będą 

mogły w ramach projektu wziąć udział w bezpłatnym 

szkoleniu obejmującym m.in.: kurs komputerowy, 

szkolenia prowadzone metodą warsztatową w zakre-

sie komunikacji, wizażu, autoprezentacji i savoir 

vivre, zarządzania sobą w czasie i poszukiwania pra-

cy. Dodatkowo, w ramach projektu uczestniczki będą 

miały zapewnione obiady w trakcie szkoleń 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

”LIWOCZ” informuje o naborze wniosków w ra-

mach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw” oraz „Różnicowanie w kierun-

ku działalności nierolniczej”. Wnioski przyjmowane 

będą od 15.10.2012 r. do 12.11.2012 r. w siedzibie 

biura tj Brzyska 11A. Pula środków finansowych 

przeznaczonych do rozdysponowania w w/w naborze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ośmiogodzinnych, przerwy kawowe w trakcie 

wszystkich szkoleń, materiały szkoleniowe w tym 

kosmetyki na szkoleniu z wizażu i książki do kursu 

komputerowego, a także zwrot kosztów dojazdu 

z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia 

szkolenia. Zainteresowane panie powinny złożyć 

w Urzędzie Gminy w Skołyszynie (w pokoju nr 4) 

oświadczenia na dostępnych m.in. w Urzędzie Gminy 

formularzach. Dodatkowe informacje uzyskać można 

pod numerem telefonu 13 4491755 lub za pomocą 

poczty elektronicznej promocja@skolyszyn.pl. 

 

 

 

 

to ponad 550 000,00 złotych. Wnioski składać mogą 

rolnicy, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
prowadzące lub podejmujące działalność jako mikro-

przedsiębiorca zatrudniający poniżej 10 osób za-

mieszkujący lub prowadzący działalność gospodar-

czą na terenie działania LGD „LIWOCZ”. Informacja 

nt. naboru tel. 13 44 103 38, lgdliwocz@wp.pl. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 

Lp. Gimnazjum 
Część 
humanistyczna 

Część mat. – 
przyrodn. 

Język obcy % 

                 %                    %  

1 Bączal Dolny 61,90 43,10 43,80 – j.angielski (podst.)  
55,08 – j.angielski (rozszerz.)  
58,80 – j.niemiecki (podst.)       
28,80 – j.niemiecki (rozszerz.) 

2 Kunowa 67,60 53,40 
67,20 – j.angielski (podst.)  
51,80 – j.angielski (rozszerz.) 

3 Skołyszyn 58,20 42,40 59,00 – j.angielski (podst.)  
55,70 – j.niemiecki (podst.)       
21,10 – j.niemiecki (rozszerz.) 

4 
Święcany 

63,70 48,70 59,50 – j.angielski (podst.)  
60,00 – j.angielski (rozszerz.)  
71,20 – j.niemiecki (podst.)       
43,60 – j.niemiecki (rozszerz.) 

5 Średnia gminy 62,85 46,90 57,36 – j.angielski (podst.)  
61,90 – j.niemiecki (podst.)        

6 Średnia powiatu 63,79 48,96 61,84 – j.angielski (podst.)  
58,62 – j.niemiecki (podst.)        

7 Średnia 
województwo 

64,80 50,10 62,19 – j.angielski (podst.)  
57,10 – j.niemiecki (podst.)        

8 Średnia Polska 63,00 48,50 63,00 – j.angielski (podst.)  
57,00 – j.niemiecki (podst.)        

Przedstawione powyżej wyniki zostały opracowane na podstawie danych pozyskanych z Okręgowej 

i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

 REKRUTACJA DO PROJEKTU „CHCĘ WIĘCEJ, MOGĘ WIĘCEJ” 

  

 

PIENIĄDZE W ZASIĘGU RĘKI 

 

mailto:promocja@skolyszyn.pl
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Przypominamy, że wszelkie 

czynności związane z wpisem 

do Centralnej Ewidencji i In-

formacji o Działalności Gospo-

darczej (CEIDG) – prowadzonej 

przez Ministra Gospodarki są 

BEZPŁATNE. Chcemy prze-

strzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi 

osobom, które założyły działalność gospodarczą, 

oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie 

rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów 

nie upoważnia do wykonywania działalności gospo-

darczej na terytorium Polski i nie jest wymagany 

przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące 

konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru 

przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, 

o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym 

 

 

  

 

Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 

2012/2013 przyjmowane będą od 03.09.2012 r. do 

dnia 30.11.2012 r. Wnioski o ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 

świadczeniowy 2012/2013 przyjmowane będą do 

dnia 31 października 2012 wyłącznie prawidłowo 

wypełnione z kompletem wymaganych dokumen-

tów. 
 Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 139, poz. 992 z późn. zmian.) „Prawo do świad-

czeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, 

w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnio-

nymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZASIŁKU 

RODZINNEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ 

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013 
Do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzin-

nego na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 należy 

dołączyć: 
1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświad-

czenia członków rodziny o wysokości dochodu za 

2011 r. wszystkich członków rodziny do ukoń-

czenia 25 roku życia, oraz dokument określający 

wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca nastę-

pującego po miesiącu w którym dochód został 

osiągnięty przez członka rodziny (w przypadku 

uzyskania nowego dochodu w 2011 lub 2012 r.). 

2. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości go-

spodarstwa w 2011 r. lub wymiar podatku za 

2011 r.  

3. Zaświadczenia członków rodziny zawierające 

informację o wysokości składek na ubezpieczenie 

zdrowotne w 2011 r. (od pracodawcy lub z ZUS).  

4. Zaświadczenie szkoły w przypadku uczęszczania 

czania przez dziecko do szkoły ponadgimnazjal-

nej. 

 

 

drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo 

opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyła-

jąc pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując 

publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. 

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią 

próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych 

informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicz-

nych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl 

/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON 

(http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja 

jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina rów-

nież zamieszczony na stronie 

http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Mini-

stra Gospodarki. Do wszystkich przypadków ofero-

wania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą 

należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.  

Zespół CEIDG Ministerstwo Gospodarki. 
 

 

 

 

5. W przypadku osoby uczącej się w szkole wyższej 

i legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności, za-

świadczenie szkoły wyższej – zaświadczenie ze 

szkoły wyższej 

6. Zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu 

społecznemu w przypadku kontynuacji urlopu 

wychowawczego 

W przypadku podjęcia przez członka rodziny pracy 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, GOPS nie 

jest właściwą instytucją do wypłaty świadczeń ro-

dzinnych. W takim przypadku należy kontaktować 

się z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

w Rzeszowie, tel. 017 747-06-16. 

 W przypadku kontynuacji prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego do wniosku o ww. 

świadczenie na nowy okres świadczeniowy 

2012/2013 należy dołączyć: 

1. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowa-

nie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność 

egzekucji  

2. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowa-

nie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów za 2011 r. 

3. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub 

szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba na którą 

jest składany wniosek ukończyła 18 rok życia.  

4. Zaświadczenia z urzędu skarbowego stwierdzają-

ce wysokość dochodu za 2011 r. wszystkich 

członków rodziny do ukończenia 25 roku życia,  

5. Zaświadczenia członków rodziny zawierające 

informację o wysokości składek na ubezpieczenie 

zdrowotne w 2011 r. (od pracodawcy lub z ZUS);  
6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości go-

spodarstwa w 2011 r. lub wymiar podatku za 

2011 r.  

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 

ZASIŁEK RODZINNY 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/
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7. Dokument uzyskanego dochodu z miesiąca nastę-

pującego po miesiącu w którym dochód został osią-

gnięty przez członka rodziny (w przypadku uzyska-

nia nowego dochodu w 2011 lub 2012 r.). 

    Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej: informację 

właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu 

przez osobę uprawnioną do czynności związanych 

 

 

 

W dniu 7 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Siepietnicy obchodziła swoje 115-lecie. Uroczy-

stości rozpoczęły się wymarszem na mszę św. po 

której na placu przed budynkiem remizy miejsce 

miała część oficjalna. Wśród obecnych zaproszonych 

gości byli Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm, mł. bryg. 

Piotr Wdowik– przedstawiciel Komendanta Woje-

wódzkiego PSP, druh Tadeusz Sieniawski – Dyrektor 

Biura Terenowego ZOSP RP w Krośnie, druh Stani-

sław Święch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-

go ZOSP RP, Franciszek Miśkowicz – Wicestarosta 

Jasielski, mł. insp. Andrzej Wędrychowicz – Komen-

dant Powiatowy Policji w Jaśle, ks. Tadeusz 

Wawryszko – kapelan Powiatowy PSP, mł. bryg. 

Bogdan Ziemba – Zastępca Komendanta Powiatowe-

go PSP w Jaśle, bryg. Marek Górka – Dowódca Jed-

nostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Jaśle, Zenon 

Szura – Wójt Gminy Skołyszyn, Radni Gminy Sko-

łyszyn w osobach Stanisławy Nigborowicz, Juliana 

Berkowicza i Adama Słowika, druh Władysław Dep-

czyński – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

RP, ks. Marek Mnich – Proboszcz Parafii Święcany, 

ks. Stefan Król - rodak z święcańskiej parafii, Maria 

Furman – Skarbnik Gminy, Janina Byczek – Sekre-

tarz Gminy, Jan Wędrychowicz – Sołtys Siepietnicy, 

Wiesław Kantor - Przewodniczący Rady Sołeckiej, 

druh Roman Lignar - Prezes OSP Siepietnica, druh 

 

 

 

 

W dniu 6.09.2012 r. na placu przed Urzędem Gminy 

w Skołyszynie dokonano komisyjnego odbioru nowo 

zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

OSP Harklowa. Zakup nowego samochodu pożarni-

czego 4x4 na podwoziu Renault 44B Midlum 300.14 

został zrealizowany dzięki dotacji jaką Gmina Skoły-

szyn uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem 

WFOŚiGW w Rzeszowie. Złożony wniosek pod 

nazwą „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowni-

czych dla Gminy Skołyszyn poprzez zakup fabrycz-

nie nowego średniego samochodu ratowniczo - ga-

śniczego 4x4 dla OSP Harklowa” został pozytywnie 

zaopiniowany i na ten cel została przyznana dotacja 
w wysokości 679 320,00 zł. Dostawca samochodu 

"Wawrzaszek ISS Spółka z o .o." z Bielska Białej 

został wyłoniony w drodze przetargu. 

Pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-

gaśniczego w znacznym stopniu poprawi stan bez- 

z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą 

albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności 

w związku z : 

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia 

- brakiem możliwości wskazania przez osobę upraw-

nioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjne-

go za granicą. 

 

 

 

 

Krystian Depczyński – Naczelnik OSP Siepietnica 

oraz Maria Czochara – Przewodnicząca KGW 

w Siepietnicy. W tak czcigodnym gronie odznaczono 

osoby zasłużone dla OSP Siepietnica złotymi, srebr-

nymi i brązowymi Medalami Za Zasługi dla Pożar-

nictwa, Odznakami Wzorowego Strażaka a także 

Odznakami za wysługę lat. Statuetkę za zasługi tra-

dycji ochotniczo-pożarniczych ziemi jasielskiej 

w imieniu Wójta Gminy Skołyszyn Panu Janowi 

Wędrychowiczowi wręczył Prezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP Stanisław Święch. Całą uro-

czystość śpiewem uświetnił chór Akord oraz poczty 

sztandarowe ze Święcan, Lisowa i Skołyszyna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczeństwa obywateli jak również przyczyni się do 

szybkiej interwencji w przypadku gaszenia pożarów 

nieużytków rolnych przylegających do lasów, 

w których zlokalizowane są urządzenia Kopalni Ro-

py Naftowej w Harklowej. Wpłynie na poprawę za-

bezpieczenia pożarowego gminy, zakładów pracy 

i szkół. 

 

 

 

 

 

115 LECIE OSP W SIEPIETNICY 

 

 

 NOWY SAMOCHÓD POŻARNICZY 
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15 września 2012r. w Centrum Konferencyjnym 

MON w Warszawie obradował XIII Zjazd Krajowy 

Związku OSP RP – to najwyższa władza Związku 

i zgodnie ze „Statutem Związku OSP RP”, odbywa 

się, co 5 lat. Poprzedzony był kampanią sprawoz-

dawczo-wyborczą w Ochotniczych Strażach Pożar-

nych oraz oddziałach: gminnych, miejskich, powia-

towych i wojewódzkich Związku OSP RP. Woje-

wództwo Podkarpackie reprezentowało 13 delegatów 

wybranych na Zjeździe Wojewódzkim, m.in. dh Sta-

nisław Święch. Zjazd rozpoczął się Mszą Świętą, 

którą celebrował – Kardynał Kazimierz Nycz Arcy-

biskup Metropolita Warszawski. Wśród gości zjazdu 

byli min. Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzesz-

czak, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław 

Kosinak-Kamysz, Podsekretarz Stanu w MSW Stani-

sław Rakoczy, Komendant Główny PSP gen. nadbr. 

Wiesław Leśniakiewicz wraz z Zastępcą nabryg. 

Markiem Kowalczykiem, przedstawiciele delegacji 

zagranicznych współpracujących ze Związkiem. XIII 

Zjazd Krajowy Związku OSP RP rozpatrzył spra-

wozdanie z działalności Związku i jego władz na-

czelnych za lata 2007 – 2012. Na wniosek Głównej 

Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium 

Zarządowi Głównemu. Powołano nowy skład Zarzą-

du Głównego rozszerzony o przedstawicieli organi-

zacji, stowarzyszeń i instytucji współpracujących ze 

Związkiem OSP RP. Zjazd wybrał Główną Komisję 

Rewizyjną i Główny Sąd Honorowy.  

Na zakończenie obrad zjazd uchwalił program dzia-

łania Związku OSP RP na lata 2012 – 2017. Kaden-

cja nowych władz potrwa pięć lat. Prezesem Zarządu 

Głównego Związku ponownie wybrano Wicepremie-

ra Waldemara Pawlaka. Podkreślił on, że OSP zrze-

sza prawie 700 tys. osób. – To wielka społeczność 
ludzi, którzy działają zarówno w obszarze ratownic-

twa, jak i działalności związanej w kulturą – w orkie-

strach czy zespołach sportowych. To społeczność, 
która aktywnie zmienia naszą rzeczywistość. W ciągu 

ostatnich lat zmienił się sprzęt i wyposażenie. Dzięki 

środkom europejskim i pro-
gramom operacyjnym pozy-

skano nowe samochody, hełmy 
czy mundury, dzięki czemu 

mamy możliwość prowadzić 

akcje z większym bezpieczeń-
stwem i skutecznością – mówił 

Pawlak. Jak zaznaczył powódź 

2010 r. pokazała jak ważne 

jest przygotowanie ludzi 

i sprzętu, ponieważ w chwili 

katastrofy nie ma już czasu na 

uzupełnianie braków. – To też 

piękny przykład jak strażacy 
od razu podejmowali działanie 

i skutecznie walczyli z żywio-
łem. Związek jest organizacją 

z długą, piękną tradycją. 

W tym roku mija już 91 lat od  

 
 

czasu zintegrowania środowiska strażackiego, nie-

które straże pożarne mają nawet blisko 200-letnią 
tradycję. To przykłady, które pokazują, że ta działal-

ność jest bardzo żywa i inspiruje wielu ludzi do ak-
tywnego, pięknego działania pod szlachetnym prze-

słaniem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – 

podkreślił prezes ZG OSP. Odnosząc się do zadań 

planowanych w nowej kadencji wymienił pomysł 

pozyskania dla OSP nowoczesnej techniki oraz bliską 

współpracę z wojskiem. – Podejmujemy nowe inicja-

tywy i wyzwania. Chcielibyśmy pozyskać dla straży 

nowoczesny sprzęt m.in. ultralekkie samoloty. Są też 
działania we współpracy z wojskiem, ponieważ nie 

ma dzisiaj poboru powszechnego, pomagające m.in. 

w nauce musztry. Są też piękne inicjatywy pielęgnu-
jące tradycje, jak np. międzynarodowe zawody sika-

wek konnych – dodał Pawlak. W trakcie zjazdu czyn-

ne były wystawy i prezentacja sprzętu pożarniczego: 

np. samochody pożarnicze, motopompy, agregaty 

prądotwórcze, ubrania specjalistyczne, hełmy stra-

żackie, piły spalinowe, latarki specjalistyczne oraz 

prezentacja wydawnictw Związku OSP RP: m.in. 

wystawa prezentująca historię i działalność Związku 

OSP RP, karty i pieczęcie z okazji XIII Zjazdu Kra-

jowego i 130-lecia Pisma „Strażak”, Jednodniówka 

„Z kart historii”. 

 

 

XIII ZJAZD ZWIĄZKU OSP RP 
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W dniu 22 lipca br. w Brzyskach odbył się finał kon-

kursu na logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-

łania „LIWOCZ”, w którym udział wzięło 10 ręko-

dzielników: Agata Wiatr- Nawracaj, Albina Solecka, 

Barbara Kita, Barbara Zięba, Danuta Kutyna, Edyta 

Żyguła, Małgorzata Maguda, Roman Parat, Stanisław 

Błaszczyk i Tadeusz Pieczonka. Wystawa, na której 

swoje prace prezentowały m.in. osoby biorące udział 

w konkursie, Pani Barbara Sojka oraz Środowiskowy 

Dom Samopomocy z Przysiek, wzbudziła zachwyt 

wśród uczestników festynu oraz zastępcy dyrektora 

Departamentu PROW Pana Adama Skiby. Wybrana 

spośród zaproszonych gości Komisja Konkursowa 

wyłoniła zwycięzców. 

I miejsce zdobyło logo wykute przez kowala Romana 

Parata z Gorzejowej, II miejsce zdobyło logo 

 

 

 

W dniu 2 września 2012 r. odbyły się w Rzeszowie 

IV Targi Lokalnych Grup Działania z terenu Woje-

wództwa Podkarpackiego . W targach udział wzięło 

25 z 31 Lokalnych Grup Działania w tym LGD 

"LIWOCZ", które zajęło III miejsce w konkursie na 

najlepsze stoisko. Organizatorem Targów był Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Sto-

isko wystawiennicze przygotowane przez Stowarzy-

szenie LGD "LIWOCZ" zawierało rękodzieło lokal-

nych twórców, w tym: uczestników Warsztatów Te-

rapii Zajęciowej z Brzostku, Pani Danuty Kutyny 

z Brzostku, Pani Anny Głogowskiej z Mokrzca, rzeź-

by Pana Stanisława Błaszczyka z Jodłowej. Ponadto 

ekspozycja wzbogacona była regionalną żywnością 

prezentowaną przez KGW z Mokrzca, jak również 

bogatą w najrozmaitsze przetwory spiżarnię Brzos-

tecką. Jak co roku na stoisku prezentowany był tort 

z logo LGD przygotowany przez Cukiernie KEKS 

z Sławęcina. Przy stoisku przygrywała kapela ludowa 

Jodłowianie. Wieniec wykonany przez Stowarzysze-

nie Zawisłocze Pilźnieńskie z Mokrzca prezentujący 

scenę biblijną: kuszenia Adama przez Ewę wzbudził 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

wyrzeźbione w drewnie przez Stanisława Błaszczyka 

z Jodłowej a III miejsce zdobyło logo wykonane 

również z drewna przez Tadeusza Pieczonkę ze 

Strzegocic. Składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim wystawcom za poświęcony czas i trud, 

członkom 

komisji za 

pracę przy 

ocenie, przy-

byłym go-

ściom za 

uświetnienie 

imprezy swoją 

obecnością. 

Biuro LGD 
"LIWOCZ" 

 

 

 

zainteresowanie nie tylko wśród członków komisji 

oceniającej, ale również wszystkich przechodniów. 

Osoby odwiedzające stoiska miały możliwość zapo-

znania się z ofertą poszczególnych LGD, podegusto-

wać produkty regionalne, tradycyjne i ekologicznie 

wytwarzane przez producentów funkcjonujących na 

obszarze objętym działalnością danej LGD. Atrak-

cjami czekającymi na zwiedzających były również 

konkursy dla najmłodszych i występy artystów 

z Rzeszowskiego Domu Kultury, Centrum Sztuki 

Wokalnej oraz Rzeszowskiej Grupy Artystycznej 

Arkadiusza Kłusowskiego.   

                                          Biuro LGD "LIWOCZ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZE STOISKO WYSTAWIENNICZE 

 

 

 "LOKALNA TWÓRCZOŚĆ LUDOWA W CIENIU LIWOCZA". 
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W dniach siódmy - dwunasty sierpnia 2012 w Buko-

winie Tatrzańskiej odbył się Ogólnopolski Konkurs 

Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Druż-

bów i Starostów Weselnych - XLVI Sabałowe Baja-

nia. Wyróżnienie na festiwalu zdobył zespół „Liso-

wianki” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie. W tegorocznym festi-

walu  w Bukowinie Tatrzańskiej wzięły udział grupy 

śpiewacze, gawędziarze, instrumentaliści, śpiewacy 

i starostowie weselni z województwa małopolskiego, 

podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubu-

skiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Komisja 

w składzie: mgr Aleksandra Bogucka - etnomuzyko-

log, dr Artur Czesak - dialektolog, mgr Benedykt 

Kafel - etnograf, mgr Dorota Majerczyk - etnolog i dr 

Stanisław Węglarz - antropolog kulturowy, oceniała 

uczestników konkursu w trzech kategoriach wieko-

wych – dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej. Corocz-

nie organizatorzy dbają o wyskoki poziom artystycz-

ny, stosowny do rangi imprezy. Sama możliwość 

występu na tym prestiżowym festiwalu jest już du-

żym zaszczytem. W ramach 46 „Sabałowych Bajań” 

na scenie zaprezentował się zespół śpiewaczy „Liso-

wianki” z Lisowa. Panie po wykonaniu „ Łoj ne wom 

babko jabłko”, „Duszkiem dziewczyno” i „W moim 

ogródeczku” zostały nagrodzone gromkimi brawami 

pozostałych uczestników konkursu.  

 

 

 

26 sierpnia 2012 roku Wójt Zenon Szura wraz z Za-

stępcą Krzysztofem Ziębą oraz KGW z Lisowa re-

prezentowali Gminę Skołyszyn na Dożynkach Po-

wiatowych w Dębowcu. Powiatowe święto plonów 

rozpoczęło się uroczystą mszą świętą odprawioną 

w intencji rolników. W święcie udział wzięło 26 

delegacji dożynkowych z gminy Dębowiec i wszyst-

kich gmin powiatu. Wieniec wykonany przez Włady-

sławę i Grzegorza Syzdek wraz z wnukami (z Liso-

wa) przedstawiający Koronę Matki Boskiej Często-

chowskiej wybudzał zachwyt wśród gospodarzy 

i przybyłych na uroczystość gości. Funkcję starościny 

naszej delegacji pełniła Jolanta Dąbrowska, starostą 

był Zdzisław Dąbrowski – sołtys Lisowa. Po uroczy-

stym powitaniu gości starosta jasielski – Adam 

Kmiecik wraz z Wójtem Dębowca - Zbigniewem 

Staniszewskim podzielili się z mieszkańcami powiatu 

chlebem upieczonym z tegorocznego ziarna. Życze-

nia rolnikom złożył również Dariusz Sobieraj, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie przyznane przez jury Festiwalu Folklo-

ru Polskiego 46 „Sabałowych Bajań” jest niewątpli-

wie dużym sukcesem zespołu. Zespół Ludowy "Li-

sowianki" powstał w 1977 r. Inicjatorkami jego po-

wołania były: Genowefa Szafarz, Kazimiera Zięba, 

Julia Zięba i Gminny Ośrodek Kultury w Skołyszy-

nie.  Działalność zespołu „Lisowianki” to żywa do-

kumentacja muzyki i śpiewu ludowego. Zespół ciągle 

doskonali swój warsztat artystyczny, dba o swój wi-

zerunek i promocję kultury ludowej. Obecny skład: 

Maria Zięba, Joanna Kołodziej, Małgorzata Furma-

nek, Stanisława Sarnecka, Halina Dziedzic, Teresa 

Ryba, Maria Wszołek, Ewa Dziedzic, Stefania Filus, 

Bernadeta Furmanek i Józef Zięba. Opiekunem grupy 

jest Jadwiga Szarek – instruktor muzyki GOKiCz 

w Skołyszynie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pod-

karpackiego, który odczytał okolicznościowy list do 

rolników z Powiatu Jasielskiego od posła na Sejm RP 

Jana Burego. Listy gratulacyjne na okoliczność do-

żynek przysłali także: Elżbieta Łukacijewska, Poseł 

do Parlamentu Europejskiego, posłowie Krystyna 

Skowrońska, Zbigniew Rynasiewicz i Tomasz Kule-

sza, a także Małgorzata Chomycz - Śmigielska, Wo-

jewoda Podkarpacki, Alicja Wosik, Wicewojewoda 

Podkarpacki oraz Stanisław Bartman, Prezes Podkar-

packiej Izby Rolniczej. W ramach programu „Lato 

z kulturą Powiatu Jasielskiego" na scenie w Dębowcu 

wystąpiły zespoły muzyczne z naszego powiatu, 

m.in.: Trzcinicoki, Pogórzanie, zespół obrzędowy 

„Kaśka" oraz kabaret Oriento z Domu Pomocy Spo-

łecznej w Foluszu i kabaret „Bez Przypadek" (KGW 

w Osieku Jasielskim). Swój dorobek zaprezentowały 

także Lisowianki reprezentujące Gminę Skołyszyn. 

 

 

DOŻYNKI POWIATOWE W DĘBOWCU 

 

LISOWIANKI WYRÓŻNIONE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE! 
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Warsztaty ceramiczne, nauka tańca, warsztaty wo-

kalne, zabawy na świeżym powietrzu, warsztaty de-

coupage, bibibułkarstwa i makramy, gry sprawno-

ściowe, gry uliczne, konkursy i niespodzianki – 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie wraz z filiami w Harklowej i Święcanach dla 

dzieci i młodzieży spędzających wakacje w gminie 

przygotował wiele atrakcji: „Wokalne poniedziałki”, 

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

kowe inspiracje”, „Piątkowe warsztaty w bibliotece” 

– to nazwy bloków, w ramach których przeprowa-

dzonych zostało siedemdziesiąt pięć spotkań. Zajęcia 

w ramach bezpłatnego cyklu „ZABAW SIĘ!” orga-

nizowane były codziennie w lipcu i sierpniu. W trak-

cie spotkań znalazł się czas na rozwijanie zdolności 

wokalnych, tanecznych i plastycznych, gry ruchowe 

oraz zabawy integracyjne. Jedną z głównych atrakcji 

tegorocznych wakacji był bezpłatny wyjazd do pra-

cowni ceramiki w ŚDS w Przysiekach. Były zabawy 

na świeżym powietrzu, tańce integracyjne, zabawy 

z chustą animacyjną, warsztaty plastyczne, konkursy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według ostatnich badań Biblioteki Narodowej, 56% 

Polaków nie czyta książek. My, czytający jesteśmy 
w mniejszości. Jesteśmy czarnymi owcami i podoba 

się nam bycie poza stadem! Ty też olej stado i bądź 

czarną owcą! Czytaj! – to słowa kampanii informa-

cyjnej bibliotekarzy, do której przyłączyli się miło-

śnicy książek z całej Polski. Zainspirowani kampa-

nią, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czy-

telnictwa w Skołyszynie ogłosili konkurs „Zostań 

czarną owcą”. Celem ogłoszonego w lipcu konkursu 

była popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżo-

wej oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania bi-

blioteki. 31 sierpnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się 

uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Najaktywniejszą 

wakacyjną czytelniczką okazała się uczennica klasy 

IV – Monika Łaskawska. Tytuł „Czarnej Owcy” 

otrzymała również Emilka Średniawska – uczennica 

klasy VI. Wśród laureatów konkursu znalazły się 

także: Marta Solecka, Madzia Janusz, Ola Strugała, 

Kasia Mikos, Natalia Szot, Oliwia Potykanowicz 
i Agnieszka Berkowicz. Łącznie w ramach konkursu 

wypożyczonych zostało 471 książek. Laureatka kon-

kursu - Monika poleca wszystkim swoim rówieśni-

kom książkę Elizy Piotrowskiej „Ciocia Jadzia”, 

 

 

 

i wiele niespodzianek. Na zajęciach powstały quillin-

gowe kolczyki, makramowe bransoletki, rzeźby 

z gliny i masy solnej, kolorowe przyborniki, drew-

niane kukiełki i drzewka szczęścia. Uczestnicy roz-

wiązywali wiele zagadek, krzyżówek i rebusów oraz 

wzięli udział w improwizowanych scenkach. Pozna-

jąc różnego rodzaju wakacyjne zabawy, uczestnicy 

zdobyli również wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 

podczas letnich harców. W czasie wakacji zajęcia dla 

dzieci prowadziły: Marta Gąsiorowska; Teresa Gor-

czyca; Władysława Kołodziej; Dorota Setlak; Maria 

Sychta; Jadwiga Szarek. Oprócz satysfakcji z prze-

prowadzenia udanej akcji w okresie wakacji pracow-

nicy GOKiCz w Skołyszynie mają pewność, ze tego 

rodzaju spotkania z dziećmi to najlepsza promocja 

domu kultury i biblioteki w środowisku lokalnym. 

Większość z uczestników po spotkaniach zwracała 

i wypożyczała 

kolejne książki, 

korzystała 

z bezpłatnego do-

stępu do Internetu, 

konkurowała ze 

sobą grając 

w scrabble, bilard 

i piłkarzyki. 

 

 

 

 

 

 

 

Marcie – najbardziej podobała się książka Ewy No-

wak „Cztery łzy”. Emilka zachęca do przeczytania 

„U nas wszystko jest inaczej” Simone  Wegmeyer. 

 

 

 

WAKACYJNE SZALEŃSTWA JUŻ ZA NAMI! 

 

 

KONKURS "ZOSTAŃ CZARNĄ OWCĄ" ROZSTRZYGNIĘTY 
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Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie bierze udział w programie Akademia Orange 

dla bibliotek. Celem programu jest wspieranie rozwo-

ju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększe-

nie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych 

i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblio-

teki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunk-

cyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi 

i edukacyjnymi. GOKiCz w Skołyszynie po złożeniu 

wniosku o przystąpienie do programu, uzyskał od 

Fundacji Orange dotację w kwocie 3 154, 95 zł. Do-

tacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów 

dostępu do Internetu w GOKiCz w Skołyszynie 

i filiach biblioteki oraz zakup materiałów dydaktycz-

nych promujących wykorzystanie Internetu. Wszyst-

kich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego 

korzystania z Internetu.  

 

 

 

Firma Microsoft przekazała nieodpłatnie Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

oprogramowanie, którego łączna wartość wynosi 

ponad 10 tys. dolarów. Darowizna została przekazana 

w ramach Programu Donacji Oprogramowania 

Microsoft. Wraz z oprogramowaniem GOKiCz 

w Skołyszynie otrzymał list od darczyńców: Szanow-

ni Państwo, Firma Microsoft z przyjemnością przeka-

zuje nieodpłatnie oprogramowanie oferowane przez 

nią w ramach Programu Donacji Oprogramowania 
Microsoft dla Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnic-

twa. Poniżej przedstawiamy zestawienie licencji sta-

nowiących niniejszą darowiznę. Jej łączna wartość 
rynkowa wynosi w przybliżeniu Total Estimated Fair 

Market Value: USD $10,550.00. Gratulujemy! Za-
równo firma Microsoft, jak i jej pracownicy od daw-

na uznają potrzebę zaangażowania we wspieranie 

społeczności na całym świecie. Oferując bezzwrotną 
pomoc w postaci pieniędzy i oprogramowania, 

współuczestniczymy w stwarzaniu okazji do popra- 

 

 

 

Podczas wakacji w GOKiCz można było oglądać 

wystawę prac dzieci wykonanych w roku szkolnym 

2011/2012 na zajęciach plastycznych oraz na zaję-

ciach w bibliotece. Wystawione prace zostały wyko-

nane różnorodnymi technikami m.in. monotypia, 

mozaika, wydrapywanka, collage, rysunek ołówkiem 

i kredkami, prace malarskie wykonane farbami plaka-

towymi i kredkami akwarelowymi. We wrześniu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOKiCz w Skołyszynie: 

Poniedziałek: 10.00 – 18.00 

Wtorek: 10.00 – 20.00 

Środa: 10.00 – 18.00 

Czwartek: 10.00 – 20.00 

Piątek: 10.00 – 20.00 

Filia w Harklowej: 

Wtorek: 09.00 – 16.30 

Czwartek: 09.00 – 16.30 

Piątek: 09.00 - 14.00 

Filia w Święcanach:  

Poniedziałek: 08.00 – 16.00 

Środa: 08.00 – 16.00 

Piątek: 14.30 – 18.30 

 

 

 

wy warunków społeczno-ekonomicznych, a przez to 

do odmiany życia ludzi i całych społeczności. Osta-
tecznym celem firmy Microsoft do 2012 r. jest umoż-

liwienie 250 milionom ludzi korzystania z użytecznej, 

łatwo dostępnej i osiągalnej finansowo technologii. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Micro-

soft oraz inwestycji dokonanych przez nią w społecz-

nościach na całym świecie, zapraszamy do odwiedze-

nia strony internetowej www.microsoft.com/giving 

(strona w języku angielskim). Pytania dotyczące ni-
niejszej darowizny prosimy kierować do firmy Talex 

wspierającej dystrybucję bezpłatnego oprogramowa-

nia Microsoft dla bibliotek na ad-
res mailto:biblioteka@talex.pl (pomoc dostępna 

w języku polskim). Życzymy, aby z pomocą niniejsze-
go oprogramowania Gminny Ośrodek Kultury i Czy-

telnictwa osiągnął wszelkie sukcesy w realizacji po-

stawionych sobie celów. Życzymy owocnej pracy!  
Z poważaniem, Akhtar Badshah Dyrektor Microsoft  

do Spraw Społeczności 

 

 

 

w sali wystawowej GOKiCz zaprezentowane zostały 

zdjęcia „Dni Kultury Ziemi Skołyszyńskiej 

w obiektywie” a także prace wykonane przez uczest-

ników zajęć w GOKiCz i filiach w Święcanach 

i Harklowej, podczas wakacji 2012. Prace te to ma-

larstwo, ceramika, makrama, quilling i wiele innych.  

 

 

 

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK 2012 
 

DAROWIZNA DLA GOKiCz W SKOŁYSZYNIE 

 

WYSTAWY W GOKiCz 
 

  

http://www.microsoft.com/giving
mailto:biblioteka@talex.pl
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Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć 

prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-

telnictwa w Skołyszynie!  

 

 BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY: 

● Taniec nowoczesny (zespół młodzieżowy) 

● Taniec nowoczesny (zespół dziecięcy) 

● Warsztaty tańca ludowego dla dzieci 

(NOWOŚĆ!!!) 

● Nauka gry na keyboardzie 

● Dziecięca pracownia plastyczna 

● Młodzieżowa pracownia plastyczna 

● Grafika warsztatowa (NOWOŚĆ!!!) 

● Grupa Teatralna TALENTY 

● Warsztaty wokalne dla młodzieży 

● Warsztaty wokalne dla dzieci 

● Język angielski dla maluchów 

● Język angielski dla uczniów szkół podstawowych 

● Pracownia rękodzieła (zajęcia w bibliotekach - 

decoupage, bibułkarstwo i itp.) 

● Zabawy logopedyczne 

● Zajęcia dziennikarskie (NOWOŚĆ!!!) 

● Dyskusyjny Klub Książki 

 

 ZAJĘCIA ODPŁATNE: 

● Społeczne Ognisko Muzyczne 

Nauka gry na instrumentach: (keyboard, gitara kla-

syczna, gitara elektryczna, gitara basowa, akordeon) 

 

 

 

 

 

W dniu 14 lipca, w malowniczo położonym mieście 

Siedmiogrodu – Sibiu /Rumunia/ odbyły się III Mi-

strzostwa Europy Karate Kyokushin IKO SOSAI. 

Startowało około 160 zawodników z Ukrainy, Wę-

gier, Rumunii i Polski. Z powodów wizowych nie 

wystartowali zawodnicy z Rosji. Gościnnie startowali 

zawodnicy Międzynarodowej Organizacji Karate 

kierowanej przez Hanshi Istvan Adamy z Węgier. 

Jednak na uwagę zasługuje udział młodych zawodni-

ków Jasielskiego Klubu Kyokushin Weroniki Czajki 

–uczennicy Gimnazjum w Skołyszynie i Marcina 

Mlecza – ucznia Gimnazjum w Kunowej. Weronika 

i Marcin zajęli pierwsze miejsca po pełnych emocji 

walkach, dodatkowo Marcin otrzymał wyróżnienie za 

„najlepszego ducha walki”, zwyciężając cięższego od 

siebie o 26 kg zawodnika z Rumunii. Oto wyniki 

 polskich zawodników Kumite 13-14 lat: 1.Weronika 

Czajka – I miejsce kat. – 50 kg /Biecz/, 2.Sylwia 

Kowalewska – I miejsce kat. + 50 kg /Kielce/, 

3.Marcin Mlecz – I miejsce /Jasło/, 4.Kamil Świerk –  
III miejsce /Biecz/ We wrześniu odbył się Światowy 

Memoriał Oyamy w Tokio gdzie wystartowali mię-

dzy innymi Weronika Czajka i Kamil Świerk. 

Sam udział w takiej rangi turnieju jest dużym osią-

gnięciem. Serdeczne gratulacje. 

 

 

 ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH 

● Język angielski (zajęcia bezpłatne) 

● Warsztaty wokalne dla dorosłych (zajęcia bezpłat-

ne) 

● Warsztaty komputerowe dla seniorów (zajęcia 

bezpłatne) 

● Aerobik (zajęcia odpłatne) 

● Klub Twórców Sztuki  

● Dyskusyjny Klub Książki 

● Dyskusyjny Klub Filmowy „ART  283” 
 

Informacje i zapisy: 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

Skołyszyn 283; 

tel.: 013 4491017; 013 4491089 

gok@skolyszyn.pl; biblioteka@skolyszyn.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA GOKiCz NA ROK SZKOLNY 2012/2013 
 

ZWYCIĘSTWO W III MISTRZOSTWACH EUROPY  
KARATE KYOKUSHIN IKO SOSAI 

 

 

 

M. Krygowska 

 

mailto:gok@skolyszyn.pl
mailto:biblioteka@skolyszyn.pl
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HOROSKOP  

 

 
 

-Pani S. uprzejmie doniosła, że sąsiad kradnie jej 

węgiel. A rozpoznała to po kolorze dymu z komina 

sąsiada! Ot i gotowy śledczy dla organów.... 

 

-Pies pana Z. zeżarł filtr od odkurzacza. Usprawie-

dliwiony potwór, bo uczynił to w obronie własnej 

wciągnięty do produktu Zelmeru. 

 

-Kiedy tylko pani Z. uda się na urlop, to zaraz pada. 

No i mamy doskonały sposób na suszę... 

 

-Pani Inspektor poinformowała, że na terenie gminy 

jest bezdomna sarna... Nie wierzymy, że nie ma ja-

kiegoś jelenia, niekoniecznie bezdomnego. 

 

-W dobie powszechnie królujących telefonów ko-

mórkowych pan I. znalazł zastosowanie dla budki 

telefonicznej. Z wielkim namaszczeniem czesze 

w niej swoją fryzurę... 

 

-Pan K. oświadczył, że podczas studiów nie będzie 

mieszkał w jednym pokoju z panią B., bo ma chorą 

wątrobę...Hmm...a co z resztą narządów... 

 

-Komendant OSP poinformował, że dużo czasu po-

trwało wyciąganie z wądołu krowy, gdyż była wyso-

kociężarna. Z nisko poszłoby łatwiej... 

 

-Z kolei pani P. zawsze choruje po swoim urlopie 

i przynosi L-4.Prośba do szefostwa, nie dawajcie jej 

urlopów! Zadbajcie o zdrowie pracownicy! 

 

-Wiecie na czym polega szczęście w nieszczęściu? 

Np. na dachowaniu autem obok Auto-Naprawy. Tak 

się zdarzyło onegdaj w naszej gminie. 

 

-W Lisowie powstał zakład fryzjerski, a ponoć naj-

lepszymi klientami mają być wójtowie. Cóż za nowa-

torstwo tamże będzie?! 
 

 

 

Nie wszystko będziesz w stanie zaakcepto-

wać, ale musisz wypić to nawarzone, po 

części przez kogoś, piwo. Na szczęście ten 

toast wyjdzie Ci na zdrowie. 

 

Warto się teraz bardziej przyłożyć, by póź-

niej rozkoszować się sukcesem. Przed Tobą 

wiele miłych niespodzianek, ale na razie 

sprężaj się. 

 

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Twoje 

starania przyniosą zadziwiająco dobre efek-

ty. Czekałeś długo, ale warto było, bo sa-

tysfakcja będzie ogromna. 

 

Musisz wierzyć, że i Tobie zaświeci słońce 

w życiu. Po latach chudych przyjdą tłuste, 

a los zrekompensuje Ci teraźniejsze niepo-

wodzenia. To pewnik. 

 

Dobrze wykorzystuj swoje pięć minut, bo 

może to mieć wpływ i na dalszą Twoją 

przyszłość. Patrz perspektywicznie, działaj 

praktycznie! 

 

Urlop pozostał już tylko wspomnieniem, 

nie można żyć mirażami, bo wokół masz 

mnóstwo spraw do załatwienia, problemów 

do rozwiązania. Zakasuj więc rękawy! 

 

To co zrobisz w najbliższym czasie będzie 

istnym strzałem w dziesiątkę! Wygrasz 

w ten sposób los na życiowej loterii i to ten 

z gatunku głównych. 

 

Obierasz dobry kierunek, ale zrób jakiś 

plan działań i konsekwentnie go realizuj, bo 

być może ktoś zechce Ci pomieszać szyki, 

ale nie przejmuj się tym zbytnio. 

 

Zapomnij o dawnych urazach, ich rozpa-

miętywanie do niczego dobrego nie prowa-

dzi, a psuje nerwy niepotrzebnie, bo co 

było nie wróci się już. 

 

Twoje najbliższe plany mogą ulec niewiel-

kim zmianom, ale zaakceptuj je, bo będzie 

to z korzyścią dla Ciebie. 

 

Ktoś chce Ci coś ważnego przekazać, 

znajdź dla niego czas i uzbrój się w cier-

pliwość, a przekonasz się, że warto zacho-

wać spokój. 

 

Dobry czas na realizację tego, o czym my-

ślisz po cichu już od dawna. Nie bój się, bo 

wszystko pójdzie po Twojej myśli i przy-

niesie Ci dużo zadowolenia. 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 

 

A6-za dwa lata kupię fiata 

B1-serialowa królowa 

B11-dobrze się czują na dnie 

C6-atomowy 

D1-dla pilota bez knota 

D11-żeby była godziwa 

E6-chłodzi panie, grzeje panów 

F1-miastowy polityk 

F12-z prądem i z kijem 

G6-podchody, niekoniecznie mło-

dych 

H1-na Atlantyku i na stoliku 

 

 

 

H12-z Sabały był doskonały 

I7-smutas Wieszcza 

J1- wyżlic pana? 

J12-kieszonkowe warzywo 

K7-powszechnie znana broń chuliga-

na 

L1-stały płomyk  

L12-śniade dziecię 

Ł7-chowane pod kloszem 

 

PIONOWO: 

 

1F-ważna glina 

2A-wyrosła pod okiem 

 

 

 

3F-ma swego dobroczyńcę 

4A-literka przedsionka 

5H-ból ciężarowca 

6A-kocioł nieszorowany 

7I-kwiat armii 

8A-w Rabacie ją spotkacie 

10E-nagrodzona persona 

11A-pręta na pęta 

12F-chwiejna posada 

13A-literowy zakaz 

14H-pierwsze drzewo? 

15A-borówka na rauszu 

16H-dogląda bizona 

17A-żarłok? 

 

 

KUPON KONKURSOWY  

 

R o z w i ą z a n i e  k r z y ż ó w k i  z  n u m e r u  3 ( 3 0 ) / 2 0 1 2  W i e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
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A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  
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Rozwiązaną krzyżówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca listopa-

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

Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 

KRZYŻÓWKA SWOJSKA 
 

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

A                  

B                  

C                  

D                  

E                  

F                  

G                  

H                  

I                  

J                  

K                  

L                  

Ł                  

 

 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 2(29)2012  
 

Informujemy, że Redakcja nie otrzymała żadnych rozwiązań krzyżówki z poprzedniego numeru. 

 


