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BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

 
DoŜynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla kaŜdego rolnika. To święto radości 
i odpoczynku po cięŜkiej pracy. To teŜ święto zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiąz-
ków. Tradycyjnie w sierpniu podczas obrzędów doŜynkowych chcemy Wam rolnikom, miesz-
kańcom wsi jasielskich, podziękować za trud i cięŜką codzienną pracę, za wysiłek włoŜony 
w zbiór plonów, którymi obdarzyła nas ziemia – powiedział do uczestników DoŜynek Po-
wiatowych w Skołyszynie Starosta Jasielski Adam Kmiecik. 25 sierpnia br. na stadionie 
sportowym w Skołyszynie odbyły się DoŜynki Powiatowe. Organizatorem tegorocznego 
Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Jaśle i Gmina Skołyszyn. Przy pięknej pogo-
dzie mieszkańcy Powiatu Jasielskiego dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę. Dzięku-
ję wszystkim rolnikom, którzy przybyli na dzisiejsze DoŜynki Powiatowe, które odbywają się 
na terenie gminy Skołyszyn. Dziękuję bardzo wszystkim delegacjom z poszczególnych gmin. 
Dziękuję kolegom burmistrzom i wójtom, Ŝe zechcieli przybyć na tę uroczystość – podzię-
kował przybyłym na doŜynki Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura. Z wielką satysfakcją 
chylę czoła przed tymi, którzy jeszcze gospodarują na ziemi, bo teraz tyle jest odłogów. My, 
trochę starsi, pamiętamy, Ŝe kaŜda miedza kiedyś była wykoszona – dodał. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w kościele parafialnym p.w. św. Józefa i św. Pio-
tra i Pawła w Skołyszynie, którą odprawił ks. proboszcz Tadeusz Wawryszko. Podczas na-
boŜeństwa pobłogosławił wieńce i chleby doŜynkowe. Odczytał takŜe list Ordynariusza 
Diecezji Rzeszowskiej bp Jana Wątroby, skierowany do rolników zgromadzonych na do-
Ŝynkach. Po Mszy Św. barwny korowód, poprowadzony przez starostów doŜynek Jolantę 
Dąbrowską z Lisowa i Kazimierza Piętę z Harklowej, przemaszerował na stadion sportowy. 
Tam właśnie odbył się obrzęd doŜynkowy, przedstawiony przez zespół folklorystyczny 
„Kaśka”. Według obyczaju starostowie doŜynek przekazali na ręce Starosty Jasielskiego 
Adama Kmiecika i Wójta Gminy Skołyszyn Zenona Szury dwa bochny chleba. Po ich po-
krojeniu gospodarze  podzielili się nimi z wszystkimi zgromadzonymi. Na doŜynki przybyły 
delegacje wieńcowe z wszystkich gmin naszego powiatu. C.d. na str. 2. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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   

 

DOśYNKI POWIATOWE  

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice, przed Wami kolejny rok szkolny pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. To 
równieŜ czas realizowania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni, zdobywania umiejętności istotnych dla Waszego rozwoju i przyszłej 
drogi Ŝyciowej. Drodzy Uczniowie, wierzę, Ŝe nauka w szkole przyczyni się do zdobycia przez Was umiejętności, dzięki którym z łatwością 
będziecie podejmować się kolejnych Ŝyciowych ról i wyzwań.  śyczę przede wszystkim otwartych umysłów i pasji w zdobywaniu i pogłębianiu 
wiedzy. WyraŜam równieŜ nadzieję, Ŝe szkoła będzie dla Was miejscem wielu nowych doświadczeń i radości. Szanowni Nauczyciele i Pracow-
nicy Oświaty, w pierwszym dniu roku szkolnego Ŝyczę Wam zarówno satysfakcji z działania na rzecz uczniów i wychowanków jak i radości 
z uczenia. Wszyscy wiemy, jak wielką rolę w edukacji młodego pokolenia odgrywa postawa, wiedza, oddanie i rzetelne wykonywanie pracy 
przez nauczycieli, wychowawców i pedagogów. To dzięki Waszej ofiarności i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mieszkańców mogą pogłę-
biać swoją wiedzę i kształtować umysł. Szanowni Rodzice,  Niech osiągnięcia Waszych dzieci będą dla Was nieustającym powodem do dumy. 
Uczniowie i rodzice są największym kapitałem nowoczesnej szkoły. Włączajcie się w pracę szkoły, tak aby skutecznie pomagać swoim dzieciom 
w rozwijaniu ich zdolności. śyczę Wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów, osiąganych w atmosferze dobrej współ-
pracy, cierpliwości i wyrozumiałości względem siebie. 
                                                                                              Wójt Gminy 

Zenon Szura 
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Gminę Kołaczyce reprezentowała delegacja z Sowi-
ny, Krempną – Koło Gospodyń Wiejskich z Mysco-
wej, Nowy śmigród – Koło Gospodyń Wiejskich 
z Siedlisk śmigrodzkich, Osiek Jasielski – mieszkań-
cy ZałęŜa, Dębowiec – Stowarzyszenie Kół Gospo-
dyń Wiejskich Gminy Dębowiec, Tarnowiec – Rada 
Sołecka miejscowości Potakówka, Jasło – delegacja 
z Osobnicy, Miasto Jasło – dwie delegacje wieńcowe 
z Sobniowa i Kaczorów. Ponadto była delegacja 
z wieńcem z Brzysk, DPS-u w Foluszu, Stowarzy-
szenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej 
w Trzcinicy i Gospodarstwa Rolnego „Trafunek”. 
Gospodarzy – gminę Skołyszyn reprezentowały 
wieńce doŜynkowe z Siepietnicy, Święcan i skoły-
szyńskiej spółdzielni „ROLWOD”. Na tegorocznych 
doŜynkach za zasługi dla podkarpackiego rolnictwa, 
Honorową Odznaką Podkarpackiej Izby Rolniczej 
im. św. Izydora Oracza, wyróŜniono dwóch rolników 
z Powiatu Jasielskiego: Stanisława Racławskiego 
i Józefa Hyczko. W ramach „Lata z Kulturą Powiatu 
Jasielskiego” na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze, 
folklorystyczne i młodzieŜowe oraz kapele ludowe. 
Jako pierwszy zaprezentował się zespół folklory-
styczny „Kaśka”. Następnie zagrała kapela „Trzcini-
coki”. Później zespoły śpiewacze: „Lisowianki” 
i „Liwoczanie, zespół „Foluszoki” z DPS-u, a takŜe 
przedstawicielki Powiatowej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz Klubu Poetów i Twórców Ludowych 
„Michalina”, które recytowały napisane przez siebie 
wiersze. Wystąpili takŜe uczestnicy zajęć wokalnych 
w MłodzieŜowym Domu Kultury w Jaśle oraz 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Sko-
łyszynie. Wyłącznym sponsorem „Lata z Kulturą 
Powiatu Jasielskiego” była Grupa LOTOS S.A.  
Wieczorem  scenę  opanowały  dwa zespoły – „Afera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Blues Group” i gwiazda wieczoru „Dziani”, który 
zabawiał publiczność swoimi największymi hitami. 
TuŜ przed północą rozpoczął się widowiskowy pokaz 
sztucznych ogni. Licznie zebrana widownia potwier-
dziła, iŜ Święto Plonów jest waŜnym wydarzeniem 
w Ŝyciu społeczności lokalnej. Serdeczna rodzinna 
atmosfera sprawiła, Ŝe doŜynkowa zabawa trwała do 
późnych godzin nocnych. W uroczystościach doŜyn-
kowych uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Marek 
Rząsa, przedstawiciele władz powiatowych: Prze-
wodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław 
Kręcisz z radnymi Rady Powiatu, Wicestarosta Ja-
sielski Franciszek Miśkowicz, Etatowy Członek Za-
rządu Tadeusz Górczyk oraz burmistrzowie, wójto-
wie i samorządowcy z terenu Powiatu Jasielskiego. 
Do Skołyszyna przyjechali takŜe przedstawiciele 
instytucji okołorolniczych: Podkarpackiej Izby Rol-
niczej, Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy, Powia-
towej Rady Kół Gospodyń Wiejkich, KRUS Jasło, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Jaśle, Regionalnego Związku Rolników Kółek 
i Organizacji Rolniczych, Lokalnej Grupy Działania 
Liwocz. Listy, skierowane do uczestników doŜynek, 
przesłali równieŜ: Sekretarz Stanu w Kancelarii Pre-
zydenta RP Dariusz Młotkiewicz, europoseł ElŜbieta 
Łukacijewska, posłowie: Mieczysław Kasprzak, To-
masz Kulesza, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata 
Chomycz – Śmigielska, Sekretarz Stanu Ministerstwa 
Środowiska Stanisław Gawłowski. DoŜynki były 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. jako 
jeden z punktów realizacji Planu Działania dla Sekre-
tariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich w Województwie Podkarpackim na lata 2012-
2013. Starostwo Powiatowe w Jaśle 
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W dniu 26 czerwca 2013r. w Restauracji „ RóŜana” 
w Skołyszynie odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji jubileuszu 50-lecia poŜycia małŜeńskiego. 
Za zgodność poŜycia małŜeńskiego, za trud pracy 
i wyrzeczeń dla dobra załoŜonych przed pół wiekiem 
rodzin, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wnio-
sek Wójta Gminy w Skołyszynie przyznał specjalne 
odznaczenia „Za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie” 
dla Państwa :Genowefy i Jana Buczyńskich, Wiesła-
wy i Eugeniusza Czeluśniaków, Janiny i Jana Gaj-
dów, Marii i Władysława Gawlińskich, Zofii 
i Franciszka Gądków, Zofii i Stanisława Gotfrydów, 
Weroniki i Władysława Grzegorczyków, Marii 
i Lesława Grzywaczów, Lucyny i Leszka Januszów, 
Marii  i  Bolesława Kmiecików, Heleny i Eugeniusza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W niedzielę 28 lipca odbyły się uroczystości związa-
ne z jubileuszem setnych urodzin Pana Władysława 
Framęgi, które rozpoczęła msza święta w intencji 
jubilata a zakończyło przyjęcie urodzinowe. W uro-
czystościach oprócz najbliŜszej rodziny udział wzięli 
Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura i Kierownik 
USC Urszula Gryga. Jubilat urodził się w dniu 29 
lipca 1913 roku w Święcanach i jest męŜem Leonar-
dy Framęgi. W listopadzie br. Państwo Framęgowie 
obchodzić będą jubileusz 70-tej rocznicy zawarcia 
związku małŜeńskiego. Pan Władysław jest ojcem 
dwójki dzieci, ma troje wnucząt i pięcioro prawnu-
cząt. Od 1935 r. jest członkiem Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Święcanach, gdzie zawsze wyróŜniał się 
a 
 
W dniu 05.09.2013r. w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Skołyszynie odbyło się uroczyste spotkanie z oka-
zji jubileuszu 50-lecia poŜycia małŜeńskiego Państwa 
Heleny i Juliana Gomółków z Lisowa. Aktu dekora-
cji medalami za długoletnie poŜycie małŜeńskie do-
konał Zenon Szura Wójt Gminy Skołyszyn w obec-
ności Zastępcy Wójta Krzysztofa Zięby, Przewodni-
czącego Rady Gminy Wiesława Hasiaka oraz Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego Urszuli Gryga. 
Dostojnym jubilatom wręczono list gratulacyjny, 
kwiaty  oraz  upominek. W trakcie  spotkania jubilaci 

 
Kupczyków, Zofii i Jana Marszałków, Zofii i Jana 
Papciaków, Anny i Kazimierza Sepiołów, Ryszardy 
i Adolfa Smasiów, Anny i Mieczysława Syzdków, 
Teresy i Czesława Szpaków, Krystyny i Stanisława 
Wierzgaczów, Stanisławy i Józefa Zająców, Marii 
i Stanisława Ziębów. Aktu dekoracji medalami „Za 
Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie” dokonał  Zenon 
Szura - Wójt Gminy Skołyszyn , przy udziale Urszuli 
Gryga - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Skołyszynie. 
Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze, 
były gratulacje, Ŝyczenia, kwiaty, dokumenty pa-
miątkowe, upominki, pamiątkowe zdjęcia oraz trady-
cyjna lampka szampana. Kierownik USC Skołyszyn. 
Zdjęcie: Marian Goleń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aktywnością i zaangaŜowaniem. Do dzisiaj działal-
ność OSP nie jest mu obojętna. Dostojnemu Jubila-
towi Panu Władysławowi w 100 rocznicę urodzin 
składamy serdeczne gratulacje oraz najlepsze Ŝycze-
nia dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podzielili się wspomnieniami ze wspólnie spędzo-
nych lat w małŜeństwie. U. Gryga 
 

JUBILEUSZ 50-LECIA PO śYCIA MAŁ śEŃSKIEGO 

 

JUBILEUSZ SETNEJ ROCZNICY URODZIN  

 

JUBILEUSZ 50-TEJ ROCZNICY ŚLUBU 
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WYNIKI EGZAMINÓW I SPRAWDZIANU 
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Od czerwca 2012 roku ZUS uruchomił Platformę 
Usług Elektronicznych, dającą klientom Zakładu, 
w tym osobom ubezpieczonym, nowe moŜliwości. 
Rejestracja i zaufanie Profilu PUE umoŜliwia zapo-
znanie się z danymi zgromadzonymi w Komplekso-
wym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych (KSI ZUS) na indywidualnym 
koncie ubezpieczonego. Ubezpieczony ma moŜli-
wość wglądu do informacji dotyczących ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, takich jak 
informacje o kwocie składki na ubezpieczenie emery-
talne oraz o podstawach wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne, okresach i rodza-
jach ubezpieczeń, członkostwie w Otwartym Fundu-
szu Emerytalnym (OFE) i składkach odprowadzo-
nych do OFE, przynaleŜności do Oddziału Narodo-
wego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz o członkach 
rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. 
Korzystając z kalkulatora emerytalnego ubezpieczo-
ny moŜe wyliczyć swoja prognozowaną emeryturę, 
na podstawie danych zapisanych na koncie w ZUS. 
Ubezpieczony moŜe równieŜ skorzystać z usługi 
wysyłania dokumentów, sporządzając i wysyłając w 
formie elektronicznej np. Zgłoszenie reklamacji do 
informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej. 
W sytuacji wymagającej osobistej obecności w ZUS, 
ubezpieczony   moŜe   zarezerwować   termin wizyty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w wybranej Terenowej Jednostce Organizacyjnej 
ZUS. Osoby posiadające certyfikat kwalifikowany 
lub profil zaufany ePUAP mogą za ich pomocą sa-
modzielnie zarejestrować i zaufać, tj. uwierzytelnić 
profil PUE na stronie pue.zus.pl i nie wymaga to 
Ŝadnego dodatkowego potwierdzania przez pracow-
nika ZUS. Osoby, które nie posiadają certyfikatu 
kwalifikowanego ani profilu zaufanego ePUAP mogą 
utworzyć konto, najpierw rejestrując profil PUE. 
W tym celu na portalu pue.zus.pl naleŜy wypełnić 
odpowiedni formularz, w którym m.in. podaje się 
adres e-mail oraz utworzone przez siebie hasło PUE. 
Po poprawnej rejestracji profilu niezaufanego, na 
wskazany przez uŜytkownika adres e-mail zostanie 
wysłana wiadomość z informacją o loginie do portalu 
PUE.  Następnie w ciągu 7 dni od wysłania formula-
rza naleŜy udać się do placówki ZUS w celu zaufania 
profilu, tj. potwierdzenia przez pracownika ZUS 
autentyczności wprowadzonych danych, po uprzed-
nim potwierdzeniu toŜsamości klienta na podstawie 
odpowiedniego dokumentu (dowód osobisty, pasz-
port). 
 
 
 
 
 

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS 
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7 września 2013 r. w Domu Ludowym w Przysiekach 
w odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pt. 
„Ludowo, smacznie i kolorowo - organizacja warsz-
tatów i imprezy kulturalnej oraz wydanie publikacji 
promującej dziedzictwo kulinarne i artystyczne Gmi-
ny Skołyszyn” współfinansowanego przez Szwajca-
rię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
z Funduszu Promocji Produktu Regionalne-
go/Tradycyjnego/Ekologicznego w ramach projektu 
„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”. Projekt re-
alizowany od marca do września 2013r. przez Stowa-
rzyszenie „Przysieki Nasz Dom” we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie miał na celu pielęgnowanie toŜsamo-
ści kulturowej poprzez promocję lokalnych produk-
tów Ŝywnościowych oraz twórczości artystycznej 
i kulturalnej z terenu gminy Skołyszyn. W ramach 
projektu w maju i czerwcu 2013r. w GOKiCz w Sko-
łyszynie oraz w Domu Ludowym w Przysiekach 
zorganizowano szereg bezpłatnych warsztatów skie-
rowanych do wszystkich grup wiekowych, w których 
uczestniczyło ponad 160 osób, głównie mieszkańców 
Gminy Skołyszyn. Warsztaty artystyczne (z deco-
upage, malarskie, z rzeźby ludowej, metaloplastyki 
oraz wikliniarskie) prowadzili twórcy ludowi oraz 
artyści z regionu –m.in. Pan Aram Shakhbazyan 
i Pan Andrzej Garbiec, których prace znajdują się w 
róŜnych muzeach w Europie, Stanach Zjednoczonych 
czy Australii. Uczestnicy warsztatów kulinarnych, 
prowadzonych przez Panie z KGW Przysieki, poznali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
natomiast tajniki przygotowywania tradycyjnych dań, 
bazujących na oryginalnych przepisach zebranych 
przez uczniów i Panie z KGW z terenu całej gminy 
Skołyszyn (m.in. pasty z bobem, paciary z mlekiem 
i skwarkami, gołąbki ziemniaczane czy smalec 
z jabłkami i cebulą). Projekt obejmował równieŜ 
organizację imprezy kulturalnej, która odbyła się 
4 sierpnia 2013r. w Przysiekach. Dla uczestników 
wydarzenia przygotowano wiele atrakcji- wystawę 
prac lokalnych artystów i twórców sztuki ludowej, 
występy zespołów ludowych („Lisowianki” i „Kaś-
ka” z Dębowca) oraz dzieci i młodzieŜy; degustacje 
regionalnych potraw i wypieków przygotowanych 
przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Skołyszyn. 
Impreza trwała do późnych godzin nocnych, 
a uczestnicy bawili się przy muzyce zespołu 
„RAFA”. W ramach projektu wydano takŜe publika-
cję pt. “Tradycyjne potrawy Gminy Skołyszyn”, 
która stanowi próbę ocalenia dziedzictwa kulinarnego 
naszego regionu - moŜna w niej znaleźć szereg za-
pomnianych juŜ niekiedy przepisów na potrawy 
z dawnych lat, sprawdzonych przez Panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich Gminy Skołyszyn. Na realizację 
projektu Stowarzyszenie „Przysieki Nasz Dom” 
zgodnie z umową zawartą w dn. 16 listopada 2012r. 
ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia” otrzymało dotację 
z Funduszu Promocji Produktu Lokalne-
go/Tradycyjnego/Ekologicznego stanowiącą 90% 
wartości projektu. 

 
PODSUMOWANIE PROJEKTU  
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O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-
miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niŜ 
1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłuŜej niŜ do 31 
lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarzą-
dowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz 
nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich 
i miast do 20 000 mieszkańców. Celem projektów 
realizowanych w ramach Programu jest wyrównywa-
nie szans na dobry start w dorosłe Ŝycie młodzieŜy 
w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19  
 
 
 
Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” wraz z LGD „Su-
bregion Magurski – szansa na rozwój” oraz Czarno-
rzesko - StrzyŜowską LGD są w trakcie realizacji 
projektu polegającego na oznakowaniu miejsc atrak-
cyjnych turystycznie na obszarze 13 gmin wojewódz-
twa podkarpackiego. Łącznie w ramach projektu 
powstanie 89 tablic informacyjnych, a na terenie 
Gminy Skołyszyn oznakowane zostanie10 najcie-
kawszych obiektów m.in. zabytkowe kościoły w 
Święcanach, Sławęcinie i Harklowej. Łącznie z tabli-
cami na terenie kaŜdej z gmin zostanie postawiona 
wiata wypoczynkowa. Dopełnieniem będzie  
 
 
 
W dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. zostało 
przeprowadzone badanie ewaluacyjne, którego celem 
było ustalenie wartości wskaźników przedstawionych 
w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 
Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”. Respondentami 
badania - przeprowadzonego przez niezaleŜną firmę 
Marketing Research World w formie ankiety 
telefonicznej - byli losowo wybrani mieszkańcy 
gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno 
i Skołyszyn w wieku powyŜej 15 lat. Jednym z celów 
badawczych było określenie wiedzy mieszkańców 
gmin na temat działalności LGD „LIWOCZ” a takŜe  
 
 
 
W niedzielę 1 września ulica 3 maja w Rzeszowie 
zgromadziła przedstawicieli dwudziestu trzech Lo-
kalnych Grup Działania z terenu Województwa Pod-
karpackiego. Nie zabrakło w tym gronie Lokalnej 
Grupy Działania „LIWOCZ” reprezentowanej przez 
Panie z KGW Skołyszyn oraz kapelę z Jodłowej. 
Gospodynie ze Skołyszyna przywiozły do Rzeszowa 
to co najlepsze: przepyszne wypieki, w tym cieszący 
się duŜym zainteresowaniem smakoszy tort z logo 
LGD, sałatki, zupę z dyni, domowe nalewki i wędli-
ny oraz wiele innych lokalnych potraw które ze 
względu na ilość trudno wymienić wszystkie. Stoisko 
wzbogacało rękodzieło m.in. wyszywane obrusy 
i obrazy, serwety wykonane na szydełku, gliniane 
figurki, przedmioty ozdobione metodą decupage, 
filcowe ozdoby. Oprawę muzyczną stoiska zapewnia- 

 
 
lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich 
kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. 
Termin składania wniosków upływa 10 października 
2013 roku. Zasady konkursu, kryteria oceny meryto-
rycznej oraz wzór formularza wniosku na stronie 
internetowej  j. n.  
źródło: 
http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/
?cid=1705 
 
 
 
 
publikacja w formie przewodnika turystycznego oraz 
strona internetowa projektu promująca turystykę w 
dorzeczu Wisłoki i Wisłoka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skuteczność działań promocyjno-informacyjnych 
podejmowanych przez stowarzyszenie. Kolejną 
a zarazem istotną kwestią poruszoną w badaniu była 
ocena jakości Ŝycia mieszkańców terenów objętych 
LSR, a takŜe świadomość moŜliwości 
dofinansowania przedsięwzięć ze środków UE w tym 
równieŜ za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania. Z terenu Gminy Skołyszyn respondentami 
było sto trzydzieści dwie osoby, którym Zarząd LGD 
„LIWOCZ” pragnie podziękować za poświęcenie 
czasu potrzebnego na udzielenie odpowiedzi na 
zadane przez ankietera pytania. 
 
 
 
ła kapela  „Jodłowianie”.  Trud  przygotowań  doce- 
niła komisja konkursowa  nagradzając drugim miej-
scem w kategorii „Nasza muzyka i śpiewanie” jo-
dłowskich muzyków oraz wyróŜnieniem w kategorii 
„Najlepsze stoisko wystawowe prezentujące poten-
cjał Lokalnej Grupy Działania” Panie z KGW. LGD 
"LIWOCZ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÓWNAĆ SZANSE 

W DORZECZU WISŁOKI I WISŁOKA 
 

 

  

V TARGI LGD  

 

BADANIE EWALUACYJNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „LIWOCZ”  
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W dniu 10 sierpnia 2013 roku na stadionie LKS Sko-
łyszyn odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
PoŜarnicze Jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜar-
nych i MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych. Orga-
nizatorem zawodów był Wójt Gminy Skołyszyn oraz 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 
Skołyszynie. Zawody sportowo-poŜarnicze są formą 
intensywnego szkolenia poŜarniczego niezbędnego 
w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem 
organizacji zawodów sportowo-poŜarniczych jest 
w szczególności: - mobilizowanie do stałego dosko-
nalenia umiejętności obsługi sprzętu,- ocena stanu 
wyszkolenia poŜarniczego,- popularyzacja wśród 
społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpoŜarowej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 1.09.2013r. na stadionie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Osieku Jasielskim przeprowadzono 
VIII Powiatowe Zawody Sportowo-PoŜarnicze jed-
nostek OSP i MDP. W zawodach wzięło udział 21 
druŜyn w 4 kategoriach. Orgaznizatorem zawodów 
był Zarząd Oddziału Powiatowego, ZOSP RP w 
Jasle, Komenda Powiatowa PSP w Jaśle oraz Wójt 
Gminy Osiek Jasielski. Nagrody w postaci pucharów 
i medali dla zwycięskich druŜyn ufundowali: Starosta 
Jasieslki Adam Kmiecik, Senator RP Alicja Zając 
oraz Poseł na Sejm Bogdan Rzońca. Wszystkie star-
tujące druŜyny otrzymały koszulki ufundowane przez 
LANG-TEAM (Czesław Lang i Lech Pasecki). Naj-
młodszy uczestnik zawodów Madejczyk Michał 
z MDP Brzyska otrzymał pamiątkowy puchar ufun-
dowany przez Prezesa JKMiRD Józefa Biernackiego, 
który równieŜ przekazał smycze z PZMot dla komisji 
sędziowskiej. DruŜyna z MDP Duląbka, która wystą-
piła w mieszanym składzie (chłopcy i dziewczęta) 
otrzymała upominek od firmy LOTOS Jasło. Zawody 
obserowali m. in: Wicestarosta Jasielski Franciszek 
Miśkowicz, Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz 
Pykosz, Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszew-
ski, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wiesław 
Latoszek, Kapelan Powiatowy StraŜaków ks. Tade-
usz Wawryszko, Komendant Powiatowy Policji insp. 
Andrzej Wędrychowicz, przedstawiciel Posła RP 
Bogdana Rzońcy - Mateusz Lechwar, członkowie 
Prezydium ZOP ZOSP RP. Komisja sędziowska 
z KP PSP Jasło  pracowała pod  kierownictwem bryg.  
 

 
 
przygotowanie do startu w zawodach wyŜszego 
szczebla. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach: 
ćwiczenie bojowe i sztafeta poŜarnicza z przeszko-
dami. Wyniki w Grupie "A" 1 miejsce - OSP Skoły-
szyn, 2 miejsce - OSP Pusta Wola, 3 miejsce - OSP 
Harklowa, 4 miejsce - OSP Święcany, Wyniki w 
grupie MDP 1 miejsce - OSP-MDP Skołyszyn, 2 
miejsce - OSP-MDP Harklowa, 3 miejsce - OSP-
MDP Święcany, Zwycieskie druŜyny otrzymały pu-
chary fundowane przez Wójta Gminy Skołyszyn. 
Zwycięzcy w poszczególnych grupach reprezentowa-
ły Gminę Skołyszyn w VIII Powiatowych Zawodach 
Sportowo PoŜarniczych, na nowooddanych obiektach 
sportowych w Osieku Jasieslkim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marka Górniaka. Zdjęcie dzięki uprzejmości Damia-
na Palar d.palar@terazjaslo.pl. 
Cały artukuł:"Skołyszyn najlepszy w zawodach spor-
towo-poŜarniczych" na portalu terazjasło 
WYNIKI ZAWODÓW  GRUPA "A" 
1. Skołyszyn - 105,2, 2. Brzyska - 105,5, 3. Tarno-
wiec - 113,9, 4. Mytarz - 122,0, 5. Sieklówka - 124,2, 
6.Krempna - 124,9, 7. Mrukowa - 127,0, 8. Osobnica 
- 134,0, 9. Cieklin - 138,9, 10. Dąbrówka - 140,6, 
GRUPA "C" 
1. Krempna - 146,8, 2. Szebnie - 146,9,  
MDP – chłopcy 
1. Brzyska, 2. Samoklęski, 3. Skołyszyn, 4. Bierów-
ka, 5. Pielgrzymka, 6. Mytarz, 7. Duląbka, 
MDP – dziewczęta 
1. Brzyska, 2. Bierówka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNE ZAWODY STRA śAKÓW  

  

ĆWICZYLI ABY WYGRA Ć ZAWODY  
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Po trzymiesięcznej przerwie nadeszła pora kolejnej 
wizyty roboczej projektu „Understanding and Cele-
brating European Folklore” („Europejski folklor czyli 
poznawanie kultur”). Tym razem w ramach programu 
Comenius czteroosobowa delegacja z Zespołu Szkół 
Publicznych w Święcanach udała się do największe-
go i najludniejszego miasta Turcji połoŜonego na 
dwóch kontynentach, czyli do Stambułu. W dniach 
26.05 – 01. 06. 2013 r. , uczniowie - Aleksandra 
Wanat i Konrad Więcek, oraz ich opiekunowie – p. 
Urszula Dyląg i p. Dagmara Skubel, odwiedzili szko-
łę partnerską Đstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lise-
si.  26 maja wylądowaliśmy na lotnisku Stambuł – 
Atatürk. Dla niektórych juŜ sam lot samolotem był 
niezwykłym przeŜyciem. Przywitało nas bezchmurne 
niebo i upalna aura, a gdy tylko zdobyliśmy wizy 
i przeszliśmy kontrolę paszportową, ruszyliśmy 
w drogę na drugą stronę cieśniny Bosfor do tureckiej 
części Stambułu, gdzie znajduje się szkoła, z którą 
współpracujemy. A tam, juŜ czekała na nas p. Dilek 
Arslan – koordynator projektu „UCEF” w Turcji, 
oraz rodziny, które miały gościć naszych uczniów 
w ciągu najbliŜszych dni. Dzięki bardzo ciepłemu 
powitaniu od razu poczuliśmy się jak w domu. 
Pierwszy dzień wizyty to przede wszystkim uroczy-
sta gala powitalna. W trakcie tej ceremonii wszyscy 
przybyli goście mieli szanse się przedstawić oraz 
obejrzeć bogaty program artystyczny związany 
z tematyką naszego projektu. Mogliśmy obejrzeć 
przedstawienie jednej z tureckich legend, posłuchać 
tradycyjnych tureckich melodii i pieśni oraz podzi-
wiać wspaniałe wykonanie tańców pochodzących 
z róŜnych regionów Turcji – a wszystko dzięki uta-
lentowanym uczniom Đstanbul Köy Hizmetleri Ana-
dolu Lisesi. Po wspaniałym rozpoczęciu, przyszedł 
czas na zwiedzanie. We wtorek udaliśmy się do eu-
ropejskiej części Stambułu. Pierwszym zabytkiem na 
naszej trasie był piękny Błękitny Meczet – nazwa ta 
pochodzi od zdobiących wnętrze świątyni błękitnych 
kafli, których uŜyto przy budowie dziesiątki tysięcy. 
Oczywiście wejść do środka moŜna jedynie w odpo-
wiednim stroju, dlatego wszyscy musieliśmy zdjąć 
buty i zakryć ramiona, a kobiety dodatkowo musiały 
zakryć głowę chustą. Po wyjściu z meczetu mogli-
śmy podziwiać monumentalną Hagia Sofię – świąty-
nia, w której obecnie znajduje się muzeum, była naj-
pierw kościołem, a następnie meczetem. Choć mogli-
śmy ją obejrzeć tylko z zewnątrz i tak wywarła na 
nas ogromne wraŜenie. Następnie ruszyliśmy w kie-
runku hipodromu. W trakcie spaceru po placu zoba-
czyliśmy egipski obelisk oraz WęŜową Kolumnę 
pochodzącą z Grecji, a dokładnie ze świątyni w Del-
fach. Kolejnym niesamowitym miejscem, które 
zwiedziliśmy był Pałac Jerebatan - jest to największa 
ze staroŜytnych cystern, czyli sztucznych zbiorników 
na wodę. Cysterna znajduje się pod ziemią w pobliŜu 
Hagia Sofii przypomina ogromną komnatę, której 
sklepienie podpiera aŜ 336 marmurowych kolumn. 
Ostatnim miejscem, które zobaczyliśmy tego dnia był  

 
 
Kryty Bazar – z 22 bramami i 61 uliczkami jest jed-
nym z największych bazarów w Turcji. Liczba i róŜ-
norodność towarów na nim sprzedawanych przypra-
wia o zawrót głowy, moŜna tu znaleźć m. in. przy-
prawy, przepiękną biŜuterię, bogato zdobione wyroby 
garncarskie, dywany i chusty. Następnego dnia od-
wiedziliśmy Pałac Topkapi - dawną siedzibę sułta-
nów. Nasz zachwyt wzbudziły pięknie zdobione 
bramy oddzielające od siebie pałacowe dziedzińce, 
ogrody, w których słychać było świergot papug oraz 
wspaniałe pawilony. Mogliśmy tu zobaczyć z bliska 
przedmioty związane z Ŝyciem sułtana – jego szaty, 
trony, broń, biŜuterię, a nawet naczynia, z których 
korzystał. Wykonane z najdroŜszych materiałów 
i misternie zdobione eksponaty przyciągały naszą 
uwagę na kaŜdym kroku. Po krótkim odpoczynku 
i wzmocnieniu się rybą z chlebem, czyli tradycyjnym 
posiłkiem tureckim, ruszyliśmy na statek. W trakcie 
rejsu po cieśninie Bosfor mogliśmy podziwiać leŜący 
po jej obu stronach Stambuł oraz tańczyć w rytm 
tureckiej muzyki. Czwartek spędziliśmy w szkole, 
był to jeden z najciekawszych dni wizyty – nasi go-
spodarze przygotowali dla nas całą masę atrakcji. 
Mogliśmy obejrzeć wystawę poświęconą róŜnym 
regionom Turcji, zagrać w siatkówkę oraz wziąć 
udział w warsztatach plastycznych, podczas których 
wykonaliśmy własnoręcznie papier marmurkowy. 
KaŜdy mógł nauczyć się jak zaparzyć prawdziwą 
turecką kawę i jak wróŜyć z fusów pozostałych po jej 
wypiciu, a takŜe zobaczyć jak powstają tradycyjne 
tureckie placki gözleme przypominające nasze nale-
śniki i spróbować sił w ich przygotowaniu. A po 
południu przyszedł czas na prawdziwą ucztę – stoły, 
które ustawiono przed wejściem do szkoły, aŜ ugina-
ły się od tradycyjnych tureckich potraw. Dopełnie-
niem całego dnia była wieczorna dyskoteka. Kolejne 
dwa dni minęły nam bardzo szybko. W piątek, juŜ od 
wczesnych godzin rannych, rozpoczęły się powroty. 
Na szczęście nasz samolot odlatywał dopiero w sobo-
tę, więc po poŜegnaniu wszystkich grup pojechaliśmy 
do Muzeum Zabawek – znajduje się tu ponad 4 tysią-
ce zabawek pochodzących z całego świata. Wiele 
z nich to prawdziwe antyki. Popołudnie upłynęło 
nam pod znakiem oczekiwania na ostatni juŜ punkt 
naszej wizyty w Stambule – festiwal muzyczny. 
Wieczorem dziedziniec szkolny wypełnił się ludźmi, 
a na scenie pojawili się pierwsi wykonawcy. Zabawa 
przy muzyce trwała do późnych godzin nocnych. W 
sobotę przyszedł czas na pakowanie się i poŜegnanie 
naszych tureckich przyjaciół. Przykro nam było 
opuszczać Turcję, gdzie przyjęto nas z takim ciepłem 
i gościnnością. Jesteśmy jednak pewni, Ŝe zdobyte 
doświadczenia i tysiące wraŜeń na długo pozostaną 
w naszej pamięci, a nawiązane przyjaźnie będą pielę-
gnowane. Autor: Dagmara Skubel koordynator projektu 
"UCEF" " Zespół Szkół Publicznych w Święcanach. 

Z WIZYT Ą W TURCJI 
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Z prawdziwą przyjemnością informujemy, Ŝe w okre-
sie wrzesień 2013 – czerwiec 2015 Zespół Szkół 
Publicznych w Bączalu Dolnym będzie partnerem w 
Partnerskim Projekcie Szkół „Me, Myself and My 
Tale” (“Ja i moja bajka”). Nasz wniosek został zaak-
ceptowany przez Agencję Narodową Programu 
„Uczenie się przez całe Ŝycie”, co jest jednoznaczne 
z otrzymaniem przez szkołę grantu na wszystkie 
wyjazdy i działania projektowe. Partnerskie Projekty 
Szkół to współpraca dwóch lub więcej szkół z róŜ-
nych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim 
wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie na-
wzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskie-
go wymiaru edukacji poprzez promowanie współpra-
cy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie 
i kadra nauczycielska z róŜnych państw członkow-
skich. Naszymi partnerami w projekcie są szkoły 
z następujących państw: Turcja, Hiszpania, Czechy, 
Irlandia Północna oraz Anglia. Nasz wielostronny 
projekt jest o bajkowych opowieściach na całym 
świecie. Celem projektu jest zbadanie tradycyjnych 
bajek, podzielenie ich między uczestniczące szkoły 
i spojrzenie na podobieństwa oraz róŜnice w ich sty-
lu, treści i języka. W końcowej fazie projektu chcemy 
zachęcić dzieci oraz młodzieŜ do tworzenia własnych 
 
 
 
,,Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, 
które posiada, ale jego czynów. NiewaŜne jest to, co 
się ma, ale czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II 
W Dniu Ojca 23 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół 
Publicznych w Bączalu Dolnym odbył się piknik 
rodzinny. Pomimo porannej burzy, po popołudniu na 
boisku przed szkołą zgromadzili się nasi uczniowie 
oraz rodzice. Pani dyrektor mgr Izabela Maduzia 
rozpoczęła uroczystość zapraszając wszystkich do 
czynnego udziału i miłego spędzenia czasu na świe-
Ŝym powietrzu. Na początku zaprezentowali się 
uczniowie od najmłodszych do najstarszych w róŜno-
rodnych formach artystycznych. Podziwialiśmy ich 
talenty muzyczne, piękny śpiew, grę na instrumen-
tach i zdolności taneczne. Uczniowie klasy II i III 
wykonali taniec narodowy ,,Polonez”, dziewczynki 
z klasy V i VI układ choreograficzny ,,Tańczymy 
z wiatrem” oraz zaprezentowano taniec nowoczesny 
Hip – Hop. Dziękując za trud i wychowanie ucznio-
wie zadedykowali montaŜ słowno – muzyczny swo-
im  mamom.  Przypomnieli o ogromnej roli matki 
w Ŝyciu kaŜdego człowieka jako osoby wyjątkowej 
i najwaŜniejszej. Zobaczyliśmy takŜe humorystyczne 
przedstawienie bajki ,,Czerwony Kapturek”, w któ-
rym młodzi aktorzy ujawnili bezpośrednio rozmaite 
nastroje i uczucia. Po zakończonej części artystycznej 
towarzyszyły nam inne niespodzianki. Mogliśmy 
zobaczyć pokaz najlepszych motocykli oraz skorzy-
stać z przejaŜdŜki nimi. Ogromna kolejka była przy-
kładem atrakcyjności i duŜego powodzenia. Ucznio-
wie i chętni goście zobaczyli równieŜ wnętrze radio- 

 
 
bajek i stworzyć jedną wspólną broszurę (ksiąŜkę) 
z towarzyszącymi na nagraniach CD i DVD wystę-
pami uczniów (mp3/mp4). WaŜnym punktem przed-
sięwzięcia jest udział w mobilnościach (wyjazdach 
do szkół partnerskich), będących okazją do wymiany 
doświadczeń, pracy w grupach i zawiązywania przy-
jaźni. Językiem komunikacji w projekcie jest język 
angielski, co stanowi dla naszych uczniów okazję do 
praktycznej nauki języka obcego. Pierwszą wizytę 
planujemy do Turcji w dniach 12-15 listopada 2013 
roku. Podczas tej wizyty będziemy przygotowywać 
wszystkie grupy młodzieŜy biorące udział w projek-
cie do pracy nad lokalnymi baśniami, które zostaną 
rozesłane do pozostałych partnerskich szkół. Poza 
tym podczas wizyty wspólnie zaplanujemy stronę 
www naszego projektu oraz stworzymy wspólne 
plakaty ukazujące ducha projektu. Kolejne wizyty są 
planowane w roku 2014 oraz 2015. Udamy się wtedy 
do pozostałych partnerskich szkół Ze względu na 
długość trwania projektu do udziału w nim zapra-
szamy uczniów i uczennice klas I-III naszego gimna-
zjum. Do współpracy w projekcie zachęcamy rów-
nieŜ rodziców i lokalne instytucje, którym bliska jest 
tematyka projektu. Koordynator projektu: Barbara 
Łyszczarz oraz Joanna Bosak 
 
 
 
wozu policyjnego. Przeprowadzono pogadankę na 
temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozdano 
odblaski, mając na uwadze troskę zarówno o naj-
młodszych, jak i najstarszych uczniów naszej szkoły. 
W dalszej części imprezy na boisku szkolnym odbyły 
się gry i zabawy dla dzieci i ich rodziców. Przepro-
wadzono rodzinne rozgrywki sportowe w piłkę siat-
kową. Wszystkim zgromadzonym towarzyszyła at-
mosfera miłej zabawy, Ŝyczliwość i uśmiech. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody i duŜe oklaski. Podczas 
pikniku moŜna było wziąć udział w loterii fantowej. 
W zamian kupujący otrzymywali róŜne upominki. 
Natomiast z biletów wstępu odbyło się losowanie 
głównej nagrody rzeczowej, a zwycięzca otrzymał 
rower. Na pozostałych uczestników czekały inne 
atrakcje. Najmłodsi mieli okazję pobawić się na 
trampolinie i zjeŜdŜalni, skorzystać z malowania 
twarzy, przejaŜdŜki kucykiem czy karocą. Dorośli 
mogli zakupić wyroby sztuki dziecięcej. Wszyscy 
zebrani korzystali z obfitego bufetu. Największym 
powodzeniem cieszyły się lody, napoje, zapiekanki, 
kiełbaski z grila i pyszne ciasta przygotowane przez 
niezastąpione mamy naszych uczniów. Na zakończe-
nie wspaniałej i udanej imprezy wszystkich poŜegna-
ła pani dyrektor dziękując sponsorom, nauczycielom, 
rodzicom i uczniom za ogromny wkład pracy i zaan-
gaŜowanie. Z pewnością tego typu przedsięwzięcia 
wpływają na wzmocnienie więzi rodzinnych, integru-
ją rodziców ze szkołą, do której uczęszcza ich dziec-
ko oraz stanowią wspaniałą okazję do aktywnego 
spędzenia wolnego czasu.  Autor: Maria Kozioł 

PROGRAM COMENIUS BĄCZAL DOLNY 

PIKNIK RODZINNY W B ĄCZALU DOLNYM  
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W dniu 4 sierpnia 2013r. w Przysiekach odbyła się 
zorganizowana przez Stowarzyszenie „Przysieki 
Nasz Dom” wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie impreza kulturalna pt. 
„Ludowo, smacznie i kolorowo” promująca dziedzic-
two kulinarne i artystyczne Gminy Skołyszyn. Dla 
uczestników przygotowano wiele atrakcji- wystawę 
prac lokalnych artystów i twórców sztuki ludowej, 
występy zespołów ludowych („Lisowianki” i „Kaś-
ka” z Dębowca) oraz dzieci i młodzieŜy, moŜna było 
równieŜ degustować regionalne potrawy i wypieki 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gminy Skołyszyn. Impreza trwała do późnych go-
dzin nocnych, a uczestnicy bawili się przy muzyce 
zespołu „RAFA”. Impreza  organizowana  w  ramach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncert zespołu BACIARY, Turniej sołectw, kier-
masz rękodzieła, konkursy z nagrodami, dyskoteka 
pod gwiazdami – to tylko wybrane atrakcje Dni Kul-
tury Ziemi Skołyszyńskiej, na które licznie przybyli 
mieszkańcy Gminy Skołyszyn i okolic. W tym roku 
obchody święta Gminy odbyły się 24 sierpnia na 
stadionie sportowym w Skołyszynie. Podczas impre-
zy odbyły się liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. 
Niewątpliwie najwięcej emocji wzbudził organizo-
wany po raz drugi TURNIEJ SOŁECTW. Do kon-
kursu zgłosiły się druŜyny z Harklowej, Jabłonicy, 
Kunowej, Lisowa, Skołyszyna i Święcan. Wykaszar-
kę spalinową oraz PUCHAR NAJLEPSZEGO 
SOŁECTWA Z GMINY SKOŁYSZYN ROKU 2013 
zdobyła druŜyna z Harklowej (Agnieszka Kosiba, 
Anna Wieczorek, Aneta Goleń, Magda Zabrzewska, 
Michał Gołosiński i Bartek Stój). W ramach imprezy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
projektu „Ludowo, smacznie i kolorowo - organiza-
cja warsztatów i imprezy kulturalnej oraz wydanie 
publikacji promującej dziedzictwo kulinarne i arty-
styczne Gminy Skołyszyn” współfinansowanego 
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej w ramach Funduszu Promocji Produktu 
Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego w ra-
mach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpra-
cy”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie 
„Przysieki Nasz Dom” wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zgodnie 
z umową zawartą ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. 
Zdjęcia autorstwa T. Czechowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowana została wystawa Klubu Twórców 
Sztuki, prezentacja rękodzieła oraz kiermasz giną-
cych zawodów. Mieszkańcy mogli podglądnąć pracę 
kowala i garncarza. Na scenie prezentowali się 
uczestnicy zajęć tanecznych i wokalnych prowadzo-
nych w GOKiCz w Skołyszynie. Niewątpliwie naj-
większą atrakcją Święta był występ zespołu 
BACIARY. Repertuar obejmujący przeboje góralskie 
w ekspresyjnych i ciekawych aranŜacjach bardzo 
szybko rozgrzał skołyszyńską publiczność. Po kon-
cercie DJ MARCUS zapewnił fantastyczną atmosferę 
na dyskotece pod gwiazdami. Organizatorem Dni 
Kultury Ziemi Skołyszyńskiej był Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Imprezę zre-
alizowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚWIĘTO KULTURY I SPORTU ZIEMI SKOŁYSZY ŃSKIEJ  
 

  

"LUDOWO, SMACZNIE I KOLOROWO"  
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W dniu 29 sierpnia 2013 r. Gmina Skołyszyn otrzy-
mała promesę w wysokości 160 000 zł na usuwanie 
skutków klęsk Ŝywiołowych z przeznaczeniem na 
odbudowę drogi gminnej w Skołyszynie – Osiedle 
„Słoneczne” od drogi powiatowej Skołyszyn-Bączal 
w kierunku Pana Potery. Planowana długość drogi do 
połoŜenia nawierzchni asfaltowej wynosi około 500 
mb. Planowany termin zakończenia prac to koniec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjazd do kina HELIOS w Rzeszowie, wycieczka 
do Karpackiej Troi, zwiedzanie obserwatorium astro-
nomicznego, „Noc w GOKu”, gry uliczne, warsztaty 
ceramiczne, nauka tańca, warsztaty wokalne, zabawy 
na świeŜym powietrzu, warsztaty makramy, gry 
sprawnościowe, konkursy i niespodzianki – Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz 
z filiami w Harklowej i Święcanach dla dzieci i mło-
dzieŜy spędzających wakacje w gminie przygotował 
wiele atrakcji. „Wokalne poniedziałki”, „Wtorki ze 
sztuką”, „Roztańczone środy”, „Czwartkowe inspira-
cje”, „Piątkowe warsztaty w bibliotece” – to nazwy 
bloków, w ramach których codziennie w lipcu 
i sierpniu organizowane były bezpłatne zajęcia dla 
dzieci i młodzieŜy. W trakcie spotkań znalazł się czas 
na rozwijanie zdolności wokalnych, tanecznych 
i plastycznych, gry ruchowe oraz zabawy integracyj-
ne. Jedną z głównych atrakcji tegorocznych wakacji 
był bezpłatny wyjazd do kina HELIOS na film 
„Uniwersytet Potworny”, zwiedzanie Karpackiej 
Troi, wycieczka do obserwatorium astronomicznego 
oraz warsztaty w pracowni ceramiki w ŚDS w Przy-
siekach. Były zabawy na świeŜym powietrzu, tańce 
integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, warsztaty 
plastyczne, konkursy i wiele niespodzianek. Na zaję-
ciach powstały makramowe bransoletki, rzeźby 
z gliny i masy solnej, rysunki na szkle oraz kolorowe 
witraŜe. Uczestnicy rozwiązywali wiele zagadek, 
krzyŜówek  i  rebusów oraz wzięli udział w improwi- 
zowanych scenkach. Poznając róŜnego rodzaju wa-
kacyjne zabawy, uczestnicy zdobyli równieŜ wiedzę 
z zakresu bezpieczeństwa podczas letnich harców. 
W czasie wakacji zajęcia dla dzieci prowadziły: Mar-
ta Gąsiorowska; Teresa Gorczyca; Władysława Ko-
łodziej; Dorota Setlak Maria Sychta; Jadwiga Szarek. 
Oprócz satysfakcji z przeprowadzenia udanej akcji 
w okresie wakacji pracownicy GOKiCz w Skołyszy 
 

 
 
października br.Pragniemy równieŜ przypomnieć, Ŝe 
z promesy otrzymanej w lutym br. wyremontowana 
została  droga do cmentarza w Bączalu Dolnym na 
odcinku 300 mb za kwotę prawie 140 tys. zł. Rów-
nieŜ ze środków powodziowych, przy dotacji z bu-
dŜetu Gminy i Starostwa Powiatowego sfinansowana 
zostanie likwidacja osuwiska na drodze powiatowej 
Jasło – Jabłonica w miejscowości Bączal Górny. 
 
 
 
 

W trzecim dniu rywalizacji III etapu 70. Tour de 
Pologne 30 lipca 2013 r. kolarze mieli do pokonania 
długi, liczący 226 kilometrów etap z Krakowa do 
Rzeszowa biegnący m.in. przez Gminę Skołyszyn. 
Pochmurna pogoda i przelotny deszcz nie przeszka-
dzał mieszkańcom Skołyszyna kibicować zawodni-
kom. 
 
 
 

nie mają pewność, ze tego rodzaju spotkania 
z dziećmi to najlepsza promocja domu kultury i bi-
blioteki w środowisku lokalnym. 
Większość z uczestników po spotkaniach zwracało 
i wypoŜyczało kolejne ksiąŜki, korzystało z bezpłat-
nego dostępu do Internetu, grało w scrabble, bilard 
i piłkarzyki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROMESA DLA GMINY SKOŁYSZYN  

III ETAP 70. TOUR DE POLOGNE  

WAKACJE 2013 W GOKICZ  
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W ramach wakacyjnych zajęć organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa ósmego 
sierpnia 2013 r. dzieci i młodzieŜ z gminy Skołyszyn 
miały okazję odwiedzić nowoczesne obserwatorium 
astronomiczne przy I Liceum Ogólnokształcącym 
w Jaśle.  Podczas  wycieczki  kierownik   jasielskiego  
 
 
 

Uczestnicy „Wtorków ze sztuką” organizowanych 
przez GOKiCz w Skołyszynie podczas wakacyjnych 
zajęć w dniu 27 sierpnia 2013 r. wzięli udział 
w warsztatach ceramicznych w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Przysiekach. Dzieci zapozna-
ły się z procesem przygotowania masy ceramicznej 
przed   przystąpieniem   do  wykonywania wyrobów 
 
 
 

Dobiegła końca trzecia edycja konkursu ogłoszonego 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie, którego celem była popularyzacja 
literatury dziecięcej i młodzieŜowej oraz zachęcenie 
do częstszego odwiedzania biblioteki. 30 sierpnia 
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Tytuł 
„Czarnej Owcy” otrzymały: Magdalena Janusz, Emi-
lia Średniawska, Monika Łaskawska, Natalia Sokul-
ska, Aleksandra Potok i Marta Solecka. Łącznie 
w ramach konkursu wypoŜyczonych zostało 271 
ksiąŜek. Czarna owca od zawsze przyciągała uwagę –
jest jedna w stadzie. Stanowi wyjątek, więc zwraca 
na siebie uwagę. Czarna owca korzysta z biblioteki, 
wie jaka  jest  rola  biblioteki w środowisku i wspiera 
 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć 
prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-
telnictwa w Skołyszynie! Wszystkie formy zajęć 
ruszają na nowo od września 2013 r. Informacje 
i zapisy w GOKiCz - 13 4491017; 13 4491089. 
BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI 
I MŁODZIEśY: Taniec nowoczesny (zespół mło-
dzieŜowy), /zapisy: poniedziałek, środa, czwartek/, 
Taniec nowoczesny (zespół dziecięcy), /zapisy: po-
niedziałek, środa, czwartek/, Rytmika dla najmłod-
szych /zapisy: poniedziałek, środa, czwartek/, Nauka 
gry na keyboardzie /zapisy: poniedziałek, środa, 
czwartek/, Dziecięca pracownia plastyczna /zapisy: 
poniedziałek - piątek/, MłodzieŜowa pracownia pla-
styczna, /zapisy: poniedziałek - piątek/, Grafika 
warsztatowa /zapisy: poniedziałek - piątek/, Grupa 
Teatralna TALENTY /zapisy: poniedziałek; godzina 
16.00/ Warsztaty wokalne dla młodzieŜy, /zapisy: 
poniedziałek - piątek/ Warsztaty wokalne dla dzieci, 
/zapisy: poniedziałek, środa, czwartek/, Język angiel- 
ski dla maluchów, zapisy: piątek; godzina 17.00/, 
Język angielski dla uczniów szkół podstawowych, 
zapisy: piątek; godzina 17.00/, Pracownia rękodzieła 
(zajęcia  w  bibliotekach  -  decoupage,  bibułkarstwo  

itp.)  /zapisy:  poniedziałek  - piątek/ Zabawy logope- 

 
 
obserwatorium Ryszard Prajsnar bardzo mocno za-
szczepił w młodych ludziach pasję do astronomii. 
Tym razem mieli okazję obejrzeć przez teleskop 
Słońce. Ponadto dowiedzieli się jak działa obrotowa 
kopuła oraz poznawali przyrządy słuŜące do obser-
wacji nieba. 
 
 
 

na kole garncarskim. Po przygotowaniu gliny wszy-
scy mogli wykonać swój wyrób. Powstały róŜnorod-
ne naczynia o ciekawych kształtach. Na zakończenie 
instruktorka prowadząca warsztaty opowiedziała 
o kolejnym etapie obróbki, którym jest wypalanie 
w specjalnym piecu ceramicznym, a takŜe o ozdabia-
niu i utrwalaniu wyrobów ceramicznych. 
 
 
 

ją! Według ostatnich badań Biblioteki Narodowej, 
56% Polaków nie czyta ksiąŜek. My, czytający jeste-
śmy w mniejszości. Jesteśmy czarnymi owcami 
i podoba się nam bycie poza stadem! Ty teŜ bądź 
czarną owcą! Czytaj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dyczne, /zapisy: poniedziałek - piątek/ Zajęcia dzien-
nikarskie, zapisy: poniedziałek - piątek/, Dyskusyjny 
Klub KsiąŜki, /zapisy: poniedziałek - piątek/, 
ZAJĘCIA ODPŁATNE: 
Społeczne Ognisko Muzyczne, Nauka gry na instru-
mentach: keyboard, gitara klasyczna, gitara elek-
tryczna, gitara basowa, akordeon ZAJĘCIA DLA 
DOROSŁYCH Język angielski (zajęcia bezpłatne), 
Warsztaty wokalne dla dorosłych (zajęcia bezpłatne), 
Warsztaty komputerowe dla seniorów (zajęcia bez-
płatne), Aerobik (zajęcia odpłatne), Klub Twórców 
Sztuki, Dyskusyjny Klub KsiąŜki, Dyskusyjny Klub 
Filmowy „ART 283”, Informacje i zapisy: Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa Skołyszyn 283; Tel.: 
013 4491017; 013 4491089 gok@skolyszyn.pl ; bi-
blioteka@skolyszyn.pl.  
 
 
 

KONKURS „ZOSTA Ń CZARNĄ OWCĄ”  

OFERTA GOKICZ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

W OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM  

WARSZTATY CERAMICZNE  
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20 lipca na stadionie LKS Skołyszyn odbył się Tur-
niej Oldbojów w Piłce NoŜnej zorganizowany 
w ramach obchodów 20-lecia Ludowego Klubu Spor-
towego Skołyszyn. Organizatorem imprezy był LKS 
Skołyszyn. W Turnieju wystąpiły druŜyny: Active 
Life Jasło, Amphora Krynica Zdrój oraz LKS Skoły-
szyn. Mecze rozgrywano systemem kaŜdy z kaŜdym, 
sędziowali Stanisław Sokołowski, Jan Sokołowski i 
Leszek Witkoś. W poszczególnych spotkaniach padły 
następujące wyniki: Skołyszyn - Krynica 1-1, Skoły-
szyn – Jasło 2-2, Jasło – Krynica 0:3. Triumfatorem 
Turnieju została druŜyna Amphora Krynica - Zdrój, 
II miejsce zajął LKS Skołyszyn, a III Active Life 
Jasło. Uczestnicy otrzymali z rąk organizatorów pa-
miątkowe puchary i dyplomy. Skład druŜyn: LKS 
Skołyszyn: J. Dubiel, T. Zawisza, P. Śmietana, P. 
Sendra, D. Marszałek, A. Setlik, D. Turek, T. Solec-
ki, R. Czech, A. Stachaczyński, A. Turek, Ł. Bara, B. 
Byczek, D. Bester, J. Woźniak, R. Gorczyca, P. To-
karz, trener:  Anatol  Nowosielski.  Active Life Jasło, 
 
 
 
24 sierpnia Ludowy Klub Sportowy Skołyszyn świę-
tował jubileusz dwudziestolecia istnienia. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: senator RP Alicja 
Zając, poseł na Sejm RP Marek Rząsa, wójt gminy 
Skołyszyn Zenon Szura, Józef Krzywonos – prze-
wodniczący Podkarpackiego Zrzeszenia Ludowych 
Klubów Sportowych w Rzeszowie, Jan Ciupka - 
prezes OZPN Krosno, Kazimierz Greń - prezes Pod-
karpackiego Związku Piłki NoŜnej w Rzeszowie, 
Adam Kmiecik - starosta jasielski, Bogusław Kręcisz 
- przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, byli i obec-
ni zawodnicy, trenerzy, działacze i sympatycy klubu. 
Galę poprowadził załoŜyciel klubu, były prezes - 
Wiesław Hasiak, a rys historyczny przedstawiła 
obecna prezes - Edyta Hasiak. Z okazji jubileuszu 
zasłuŜeni działacze oraz zawodnicy klubu zostali 
uhonorowani odznakami ZasłuŜony dla Podkarpac-
kiego Związku Piłki NoŜnej. Z rąk Kazimierza Gre-
nia, Bogusława Szczurka oraz Jana Ciupki otrzymali 
je: Bogusław Byczek, Daniel Marszałek, Grzegorz 
Piotrowski, Tomasz  Solecki, Dariusz Turek, Tomasz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W. Dubiel, K. Buba, K. Bara, Cz. Jakubowski, R. 
Mrozowski, S. Zychowicz, Z. Falbaniec, P. Zycho-
wicz, D. Janusz, T. Stanek, A. Hendzel, R. Śliwka, K. 
Warian. Amphora Krynica – Zdrój: M. Miejski, F. 
Kiełbasa, L. Arak, M. Śmiałek, M. Miejski, M. Ga-
lant, J. Konarski, K. Mirek, K. Krok, A. Barszcz, S. 
Oleksy, R. Oleksy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawisza (brązową), Ryszard Gorczyca, Wiesław 
Grzywacz, Edyta Hasiak, Bogusław Kręcisz, Stani-
sław Pawluś, Zenon Szura, Krzysztof Zięba 
(srebrną), Jerzy Hajduk (złotą). NajwyŜszym Dia-
mentowym Odznaczeniem Podkarpackiego Związku 
Piłki NoŜnej nagrodzono Wiesława Hasiaka. Podczas 
gali uhonorowano zwycięzców plebiscytu zorgani-
zowanego na stronie internetowej klubu. Tomasz 
Solecki (piłkarz 20-lecia), Zdzisław śmigrodzki (tre-
ner), Mateusz Furmanek (bramkarz), Paweł Gutkow-
ski (obrońca),Tomasz Zawisza (pomocnik) i Bogdan 
Rąpała (napastnik) otrzymali pamiątkowe puchary. 
Wszystkim zaproszonym gościom w podziękowaniu 
za pomoc w funkcjonowaniu klubu podarowano me-
dale sportowe.  
Organizatorem Wydarzenia realizowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie był Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie. Art. ze str. Internet. LKS Skołyszyn. 

TURNIEJ OLDBOJÓW W PIŁCE NO śNEJ 

 

DWUDZIESTOLECIE KLUBU LKS SKOŁYSZYN  
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HOROSKOP  

 

 

-Pani dyrektor z rozbrajającą szczerością wyznała, Ŝe 
nie zaleŜy juŜ jej fizycznie na konserwatorze, lecz 
tylko na jego etacie. Postarzało się chłopisko... 
 
-Pani księgowa kilka par butów oddała do szewca 
poprzez konserwatora. Okazało się, Ŝe ich tam nie 
ma! Ciekawe czy ostanie się konserwator... 
 
-Ex dyrekcja oświadczyła, Ŝe juŜ była tylko ciałem 
doradczym...kiedyś byłaby zapewne bardziej  uŜy-
tecznym... 
 
-Bardzo spodobał się apel wójta do dyrektorów szkół, 
by popracowali nad poprawą demografii. A co przy-
niesie poznamy po efektach... 
 
-Na iście nowatorski sposób zakupu piwa w sklepie 
wpadł szóstoklasista z Lisowa. Wylegitymował się 
dowodem osobistym siostry! A mówią, Ŝe młodzieŜ 
nie myśli... 
 
-Sekretarka poinformowała petentów, Ŝe za zgodność 
z oryginałem moŜe potwierdzić byle kto...nawet za-
stępca. W końcu któŜ wie lepiej... 
 
-Dziadek Martynki narzekał do wnuczki, Ŝe za grosz 
go nie usłuchnie. Ta zaś oświadczyła, Ŝe za grosz to 
nie, ale za stówę to i owszem! DuŜo to, czy w sam 
raz? 
-Ekipa mająca odebrać z urzędowego garaŜu mar-
twego bociana nie zastała go tam, lecz palącą panią 
inspektor. Albo wskrzesił rzeczonego dym, albo co... 
 
-Pani P. zamówiła w barze rybę, a jadła kurczaka. 
Wg jej osądu smakowało tak samo... 
 
-Pani W. trochę zdziwiła się usłyszawszy od okulisty, 
Ŝe przyczyną jej słabego wzroku są krzywe uszy! 
CzyŜby Azjaci mieli kłopoty ze słuchem? 

 

 

 
Twoje dokonania zostaną wreszcie zauwa-
Ŝone i docenione, chociaŜ nie tak, jak ocze-
kiwałeś. To teŜ nastąpi, ale uzbrój się w 
cierpliwość. 
 

 

 

Nie staraj się aŜ tak bardzo, bo nie zostanie 
to zauwaŜone, nie mówiąc juŜ o docenieniu 
tego. Chyba, Ŝe robisz to tylko dla własnej 
satysfakcji, a splendory nie są waŜne. 
 

 

 

Przydałby Ci się jakiś większy relaks, naj-
lepiej gdyby udało się gdzieś chociaŜ na 
trochę wyjechać, oderwać się od codzien-
ności, zdystansować, naładować baterie... 
 

 

 

Poprzekładaj najbliŜsze spotkania zwłasz-
cza te o strategicznym znaczeniu, bo z 
Twoją formą intelektualną moŜesz waŜne 
sprawy połoŜyć na łopatkach. 

 

 

Jeśli nie bardzo wiesz co teraz robić i jak 
się zachować, to przystań na chwilę i zasta-
nów  się. Nie podejmuj pochopnych kro-
ków, bo się tylko narazisz na frustracje. 

 

 

Za bardzo ekscytujesz się drobiazgami, 
tracisz energię, której braknie Ci na zmaga-
nia z powaŜnymi wyzwaniami, a takowe 
juŜ na Ciebie czekają. 
 

 

 

Przydałoby się więcej cierpliwości w kon-
taktach z otoczeniem, gdyŜ swoją nerwo-
wością zraŜasz do siebie wiele osób. Policz 
do dziesięciu, a potem mów i działaj. 
 

 

 

Będzie się duŜo działo, więc przydałby się 
rozsądny plan działania. Nie daj się zasko-
czyć, miej oczy szeroko otwarte i najlepiej 
dokoła głowy. 
 

 

 

Nie masz się co przejmować jakimiś bzdu-
rami, masz wiele spraw na głowie i na nich 
skoncentruj się ,chyba Ŝe chcesz się na siłę 
zamartwiać. 
 

 

 

Twój nastrój zdecydowanie się wnet po-
prawi i to bez Twojego specjalnego stara-
nia, po prostu tak ułoŜą się sprawy, bo los 
Ci sprzyja. 
 

 

 

JuŜ niewiele brakuje do wyjaśnienia spraw 
ciągnących się od dawna, nie postępuj jed-
nak pochopnie, bo duŜy wysiłek moŜe 
pójść na marne, a szkoda byłoby... 
 

  

Dobrze mierzysz, bo akurat teraz naleŜy 
patrzeć na wyŜszą półkę. Musisz się jednak 
liczyć ze sporym wysiłkiem, bo droga do 
sukcesu nie będzie łatwizną. 
 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 
A8-wyciągana na ryby 
B1-ogarek 
C8-korci ją gra 
D1-rozciągnięty odtwórca Nerona 
E6-nieźle buja 
E12-waluta zdolności 
F1-nie skaleczy 
G5-ma zawsze porządek 
H13-ma plazmę 
I1-nie dla niego niebo 
I8-łączy koryta 
J12-robi interesy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K1-teŜ gaŜa 
L10-ułani w kompanii 
Ł1-ma skłonności do koloryzowania 
 
PIONOWO: 
1D-oboje się w nią wpatrują 
2A-teŜ w rzędzie 
2I-stwór z zamorskich gór 
3F-wschodni dwór 
4A-buda bez psa 
5F-efekt trawienia 
6A-morski stróŜ 
7E-przyniesiony z targu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7J-bierze udział w wyborach 
8A-kicha bez kataru 
9E-wśród świętych 
10I-znak pokoju 
11A-w nurcie z wirem 
11F-okaz zdrowia 
12I-na sumie się nie modli 
13A-praca dla baby 
14H-siedzi przy spowiedzi 
15E-król ropnych pól 
16A-blaszka na łaszkach 
16J-zdominował atmosferę 
17E-na frasunek po nierozwiązaniu 
tej krzyŜówki 
 
 
 
 
 

KUPON KONKURSOWY  
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Rozwiązanie krzyŜówki z nr 2(33)2013  
 

Informujemy, Ŝe Redakcja nie otrzymała prawidłowych rozwiązań krzyŜówki z poprzedniego numeru. 
 

Rozwiązaną krzyŜówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca listopa-
da 2013 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyŜówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. 

Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 


