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BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

       Cztery lata temu z Państwa woli zostałem wybrany na drugą kadencję Wójtem Gminy Skołyszyn. To 

bardzo zaszczytna, ale jakże zobowiązująca i odpowiedzialna funkcja. Przez osiem lat starałem się rozwią-

zywać problemy wszystkich mieszkańców będąc pod pręgierzem opinii publicznej, godząc interesy miesz-

kańców z szeroko pojętym dobrem Gminy. Cały czas byłem surowo cenzurowany, oceniany i rozliczany 

z moich decyzji dotyczących Gminy, wioski, czy nawet każdego „przysiółka”.  Nie każdy zdaje sobie 

sprawę z ograniczonych możliwości budżetu Gminy i z tego, że na naszym terenie leży 14 wiosek, a nie 

tylko ta jedna gdzie jest mieszkańcem. Mam świadomość, że potrzeb i wymagań mieszkańców jest ogrom. 

Dla jednych najważniejsza jest droga, dla innych oświetlenie, kanalizacja, wodociągi, czy też remonty 

szkół, domów ludowych, budowa boisk sportowych, czy też placów zabaw. Jestem człowiekiem dialogu 

i kompromisu i zawsze starałem się wysłuchiwać głosy mieszkańców, poznawać ich zdanie, szanować ich 

opinię. Dzięki tak szeroko pojętemu dialogowi społecznemu udało mi się rozwiązać wiele problemów 

i postulatów mieszkańców ku ogólnemu zadowoleniu. Dokonując swoistego „rachunku sumienia” wypada-

łoby sobie zadać pytanie „Czy wszystkie oczekiwania mieszkańców albo w jakim stopniu udało się podczas 

tych dwóch kadencji zrealizować?”. Analizując te osiem lat „Wójtowania” mogę z czystym sumieniem 

stwierdzić, że większa część z Państwa realnych oczekiwań została zrealizowana. Jako przykład można 

tutaj podać znaczną poprawę stanu dróg gminnych, budowę oczyszczalni ścieków i kolejnych odcinków 

kanalizacji, remonty obiektów oświatowych, kulturalnych i GOPS. Na terenie Gminy wybudowane zostały 

nowe obiekty sportowo-rekreacyjne, remiza OSP w Skołyszynie, jednostki OSP wzbogaciły się o nowe 

samochody pożarnicze i nowoczesny sprzęt, a  przy Ośrodku Zdrowia w Skołyszynie powstał nowoczesny 

Ośrodek Rehabilitacji. Dzięki owocnej współpracy ze Starostą Jasielskim Panem Adamem Kmiecikiem 

i Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Bogusławem Kręciszem większość z dróg powiatowych zlokali-

zowanych na terenie naszej Gminy została poddana gruntownej przebudowie lub remontowi. Na podkreśle-

nie zasługuje fakt, że w przyszłym roku planowane jest, przy udziale środków z budżetu Gminy Skołyszyn, 

rozpoczęcie modernizacji ostatniej już drogi żwirowej powiatowej w naszej gminie Święcany (Przechody) 

– Lisów (Leśniczówka). Jest to duża inwestycja o wartości kosztorysowej ponad 7 mln zł, która w znacz-

nym stopniu usprawni komunikację na tej drodze. Tak wiele zadań i inwestycji nie udałoby się zrealizować 

bez udziału środków zewnętrznych, czy to unijnych czy też krajowych na pozyskiwanie których starałem 

się kłaść szczególny nacisk, myślę że z pomyślnym skutkiem. Były to środki na odbudowę infrastruktury 

drogowej, budowę czy też remonty obiektów kulturalno-sportowych, pożarniczych jak również na realiza-

cję różnego rodzaju zadań oświatowych. Wiele środków pozyskaliśmy również na realizację tzw. „małych 

i miękkich” projektów. Pozyskane środki w znacznym stopniu wsparły budżet Gminy i w znacznym stop-

niu przyczyniły się do poprawy warunków życia naszych mieszkańców. Pragnę podkreślić również, iż 

mimo postępującego niżu demograficznego i ciągle rosnących nakładów finansowych na oświatę w ostat-

nich latach nie zdecydowaliśmy się na likwidację istniejących szkół, tak jak miało to miejsce w ościennych 

gminach. To, że gmina mogła się rozwijać jest zasługą wielu ludzi, z którymi miałem przyjemność współ-

pracować. I za tę konstruktywną i owocną współpracę pragnę podziękować wszystkim radnym, sołtysom, 

organizacjom społecznym, a także mieszkańcom Gminy. Zdaję sobie sprawę, że bez takiej współpracy, 

zrozumienia, życzliwości i wsparcia nie bylibyśmy w stanie tyle osiągnąć. 

         Przed nami kolejne wybory samorządowe, już 16 listopada, w których wybierzemy Wójtów gmin oraz 

radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zachęcam wszystkich do spełnienia patriotycznego 

obowiązku jakim jest udział w wyborach. Postawcie na ludzi, którzy nie angażują się w życie swoich „ma-

łych Ojczyzn” tylko podczas wyborów, a będziecie mieć pewność, że wybrani  przedstawiciele będą Was 

godnie reprezentować.      Z wyrazami szacunku 

              Wójt Gminy 

              Zenon Szura 

 

 

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 Reagowa-

nia 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY! 
 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, 

Drodzy Uczniowie i Rodzice 

    U progu nowego roku szkolnego wszystkim dyrektorom szkół i placówek oświatowych, nauczycielom oraz pracownikom przed-

szkola, szkół podstawowych i gimnazjów, życzę aby Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu były 

źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego, życzę uznania i wdzięczności społecznej. Niech będzie to rok nowych wyzwań, pro-

wadzących młodych ludzi do otwartości, poszanowania innych i umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie. Wszystkim 

uczniom życzę, aby nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych 

charakterów. Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w dorosłym życiu. Rodzicom życzę spokojnego roku 

szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.  

                                                                                                           Z wyrazami szacunku  

                                                                                                           Wójt Gminy Skołyszyn 
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Obwód głosowania Nr 1, 7 i 10 przystosowany jest 

również dla wyborców niepełnosprawnych. Do celów 

głosowania korespondencyjnego wyznacza się siedzi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bę OKW Nr 1 w Skołyszynie Głosowanie odbywać 

się będzie od godz. 700 do 2100. Gmina została po-

dzielona na okręgi wyborcze – jak niżej: 

 

VADEMECUM WYBORCY 
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Każdy wyborca otrzyma 4 karty do głosowania:  

1. białą w wyborach do rady gminy, 

2. żółtą w wyborach do rady powiatu,  

3. niebieską w wyborach do sejmiku województwa, 

4. różową w wyborach wójta.  

Głosować można na jednego kandydata stawiając 

znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kan-

dydata. Postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce  
 

 

18 czerwca 2014 r. został przekazany dla Środowi-

skowego Domu Samopomocy w Przysiekach autobus 

marki RENAULT MASTER dostosowany do prze-

wozu osób niepełnosprawnych. Pojazd ten został 

zakupiony przez Gminę Skołyszyn po uzyskaniu 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami 

II”. Całkowity koszt zakupu autobusu wyniósł 170 

770,00 zł. Nowy autobus przystosowany do przewo-

zu osób niepełnosprawnych pozwoli na organizowa-

nie: - codziennego przewozu osób niepełnospraw-

nych, przewlekle psychicznie chorych, będących 

uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Przysiekach: dowożenie na zajęcia i odwożenie po 
zajęciach. Umożliwi to osobom niepełnosprawnym 

systematyczne, aktywne korzystanie z usług świad-

czonych przez ośrodek, - wyjazdów turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych, integracyjnych, co za-

pewni  łatwy  dostęp  do  dóbr  i  usług  kulturalnych,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub nie postawienie znaku ‘X” w żadnej kratce po-

woduje nieważność głosu. Zgodnie z art. 52 § 1 Ko-

deksu wyborczego, wyborca przed przystąpieniem do 

głosowania okazuje obwodowej komisji wyborczej 

dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamo-

ści. Siedziba Gminnej Komisji wyborczej znajduje 

się w budynku Urzędu Gminy sala Nr 7.  

Serdecznie zapraszamy do urn wyborczych! 

  
 

rekreacyjnych, sportowych oraz przyczyni się do 

integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze 

społecznością lokalną,- wyjazdów do placówek służ-

by zdrowia w celu ułatwienia korzystania uczestni-

kom ŚDS ze świadczeń zdrowotnych. Autobus służą-

cy dotychczas do transportu uczestników ŚDS wyka-

zywał znaczne zużycie techniczne, co miało bezpo-

średni wpływ na jego awaryjność i wzrost nakładów 

finansowych związanych z licznymi naprawami. 

Nowy autobus w sposób ekonomiczny, bezpieczny 

i systematyczny zapewni ciągłość świadczonych 

przez ośrodek usług transportowych.                        .                                              

Małgorzata Kręcisz 

 

 
 

 

 

 

 

NOWY AUTOBUS 
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Realizację planu "Burza" w Obwodzie Jasło rozpo-

częły oddziały już wcześniej wyznaczone i sformo-

wane. W północnych rejonach powiatu działał 1 bata-

lion 5 psp pod dowództwem kpt. E. Przybyłowicza 

"Bema". Fundamentem tych oddziałów wywodzą-

cych się z rejonów Skołyszyna, Szerzyn, Jodłowej, 

Czermnej i Święcan były połączone plutony dywer-

syjne Tadeusza  Szymańskiego - ps."Borys". Mjr. 

Józef Modrzejewski ps."Lis" w swej książce "Od 

Armii Krajowej do wojny domowej" pisze: "Sierżant 

Szymański ps. Borys był jednym z najdzielniejszych 

bojowców AK obwodu jasielskiego. Był on główną 

sprężyną w naszej akcji na prochownię  "Gamrat" dla 

zdobycia broni. Odznaczył się także w okresie dy-

wersji i działań powstańczych "Burza". Po "Burzy" 

przedstawiłem go do odznaczenia krzyżem Virtuti 

Militari...". O przeprowadzonych akcjach przez plu-

ton dywersyjny AK pod dowództwem  Tadeusza  

Szymańskiego  można   przeczytać w wielu publika- 

 

 

 

15 września 2014 r. minęła 70 rocznica wysiedlenia 

mieszkańców Jasła, po której nastąpiło burzenie 

i palenie miasta przez okupantów niemieckich. Tym 

tragicznym  dla  Jasła  wydarzeniom  poświęcona 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

cjach. W książce Edwarda Wojtunia "Pomniki, tabli-

ce i miejsca pamięci narodowej w gminie Skołyszyn" 

zamieszczone jest wspomnienie współtowarzysza 

walki Zenona Adamczewskiego opisujące postać 

"Borysa", który zginął w wieku 29 lat, od kuli nie dla 

niego przeznaczonej, w czerwcu 1945r. Spoczywa na 

cmentarzu w Sławęcinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jest okolicznościowa wystawa, która czynna jest od 

połowy września do końca października 2014 r. 

www.muzeum.jaslo.pl   
Klaudia Kozień 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 ROCZNICA AKCJI BURZA 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

 

70 ROCZNICA ZNISZCZENIA I WYSIEDLENIA JASŁA 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Jaśle przypomina właścicielom sklepików 

szkolnych o wymogu racjonalnego doboru pro-

duktów spożywczych. Podstawową rolą sklepiku 

szkolnego jest umożliwienie uczniowi podczas poby-

tu w szkole zakupu produktów żywnościowych lub 

napojów w celu zaspokojenia swoich potrzeb żywie-

niowych. Asortyment sklepików szkolnych powinien 

być nadzorowany przez dyrektorów szkół i rodziców. 

W asortymencie sklepików szkolnych nie powinny 

znajdować się takie produkty jak: - żywność typu 

fast-food (pizze, hod-dogi, „zupki chińskie”- słone 

przekąski węglowodanowo- tłuszczowe (chipsy 

ziemniaczane, chrupki, słone paluszki, popcorn, pra-

żynki, krakersy) - słodkie przekąski węglowodano-

wo- tłuszczowe (batony, wafle przekładane słodką 

masą ciastka, pączki)- kolorowe napoje słodzone 

(gazowane i niegazowane) z dodatkiem cukrów 

i syntetycznych barwników- napoje energetyzujące 

np. typu „soft drinks”- wody smakowe- cukierki, 

wysokokaloryczne batony, barwiące języki lizaki 

i inne słodycze z dodatkiem barwników sztucznych 

Z żywieniowego punktu widzenia powinno się racjo-

nalizować sprzedaż produktów wysokokalorycznych, 

gdyż oprócz energii i tzw. „pustych kalorii” nie do-

starczają one dla organizmu żadnych składników 

odżywczych, natomiast przyczyniają się do powsta-

wania wśród dzieci i młodzieży m.in. nadwagi, oty- 

łości, próchnicy zębów, zaburzeń łaknienia. Zalecany 

asortyment w sklepikach szkolnych: - kanapki 

w różnych wersjach- produkty mleczne (sery i serki, 

 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się VII edycja 

konkursu "Namaluj historię dziadków" organizowa-

nego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nau-

czycieli i Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie. 

Konkurs miał na celu upowszechnianie znajomości 

historii najnowszej wśród dzieci i młodzieży, rozbu-

dzanie zainteresowań historycznych i wychowanie 

patriotyczne w oparciu o przekaz pokoleniowy. Prace 

dotyczyły historii Polski w latach 1939-1989 i miały 

być inspirowane opowiadaniem babci lub dziadka, 

którzy przeżyli wydarzenie ważne dla dziejów Polski. 

Zadaniem uczniów klas IV-VI było wykonanie pracy 

plastycznej oraz opis prezentowanej historii. W kon-

kursie wzięło udział 350 uczniów z województwa 

podkarpackiego. Uczennica Szkoły Podstawowej im. 

Marii Konopnickiej w Jabłonicy Gabriela Janusz (kl. 

V) napisała opowiadanie pt. "Wspomnienia mojej 

babci z pamiętnej Wigilii Bożego Narodzenia 1944 r. 

w Jabłonicy". Historię tę opowiedziała Julia Czapla, 
która dobrze pamięta do dziś, jak Niemcy okrążyli 

wieś z zamiarem jej pacyfikacji. Jeden z żołnierzy 

wpadł do jej domu szukając partyzantów , grożąc 

rozstrzelaniem i spaleniem domu. Gabrysia wykona- 

 

 

 

desery mleczne, jogurty z dodatkiem muesli)- bułki 

i bułeczki (bez nadzienia, z nadzieniem na słono np. 

mięsnym, pieczarkowym lub na słodko(np. z sero-

wym, owocowym, budyniowym)- napoje w małych 

butelkach lub kartonikach (naturalne wody mineralne 

i wody źródlane, soki owocowe zawierające tylko 

naturalnie występujące cukry, soki warzywne zawie-

rające tylko naturalnie występujący sód, soki owo-

cowo-warzywne)- napoje mleczne w małych opako-

waniach przeznaczone do bezpośredniego spożycia 

(mleko, mleka smakowe, jogurty naturalne, kefiry, 

maślanki naturalne lub owocowe)- przekąski (umyte 

owoce i warzywa sprzedawane na sztuki w worecz-

kach foliowych, owoce suszone w małych opakowa-

niach, musy owocowe, batony i ciasteczka zbożowe 

zawierające ziarna zbóż, płatki, orzechy, migdały, 

owoce). Sklepiki szkolne sprzedające nietrwałe środ-

ki spożywcze np. mleko i przetwory mleczne muszą 

być wyposażone w urządzenia chłodnicze. Chociaż 

sklepiki szkolne nie są głównym miejscem, w którym 

dzieci mają dostęp do żywności, jednak powinny one 

pełnić istotną rolę w edukacji żywieniowej i zapobie-

ganiu skutkom nieprawidłowego żywienia. Sklepik 

szkolny powinien być jednym z elementów kształcą-

cych i utrwalających prawidłowe nawyki żywienio-

we. Kluczową rolę odgrywa przede wszystkim edu-

kacja dotycząca zbilansowanej diety i aktywności 

fizycznej. Z raportu NIK wynika, że niezdrową żyw-

ność sprzedaje aż 87% szkolnych sklepików.  

Lek. Dariusz Pomprowicz Inspektor Sanitarny 
w Jaśle 

 

 

 

ła również pracę plastyczną przedstawiającą Jabłoni-

cę i drewniany domek babci oraz niemieckich żołnie-

rzy biegnących z karabinami w jego stronę. Gabriela 

Janusz zdobyła II miejsce w etapie wojewódzkim 

konkursu i odebrała nagrodę podczas uroczystości 

zorganizowanej w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół 

Plastycznych w Rzeszowie w dniu 17. 06. 2014 r. 

Praca była eksponowana w tejże galerii w dniach 11-

21 czerwca. Drugi z uczniów szkoły w Jabłonicy 

uczestniczących w konkursie - Mateusz Wyrostek 

z klasy VI, zajął wysokie V miejsce. Opiekunem 

czuwającym nad pracami konkursowymi uczniów 

była Łucja Biernacka- nauczyciel języka polskiego 

i historii. 

 

 

 

 

 

„NAMALUJ HISTORIĘ DZIADKÓW” 

 

CO MOŻNA SPRZEDAWAĆ W SKLEPIKACH SZKOLNYCH 
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Jedenaście osób, przedstawiciele każdej z gmin, zo-

stało uhonorowanych tytułami „Zasłużony dla kultu-

ry powiatu jasielskiego”. Uroczyste wręczenie nomi-

nacji nastąpiło 24 czerwca 2014 r. podczas sesji Mło-

dzieżowej Rady Powiatu Jasielskiego.  

Nagrodzonymi tytułami „Zasłużony dla kultury po-

wiatu jasielskiego” zostali: harcmistrz Jacek Smolik 

z Jasła (wytypowany przez Społeczne Liceum Ogól-

nokształcące), hafciarka Janina Gniadek z Bieździe-

dzy (wytypowana przez Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach), poet-

ka Bernadeta Samborska z Ujazdu (wytypowana 

przez Zespół Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Paw-

łowskiego w Jaśle), małżeństwo plastyków Iga Brej-

Kozon i Bogdan Kozon z Cieklina (wytypowani 

przez Zespół Szkół Budowlanych im. króla Kazimie-

rza Wielkiego w Jaśle), poetka i regionalistka Zofia 

Macek z Szebni (wytypowana przez Zespół Szkół nr 

4 w Jaśle), poetka i regionalistka Józefa Grzesik 

z Krempnej (wytypowana przez II Liceum Ogólno-

kształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Ja-

śle), fotografik Wioletta Gierlicka z Łężyn (wytypo-

wana przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Nowym Żmigrodzie), założycielka 

zespołu ludowego „Z Notonia” Stefania Cyran 

z Samoklęsk (wytypowana przez I Liceum Ogólno-

kształcące im. króla Stanisława Leszczyńskiego 

w Jaśle), prezes Stowarzyszenia Miłośników Sko-

łyszyna i Okolic Emilia Wojtuń (wytypowana 

przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. 
gen. Józefa Hallera w Jaśle) oraz prezes powiatowej 

rady  kół  gospodyń  wiejskich Maria Tomasik z Sąd- 

 

 

 

Dla osób, które zdecydowały się na spędzenie sło-

necznego niedzielnego popołudnia właśnie w Har-

klowej organizatorzy przygotowali wiele ciekawych 

atrakcji. Pokaz judo zaprezentowali młodzi judocy 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Spor-

tów Walki Judo-Jasło. Zainteresowani mogli zapo-

znać się z technikami udzielania pierwszej pomocy, 

które z najwyższym profesjonalizmem zaprezentowa-

li uczniowie jasielskiego „Medyka”. Amatorzy ruchu 

na świeżym powietrzu mieli z kolei okazję wziąć 

udział w turnieju siatkówki. Piknik był również do-

skonałą okazją na zbadanie wad postawy i płaskosto-

pia u dzieci, dokonania profesjonalnej analizy składu 

ciała oraz zbadania wzroku. Impreza zorganizowana 

została pod hasłem „Swoje Życie Otocz Troską”. 

Organizatorzy wykorzystując okazję jaka nadarzyła 

się przy organizacji pikniku pragną zwrócić uwagę na 

 

 
 

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. wprowadzony został dla 

pieszych obowiązek określony art. 11 ust. 4a Prawa 

o ruchu drogowym "Pieszy poruszający się po drodze 

po  zmierzchu  poza  terenem zabudowanym jest obo- 

 

 

kowej (wytypowana przez Zespół Szkół Technicz-

nych im. Bohaterów Września w Jaśle). Wniosko-

dawcy przygotowali okolicznościowe laudacje na 

temat wszystkich nominowanych osób. Wyróżnie-

niem specjalnym za całokształt dokonań w działalno-

ści kulturalnej powiatu jasielskiego wyróżniono Hen-

ryka Zycha, byłego prezesa Stowarzyszenia Miłośni-

ków Jasła i Regionu Jasielskiego. Z kolei twórca 

ludowy Karol Brej został uhonorowany odznaką 

„Zasłużony dla kultury polskiej”, nadaną przez Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To z inicja-

tywy przewodniczącego Komisji Edukacji Rady 

Powiatu w Jaśle Zbigniewa Dranki. Laureatów od-

znaczali: starosta jasielski Adam Kmiecik oraz prze-

wodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Jasielskie-

go Dominik Ciupek. Posiedzenie uświetnił występ 

szkolnego chóru „Soli Deo” działającego przy I Li-

ceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Lesz-

czyńskiego w Jaśle, pod dyrekcją Moniki Twarduś. 

Informacja i zdjęcie ze str. internet.terazjaslo.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemy zdrowotne społeczeństwa. Głównym ce-

lem, który przyświecał organizatorom pikniku była 

zbiórka środków finansowych na leczenie i rehabili-

tację Eweliny Szot. Z pewnością na nadmiar nudy nie 

mogły narzekać te młodsze jak i starsze dzieci. 

Pierwszorzędną dla nich zabawę zapewniła ekipa 

z wioski indiańskiej Hokka Hey organizując zabawy 

dla najmłodszych oraz przejażdżki na kucyku. Mło-

dzież z kolei mogła zachwycać się występami wokal-

nymi i tanecznymi w wykonaniu Romów, wykonaw-

ców z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie oraz tancerzy Studia AT DANCE. 

Tuż po godzinie dziewiętnastej odbyło się bicie re-

kordu Polski w jedzeniu jabłek. Późnym wieczorem 

zagrali Ubuntu oraz Nowator a DJ M-Lukas bawił 

publiczność podczas dyskoteki pod gwiazdami. Fr. 
art. ze str. internet. Jaslo4u.pl 

 

 
 

wiązany używać elementów odblaskowych w sposób 
widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że 

porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla 

pieszych lub po chodniku". 

DZIAŁACZE KULTURY NAGRODZENI 

 

PIKNIK CHARYTATYWNY W HARKLOWEJ 
 

"BĄDŹ WIDOCZNY - BĘDZIESZ BEZPIECZNY" 
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Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Skoły-

szynie. Organizator kursu Ekspert, Doradztwo, Eks-

pertyzy, Szkolenia organizuje w Skołyszynie kurs 

kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projek-

tu: Działanie 14.3 "Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju" na terenie działania Stowarzyszenia LGD 

„LIWOCZ”. Projekt kierowany jest do osób wykonu-

jących zadania służb ratowniczych zrzeszonych  

w jednostkach  Ochotniczych  Straży Pożarnych  

 

 

 

30 czerwca 2014 r. Dyrektor OR KRUS w Rzeszowie 

Wiesław Lada przekazał na ręce Prezesa Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Święcanach Władysława Pilcha 

Zestaw Ratownictwa Przedlekarskiego. Ochotnicza 

Straż Pożarna w Święcanach od 2012 r. należy do 

Krajowego Systemu Ratownictwa podejmując dzia-

łania ratownicze w zdarzeniach drogowych oraz 

z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych. Gmina 

Skołyszyn to teren rolniczy a otrzymany zestaw po-

zwoli na profesjonalną pomoc przedlekarską ofiarom 

wypadków w rolnictwie. Przekazanie nastąpiło na 

mocy porozumienia zawartego 23 grudnia 2014 r. 

pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego a Prezesem Zarządu Głównego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którego celem 

jest łagodzenie skutków wypadków przy pracy oraz 

współpraca we wdrażaniu systemu. ratownictwa 

przedlekarskiego w rejonach wiejskich. Dyrektor OR 

 

 

 

Wręczenie nowego sztandaru, odsłonięcie pamiąt-

kowej tablicy, zasadzenie „Dębu Wolności”, kon-

certy zespołów to główne akcenty uroczystości 

zorganizowanej z okazji 130 lecia OSP Skołyszyn, 

które odbyły się 9.08.2014r. Obchody poprzedziła 

msza święta w kościele parafialnym sprawowana 

przez J.E. Ks. Bp Jana Wątrobę Ordynariusza 

Diecezji Rzeszowskiej, w asyście Ks. dr bryg. Jana 

Krynickiego Krajowego Kapelana Strażaków oraz 

kapelanów z powiatu rzeszowskiego, strzyżow-

skiego i jasielskiego, w trakcie której został po-

świecony sztandar. Uroczysty apel rozpoczęto 

od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości 

Piotra Śmietanę wiceprezesowi Zarządu Głównego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Janu-

szowi Koniecznemu o gotowości oddziałów oraz 

wciągnięciu flagi związkowej na maszt. Prezes OSP 

Stanisław Święch przywitał licznie przybyłych za-

proszonych gości, m.in.: Senator RP Alicję Zając, 

Wiceprezesa ZG ZOSP RP Janusza Koniecznego, 

Ks. Bp. Jana Wątrobę, Wicewojewodę Podkarpac-
kiego Alicję Wosik, Podkarpackiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP nadbryg. Bogdana Kuligę,  

Wójta Gminy Skołyszyn Zenona Szurę, Przewodni-

czącego rady Gminy, poczty sztandarowe jednostek 

OSP z terenu Gminy Skołyszyn. Po  powitaniu  gości  

 
 

współpracujących z Krajowym Systemem Państwo-

we Ratownictwo Medyczne, zamieszkujących gminy: 

Skołyszyn, Brzostek, Brzyska, Pilzno, Jodłowa. Ter-

miny zajęć: I zjazd: 27-28.09.2014r., II zjazd: 04-

5.10.2014r., III zjazd: 11-12.10.2014r., IV zjazd: 18-

19.10.2014r., V zjazd: 25-26.10.2014r., Data zakoń-

czenia projektu 26.10.2014r. – egzamin państwowy. 

Miejsce szkoleń - OSP w Skołyszynie. Tel.(13) 449 

10 10, 449 10 54, gcr@skolyszyn.pl. 

 
 
 
KRUS w Rzeszowie Wiesław Lada złożył strażakom 

serdeczne podziękowania za dotychczasową współ-

pracę na rzecz bezpieczeństwa na wsi, za włączanie 

się w inicjatywy środowiska wiejskiego, które 

uwzględniają również bezpieczeństwo dzieci. Licząc 

jednocześnie, że otrzymany sprzęt pozwoli na pro-

wadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej zarówno wśród dzieci jak i rolników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
przedstawiony został rys historyczny jednostki.  

Następnie Tadeusz Sieniawski – członek Prezydium 

ZOW ZOSP RP w Rzeszowie odczytał akt nadania 

nowego sztandaru jednostce „jako symbol ofiarnego 
działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz 
ratowania życia, zdrowia i mienia”. Sztandar odebrał 

z rąk wiceprezesa Zarządu Głównego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP Janusza Ko-

niecznego Stanisław Święch, który wręczył go pocz-

towi sztandarowemu w składzie Marek Labut, 

Maksym Stachacz, Mateusz Furmanek. Symbo-

liczne gwoździe w drewniany drzewiec sztandaru, 

wbili kolejno: senator RP Alicja Zając, wiceprezes 

Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Janusz Konieczny, Ordynariusz Die-

cezji Rzeszowskiej ksiądz biskup Jan Wątroba, Kra-

jowy Kapelan Strażaków ks. bryg. Jan Krynicki, 

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej 

Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. Bogdan Kuli-

ga, Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, dyrek-

tor Biura Poselskiego Bogdana Rzońcy Mateusz 
Lechwar, Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, prezes 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Stanisław 

Święch, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Tadeusz 

Wawryszko, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura, 

OBCHODY 130 LECIA OSP SKOŁYSZYN 

 

"KRUS" DLA OSP ŚWIĘCANY 

 

 

KURS DLA STRAŻAKÓW 
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były Wójt Gminy Stanisław Gołosiński oraz Naczel-

nik OSP Skołyszyn Marek Labut. Z okazji jubileuszu 

130 lecia działalności, na frontonie remizy została 

odsłonięta pamiątkowa tablica ufundowana przez 

strażaków oraz mieszkańców Skołyszyna . Tablica ta 

upamiętnia również kanonizację papieża Polaka Jana 

Pawła II. Na granitowej płycie wyryto złotymi lite-

rami okolicznościową inskrypcję: „W 130 rocznicę 

założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszy-

nie w podziękowaniu tym, którzy byli i są gotowi 

ponieść ofiarę dla innych, ratując życie i dobytek 

swoich współobywateli, realizując w ten sposób 

strażackie motto „Bogu na chwałę, ludziom na ra-

tunek”. Ponadto umieszczono na niej wizerunek 

świętego Jana Pawła II i jego cytat „Nie lękajcie 

się… Ja jestem z Wami”. Aktu odsłonięcia dokonali: 

Janusz Konieczny, Alicja Zając, Alicja Wosik, nad-

bryg. Bogdan Kuliga, st. bryg. Wiesław Latoszek, 

Zenon Szura, Stanisław Święch oraz przedstawiciel 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ochotnicza 

Straż Pożarna w Skołyszynie przyłączyła się do ini-

cjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Lasów Państwo-

wych sadzenia „Dębów Pamięci” w 25. rocznicę 

pierwszych demokratycznych wyborów w kraju. 

Drzewko przekazane przez Regionalną Dyrekcję 

Lasów Państwowych w Krośnie, którą reprezentował 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Andrzej 

Kochmański posadzono przed remizą, a o inicjatywie 

przypominał będzie kamienny głaz z pamiątkową 

tabliczką. Z tej okazji Prezydent Bronisław Komo-

rowski wystosował okolicznościowy list do uczest-

ników jubileuszu, w którym napisał: „Kiedy Państwa 
pradziadkowie 130 lat temu postanowili powołać do 
istnienia ochotniczą straż pożarną wiedzieli tak samo 

jak my dziś, że tylko wspólnym wysiłkiem, wspólną 
inicjatywą mogą uczynić nasze życie lepszym i bez-
pieczniejszym. Wywiązali się z tego zadania znakomi-
cie, pozostawiając najgodniejszych spadkobierców: 
dzisiejszą OSP w Skołyszynie. Niewiele jest przykła-
dów równie odpowiedzialnego powołania jak bycie 
strażakiem. Niewiele jest instytucji, które w tym sa-
mym stopniu co straż pożarna odpowiadają za ludz-
kie życie i zdrowie, za nasz dobytek, także poczucie 
ładu i spokoju. W tym roku obchodzimy 25-lecie na-
szej wolności, Polski wolnej w Unii Europejskiej, 
Polski bezpiecznej w NATO. Zwycięstwo Solidarności 
i demokracji oraz wielkie przemiany ustrojowe po-
zwalają nam dziś na pozostawienie trwałego świa-
dectwa naszego patriotyzmu, odpowiedzialności za 

społeczeństwo i przywiązanie do ziemi rodzinnej.  
I takim właśnie świadectwem jest właśnie działalność 
strażaków ze Skołyszyna, ich odwaga i poświęcenie. 
Serdecznie za to dziękuję. Z radością i satysfakcją 
przyjąłem także fakt włączenia się skołyszyńskiej OSP 
w akcję sadzenia Dębów Wolności. To piękne pomni-
ki, bo pomniki żywe. Dlatego właśnie nasi przodko-
wie najpierw marząc o niepodległości, a potem radu-
jąc się z jej odzyskania w 1918 roku w miastach, 
miasteczkach i wioskach sadzili dęby jako znak naro-
dowej pamięci i nadziei. Nawiązujemy w tym roku do 
tej pięknej tradycji i tak jak oni sadzimy Dęby Wolno-

ści. Chcemy życzyć Rzeczpospolitej, żeby wzrastała 
i nabierała mocy tak jak te wspaniałe drzewa, by 

rozwijała się i sięgała wysoko, budząc szacunek 
i podziw. I wreszcie by jej rozwój wsparty był na 
silnych, głęboko sięgających korzeniach tradycji 
i tożsamości. Niech więc ten dziś zasadzony dąb po-
zostanie świadkiem trwałości i mocnego zakorzenie-
nia tak Państwa lokalnej społeczności, jak i całej 
wielkiej wspólnoty Polaków. Gratulując pięknego 
jubileuszu życzę wszystkim strażakom i mieszkańcom 
tej ziemi osobistego szczęścia i pomyślności”.  

Po zasadzeniu „Dębu wolności”, w uznaniu zasług 

dla społecznej ochrony przeciwpożarowej oraz dłu-

goletnią wzorową działalność w szeregach ochotni-

czej straży pożarnej Prezydium Zarządu Głównego 

ZOSP RP na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowe-

go oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego uchwałą 

z dnia 12 czerwca 2014 roku nadało Złoty Znak 

Związku Mieczysławowi Warchoł oraz Medal Ho-

norowy im. Bolesława Chomicza Andrzejowi Sta-

chacz. Ponadto medale „Za zasługi dla pożarnictwa” 

otrzymali druhowie: Jarosław Zawisza (złoty), 

Maksym Stachacz (srebrny), Miłosz Łacek (brązo-

wy) i Rafał Gorczyca (brązowy). Po uroczystym 

apelu na pobliskim stadionie odbył się cykl koncer-

tów w wykonaniu m.in. orkiestry dętej z OSP Brzo-

zów wraz z mażoretkami, zespołu „Tangled” i „Et-

ny”, dla najmłodszych czynne było tzw. wesołe mia-

steczko. Całość imprezy zakończyła dyskoteka pod 

gwiazdami. Obchody jubileuszowe zostały zorgani-

zowane dzięki pozyskanym przez OSP środkom 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecny 

zarząd działa w składzie: Stanisław Święch – prezes, 

Eugeniusz Frużyński – wiceprezes, Mieczysław 

Warchoł – wiceprezes, Marek Labut – naczelnik, 

Karol Stachacz – zastępca naczelnika, Jarosław  

Zawisza – zastępca naczelnika, Eugeniusz Szpak – 

skarbnik, Stanisław Banaś – sekretarz, Andrzej  

Stachacz, Tadeusz Zawisza i Jan Szpak członkowie. 

Tekst Stanisław Święch, zdjęcia: K. Czekaj.  
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Koncerty zespołów Bayer Full i Góralska Hora,  

występy kapel i zespołów ludowych, kiermasz ręko-

dzieła, konkursy z nagrodami, dyskoteka pod gwiaz-

dami – to tylko wybrane atrakcje Święta Kultury 

Ziemi Skołyszyńskiej. W tym roku obchody święta 

Gminy odbyły się 10 sierpnia na stadionie sporto-

wym w Skołyszynie. Podczas imprezy odbyło się 

wiele konkursów dla dzieci i dorosłych. Wśród naj-

młodszych największym zainteresowaniem cieszył 

sie konkurs plastyczny, podczas którego dzieci ryso-

wały odbywające się "Święto Kultury Ziemi Skoły-

szyńskiej 2014". W ramach imprezy przygotowana 

została wystawa Klubu Twórców Sztuki, prezentacja 

rękodzieła, stoisko poetek regionalnych oraz kier-

masz ginących zawodów. Mieszkańcy mogli pod-

glądnąć pracę kowala, wikliniarza i garncarza. Dzięki 

paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Lisowa, Przy-

siek, Siepietnicy, Skołyszyna, Sławęcina i Święcan 

uczestnicy imprezy mieli okazję spróbować tradycyj-

nych potraw, przygotowanych z miejscowych specja-

łów. Na scenie prezentowali się uczestnicy zajęć 

tanecznych i wokalnych prowadzonych w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz 

zespoły i kapele. Przybyli na imprezę mieli okazję 

wysłuchać przyśpiewek ludowych w wykonaniu 

Lisowianek i Trzcinicoków muzyki ludów zamiesz- 

 

 

 

24 sierpnia 2014 roku Zastępca Wójta Krzysztof 

Zięba oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Skołyszy-

na reprezentowali Gminę Skołyszyn na dożynkach 

powiatowych w Jaśle.  

Organizatorem tegorocznego Święta Plonów było 

Starostwo Powiatowe w Jaśle i Miasto Jasło. Pod-

czas uroczystości mieszkańcy Powiatu Jasielskiego 

dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę. Uro-

czystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną 

w jasielskiej Farze, którą odprawił ks. biskup Kazi-

mierz Górny. Podczas nabożeństwa pobłogosławił 

wieńce i chleby dożynkowe. Po Mszy Świętej dele-

gacje z wieńcami z wszystkich gmin powiatu jasiel-

skiego, udały się na jasielski rynek na dalszy ciąg 

obchodów. Gminę Skołyszyn reprezentowało Koło 

Gospodyń Wiejskich ze Skołyszyna. Wykonany 

przez nich wieniec z kłosów żyta, pszenicy i owsa 

przedstawiał kielich wraz z hostią i książką, na której 

widniał napis "Wierzę w Syna Bożego". Funkcję 

starościny pełniła Zofia Pawluś, starostą był Bogdan 

Gorczyca.  

W ramach „Lata z Kulturą Powiatu Jasielskiego” na 

scenie wystąpiły przedstawicielki Powiatowej Rady 

Kół Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Poetów i Twór-

ców Ludowych „Michalina”. Gminę Skołyszyn re-
prezentowały Maria Bielamowicz, Maria Słowik 

i Krystyna Pilch, które recytowały napisane przez 

siebie wiersze. 

 

 

 

 

kujących Karpaty w wykonaniu Kapeli Maliszów, 

pieśni łemkowskich śpiewanych przez zespół Łem-

My z Komańczy oraz żywiołowych góralskich melo-

dii w wykonaniu Góralskiej Hory. Niewątpliwie 

największą atrakcją Święta był występ zespołu 

BAYER FULL. Koncert ikony polskiego disco polo, 

przyciągnął na stadion bardzo dużą publiczność. 

Mieszkańcy bawili się przy największych hitach 

zespołu i raz po raz nagradzali artystów gromkimi 

brawami. Po koncercie DJ M-Lukas zapewnił fanta-

styczną atmosferę na dyskotece pod gwiazdami.  

Impreza zrealizowana została w ramach Europej-

skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie. Projekt realizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

 

 

ŚWIĘTO KULTURY ZIEMI SKOŁYSZYŃSKIEJ 2014 

 

 

DOŻYNKI POWIATOWE 
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Zwiedzanie zamku Kamieniec w Odrzykoniu, wyjazd 

do kina HELIOS w Rzeszowie, wycieczka do  

Muzeum Regionalnego w Jaśle, wyjazdy do parku 

linowego i na odkryty basen w Jaśle, warsztaty cera-

miczne, nauka tańca, warsztaty wokalne, zabawy na 

świeżym powietrzu, wspólne ognisko, warsztaty 

tkackie, gry sprawnościowe, konkursy i niespodzian-

ki – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie wraz z filiami w Harklowej i Święcanach 

dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w gmi-

nie przygotował wiele atrakcji. „Wokalne ponie-

działki”, „Wtorki ze sztuką”, „Roztańczone środy”, 

„Czwartkowe inspiracje”, „Piątkowe warsztaty 

w bibliotece” – to nazwy bloków, w ramach których 

codziennie w lipcu i sierpniu 2014 roku organizo-
wane były bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

W trakcie spotkań znalazł się czas na rozwijanie 

zdolności wokalnych, tanecznych i plastycznych, gry 

ruchowe oraz zabawy integracyjne. Były zabawy na 

świeżym powietrzu, warsztaty plastyczne, konkursy 

i wiele niespodzianek. Na zajęciach powstały filcowe 

etui na telefon, wakacyjne koszulki, malowidła na 

płótnie, naszyjniki z modeliny, rzeźby z gliny i masy 

papierowej, rysunki na szkle oraz kolorowe witraże.  

 

 

 

Zespoły folklorystyczne i estradowe wystąpiły w 

niedzielę 13 lipca na Przeglądzie Zespołów Muzycz-

nych. Przeglądowi odbywającemu się na scenie przy 

„Sokole” w Pilźnie towarzyszył festyn z licznymi 

atrakcjami i konkursami dla dzieci. Organizatorem 

imprezy była Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ", 

do której należą gminy: Brzyska, Brzostek, Jodłowa, 

Pilzno i Skołyszyn. Przy organizacji festynu pomaga-

ło również: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 

Dom Kultury i Gmina Pilzno. W Przeglądzie Mu-

zycznym zaprezentowało się ponad 100 uczestników. 

Jako pierwsi rozpoczęli gospodarze – zespół „Pilź-

nianie”, po którym zaprezentowała się ludowa kapela 

rodzinna „Zastawnych”, a po nich na scenę wyszli 

„Jodłowianie” oraz zespół śpiewaczy „Lisowianki”. 

Przegląd zespołów folklorystycznych zakończył  

Zespół Pieśni i Tańca "Sokolanie". Wyniki konkursu 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie bierze udział w programie "Orange dla 

bibliotek". Celem programu jest wspieranie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie 

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 4 710,80 zł.  

 

 

Uczestnicy rozwiązywali wiele zagadek, krzyżówek 

i rebusów oraz wzięli udział w improwizowanych 

scenkach. W czasie wakacji zajęcia dla dzieci prowa-

dziły: Marta Gąsiorowska; Władysława Kołodziej; 

Dorota Setlak; Monika Stanisławczuk; Jadwiga Sza-

rek. Oprócz satysfakcji z przeprowadzenia udanej 

akcji w okresie wakacji pracownicy GOKiCz w Sko-

łyszynie mają pewność, że tego rodzaju spotkania 

z dziećmi to najlepsza promocja domu kultury  

i biblioteki w środowisku lokalnym. Większość 

z uczestników po spotkaniach zwracało i wypożycza-

ło kolejne książki, korzystało z bezpłatnego dostępu 

do Internetu, grało w gry planszowe, bilard i piłka-

rzyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muzycznego w kategorii muzyka folklorystyczna: 

1 miejsce Zespół Jodłowianie, 2 miejsce Zespół Pie-

śni i Tańca „Sokolanie” z Pilzna, 3 miejsce Zespół 

Śpiewaczy „Lisowianki”, 4 miejsce Rodzinna Kape-

la Ludowa Zastawnych, 5 miejsce Kapela Pilźnianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów 

dostępu do Internetu w GOKiCz w Skołyszynie 

i filiach biblioteki do końca 2014 roku. Wszystkich 

zainteresowanych za-

praszamy do bezpłat-

nego korzystania  

z Internetu GOKiCz 

w Skołyszynie. 

 
 

ORANGE DLA BIBLIOTEK 
 

WAKACJE W GOKICZ 

 

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH  
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6 września na terenie całego kraju odbyła się już 

po raz trzeci wielka akcja Narodowe Czytanie 

z inicjatywy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego. W tym roku Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

również włączył się w tą wielką akcję. W role 

Sienkiewiczowskich bohaterów Trylogii, którą 

czytała cała Polska, wcielili się przedstawiciele 

różnych instytucji naszej gminy, m.in. Wójt Gminy 

Skołyszyn - P. Zenon Szura, przedstawiciel Policji, 

Ochotniczej Straży Pożarnej, Banku, nauczyciele, 

artysta i inni. Wielkie Sienkiewiczowskie dzieła 

nie były obojętne również młodzieży Gimnazjum, 

która w barwnym, wręcz XVII wiecznym stylu 

przybliżyła fragmenty Pana Wołodyjowskiego. 

Całość uświetniły piękne pieśni "Dumka na dwa 

serca" i "Pieśń o Małym Rycerzu" w wykonaniu 

Marzeny Sendeckiej, uczestniczki zajęć wokalnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W dniu 5 września w Gminnym Ośrodku Kultury i 

Czytelnictwa w Skołyszynie zostały zorganizowane 

warsztaty plastyczne dla młodzieży prowadzone 

przez Panią Annę Papiernik. Anna Papiernik - ab-
solwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 

w Rzeszowie, kierunek snycerstwo. W latach 2004-
2009 studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rze-

szowskiego. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni 

rysunku prof. Doroty Jajko-Sankowskiej w 2009 r. 
Laureatka II Nagrody im. Jerzego Panka za Najlep-

szy Dyplom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-

skiego. Nagroda specjalna za osobisty wkład w ma-
larstwo polskiego artysty sztuki na III Międzynaro-

dowym Biennale Malarstwa i Rzeźby krain V4 – Tre-
bisov (Słowacja) – 2010 r. Należy do związku Pol-

skich Artystów Plastyków (ZPAP), Orange Man-

nequin New York (Polish Team), „OtwARTej” Gru-
py” z Lublina, a także do nieformalnego stowarzy-

szenia jasielskich plastyków – grupy „PLAJA”. Brała 
udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidu-

alnych w kraju i zagranicą (Polska, Japonia, Mace-

donia, Ukraina, Słowacja, Portugalia, Korea Połu- 

 

 

 

w GOKiCz w Skołyszynie. Piękne kostiumy tamtej 

epoki, oraz styl i język, jakże często już niezrozu-

miały, a jednak tak pięknie przedstawiony przez 

czytających sprawiły, iż słuchacze i przypadkowi 

przechodnie choć na chwilę mogli odczuć klimat 

tamtej epoki. Każdy uczestnik mógł zrobić sobie 

pamiątkową fotografię w specjalnie przygotowanej 

FOTObudce, wraz z filmowymi bohaterami Trylo-

gii. Można było również skorzystać z wybranego 

przez siebie kostiumu, a w przyniesionym przez 

siebie egzemplarzu książki Henryka Sienkiewicza 

wbić pieczęć Narodowego Czytania. Za rok za-

pewne znów włączymy się do akcji Narodowe 

Czytanie z jeszcze większym zapałem, poszerzając 

grono odbiorców, widząc wielką aprobatę wśród 

mieszkańców naszej gminy, a także korzyści pły-

nące z szerzącego się czytelnictwa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dniowa, Austria). Uczestniczyła w wielu plenerach 
międzynarodowych. Jej prace znajdują się w kolek-

cjach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, 
Japonii. Warsztaty zorganizowane w ramach projek-

tu „Kulturalna jesień” z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie, realizowa-

nego przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY PLASTYCZNE 

 

NARODOWE CZYTANIE W SKOŁYSZYNIE 
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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 2014 r.  

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY: ● Taniec nowoczesny (zespół mło-

dzieżowy), /zapisy: poniedziałek, środa, piątek/, ● 

Taniec nowoczesny (zespół dziecięcy), /zapisy: po-

niedziałek, środa, piątek /, ● Rytmika dla najmłod-

szych, /zapisy: poniedziałek, środa, piątek /, ● Nauka 

gry na keyboardzie, /zapisy: poniedziałek, środa, 

piątek /, ● Dziecięca pracownia plastyczna, /zapisy: 

poniedziałek - piątek/, ● Młodzieżowa pracownia 

plastyczna, /zapisy: poniedziałek - piątek/, ● Grafika 

warsztatowa, /zapisy: poniedziałek - piątek/, ● Grupa 

Teatralna TALENTY, /zapisy: czwartek; godzina 

16.00/, ● Warsztaty wokalne dla młodzieży, /zapisy: 

poniedziałek - piątek/, ● Warsztaty wokalne dla dzie-

ci, /zapisy: poniedziałek, środa, piątek/, ● Język an-

gielski dla maluchów, /zapisy: piątek; godzina 17.00/, 
 

 

 

Zbiory współcze-

snej biblioteki 

powinny mieć 

charakter dyna-

miczny, dlatego wymagają stałego dopływu nowych 

pozycji. Czytelnicy zainteresowani są głównie korzy-

staniem z nowych książek oraz zbiorów specjalnych. 

By sprostać tym wymaganiom Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie realizuje zada-

nie sfinansowane ze środków Biblioteki Narodowej 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Celem 

Programu, realizowanego w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 - 2020, 

jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów pol-

skich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów 

dla dzieci i młodzieży. W 2014 roku Gminny Ośro-

dek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie przygoto-

wał dwa projekty, które zostały rozpatrzone pozy-

tywnie. W ramach Priorytetu 1 Programu Biblioteki 

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bi-

bliotek 2014” Gminny Ośrodek Kultury i Czyte- 

 

 

 

24 września 2014 roku, w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się warsztaty 

opowiadania bajek, baśni i opowieści. Warsztaty 

poprowadził twórca "MuBaBaO" Storyteller Museum 

– Michał Malinowski. Warsztaty zorganizowane 

zostały w ramach projektu „KULTURALNA 

JESIEŃ” z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwe-

stująca w obszary wiejskie, realizowanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie. Michał  Malinowski – opowiadacz, pedagog 

 

 

 

● Język angielski dla uczniów szkół podstawowych, 

/zapisy: piątek; godzina 17.00/, ● Pracownia ręko-

dzieła (zajęcia w bibliotekach - decoupage, bibułkar-

stwo i itp.), /zapisy: poniedziałek - piątek/, ● Zabawy 

logopedyczne /zapisy: poniedziałek - piątek/, ● Dys-

kusyjny Klub Książki, /zapisy: poniedziałek - piątek/. 

ZAJĘCIA ODPŁATNE: ● Społeczne Ognisko Mu-

zyczne, Nauka gry na instrumentach: - keyboard, - 

gitara klasyczna, - gitara elektryczna, - gitara basowa, 

- akordeon. ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH: ● Język 

angielski (zajęcia bezpłatne), ● Warsztaty wokalne 

dla dorosłych (zajęcia bezpłatne), ● Warsztaty kom-

puterowe dla seniorów (zajęcia bezpłatne), ● Aerobik 

(zajęcia odpłatne), ● Klub Twórców Sztuki, ● Dys-

kusyjny Klub Książki, ● Dyskusyjny Klub Filmowy 

„ART 283”.  

Informacje : Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

Skołyszyn 283;  tel.: 013 4491017; 013 4491089, 

gok@skolyszyn.pl ; biblioteka@skolyszyn.pl 
 

 

 

 

lnictwa w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie 

w wysokości 4 800,00 zł. Dotacja ministerialna 

otrzymana przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoli na 

uzupełnienie księgozbioru w podstawowe pozycje 

poszukiwane przez czytelników. W ramach Prioryte-

tu 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek – Zakup nowości wy-

dawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z po-

trzebami bibliotek szkolnych w roku 2014” GOKiCz 

w Skołyszynie przygotował wniosek w partnerstwie 

z Zespołem Szkół Publicznych w Skołyszynie, Ze-

społem Szkół Publicznych w Święcanach, Szkołą 

Podstawową w Harklowej oraz Szkołą Podstawową 

w Przysiekach. Wniosek dostał wysoką ocenę 

96,56/100 punktów i został rozpatrzony pozytywnie. 

Na zakup nowości zgodnie z potrzebami bibliotek 

szkolnych GOKiCz 

w Skołyszynie 

otrzymał dofinan-

sowanie w wysoko-

ści 6700,00 zł. 

 

 

 

i pisarz. Nominowany przez Ministra Kultury na 
członka Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kul-

turowego W wyniku zaszczepionej przez podróże 
i studia w Polsce, Szwajcarii, Japonii i USA pasji 

opowiadania i kontynuowania tradycji ustnych, 

otwiera w 2002 roku Muzeum Bajek, Baśni i Opowie-
ści, którego jest dyrektorem.  

W ramach tego przedsięwzięcia organizuje spotka-
nia, warsztaty i festiwale, uwrażliwiając słuchaczy na 

potrzebę dbania o niematerialne dziedzictwo kultu-

rowe. 

OFERTA GOKICZ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

BĘDZIE WIĘCEJ NOWOŚCI W BIBLIOTEKACH 

WARSZTATY OPOWIADANIA BAJEK BAŚNI I OPOWIEŚCI 
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W sobotę 9 sierpnia 2014 r. w Skołyszynie odbyły się 

po raz pierwszy zawody rowerowe GRAND PRIX 

Rowerów Górskich o Puchar Wójta Gminy Skoły-

szyn. Wśród startujących w trzynastu kategoriach 

indywidualnych wystartowało kilku mieszkańców 

gminy, którym szczególnie kibicował obecny na 

stadionie sportowym Wójt Zenon Szura wraz ze swo-

im Zastępcą Krzysztofem Ziębą oraz Przewodniczą-

cym Rady Gminy Wiesławem Hasiakiem. Trzeba 

przyznać, że dla zawodników amatorów rywalizacja 

z zawodnikami trenującymi na co dzień w klubach 

sportowych to nie lada wyzwanie. Nie mamy się 

jednak czego wstydzić. Zawodnicy startowali w na-

stępujących kategoriach: dzieci do 6 lat, dzieci od 7 

do 8 lat, dziewczęta do 12 lat, chłopcy od 9 do 10 lat, 

chłopcy od 11 do 12 lat, młodzik od 13 do 14 lat, 

junior młodszy od 15 do 16 lat, junior od 17 do 19 

lat, kobiety do 16 lat, kobiety powyżej 16 lat, senio-

rzy od 20 do 35 lat, weterani od 36 do 45 lat oraz 

powyżej 45 lat. Po zakończonych zawodach nastąpiło 

rozdanie pamiątkowych upominków, a tym którzy 

zajęli miejsce na podium pucharów, dyplomów 

i medali. Dla startujących w najmłodszych katego-

riach nie zabrakło też słodyczy. Na zakończenie 

wśród wszystkich startujących rozlosowano nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy Skołyszyn m.in. 

odkurzacz, żelazko, filtr do wody, suszarkę do wło-

sów, kartę pamięci, kamerkę internetową, wyciskarkę 

do cytrusów, latarkę, golarkę do ubrań. Wójt wręczył 

również nagrodę specjalną dla najstarszego zawodni- 

ka  amatora.  Ostateczna  punktacja: dzieci  do  6 lat 

 

 

 

 

Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach mło-

dych sportowców.   

Wioleta Dąbrowska z Lisowa podczas XX Ogólno-

polskiej Olimpiady Młodzieży w Lekkiej Atletyce we 

Wrocławiu w dniach 13-15 lipca br. skokiem na od-

ległość 5.75m wywalczyła złoty medal i tytuł mi-

strzyni Polski juniorów młodszych w skoku w dal.  

  

 

 

Sezon 2014/2015, runda jesienna klasa „O” senio-

rów: I. 10 sierpnia 2014 - godz. 16.30 - Nafta Jedli-

cze - LKS Skołyszyn, II. 15 sierpnia 2014 - LKS 

Skołyszyn - pauza, III. 17 sierpnia 2014 - g.15.00 - 

ULKS Grabówka - LKS Skołyszyn, IV. 24 sierpnia 

2014 - g.15.00 - LKS Skołyszyn - LKS Pisarowce, V. 

31 sierpnia 2014 - godz. 16.30 – sobota - Kotwica 

Korczyna - LKS Skołyszyn, VI. 7 września 2014 - 

godz. 16.30 - Orzeł Bieździedza - LKS Skołyszyn, 
VII. 14 września 2014 - g.15.00 - LKS Skołyszyn - 

Iwonka Iwonicz, VIII. 21 września 2014 - Haczovia 

Haczów - LKS Skołyszyn, IX. 28 września 2014 - 

15.00 - LKS Skołyszyn - Orzeł Faliszówka X. 5 paź- 

 

 

 

 (trasa: 1 x 400m): I miejsce – Wiktor Kozicki, II – 

Szymon Miśkowicz, III – Adrian Sudyka, dzieci 7 - 8 

lat (trasa: 2 x 400m): I – Karol Zagata, II - Jakub 

Półchłopek, III - Oskar Pietruszka, dziewczęta do 12 

lat: I – Martyna Misiołek, II - Joanna Głowacka, III - 

Julia Jeż, chłopcy 9 - 10 lat : I –Szymon Niezgoda, II 

- Gniewko Kowalik, III - Marcel Halko, chłopcy 11 - 

12 lat: I – Szymon Sudyka, II - Mikołaj Rak, mło-

dzik 13 - 14 lat :I – Michał Niezgoda, II - Mieszko 

Kowalik, III - Jan Głowacki, młodszy junior 15 - 16 

lat: I – Bartosz Bożek II – Jakub Cierniak, III - Ar-

kadiusz Mirek, kobiety do 16 lat: I – Dominika 

Gosztyła, II - Klaudia Brzoza, kobiety powyżej 16 

lat: I – Kamila Pałka, II – Anna Misiołek, junior 17 - 

19 lat :I – Krzysztof Staniszewski, II - Szymon 

Brzoza, III - Jakub Jeż, senior 20 - 35 lat: I – Sła-

womir Dziwisz, II - Mateusz Woźniak, III - Sebastain 

Berger, weterani 36 - 45 lat: I – Adam Poniatowski, 

II – Wojciech Szostak, III - Łukasz Janocha, powyżej 

45 lat: I – Janusz Głowacki II – Marek Gorczyca, III 

- Stanisław Rak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 7 lipca br. w Solnym Mieście podczas IV 

Turnieju o Puchar Solny Młodzików, Kadetów 

i Dzieci Karate Kyokushin I miejsce w KATA 

i KUMITE zdobyła Aleksandra Socha z Skołyszy-

na. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

 

 

 

dziernika 2014 – godz. 15.30 - Bukowianka Bukow-

sko - LKS Skołyszyn, XI. 12 października 2014 - 

15.00 - LKS Skołyszyn - Przełęcz Dukla, XII. 19 

października 2014 - godz. 14.30 (sobota) - Szarotka 

Uherce - LKS Skołyszyn, XIII. 26 października 

2014 - godz.13.00 - LKS Skołyszyn - Ekoball Stal 

Sanok. XIV. 2 listopada 2014 - godz.13.00 - Biesz-

czady Ustrzyki D.- LKS Skołyszyn, XV. 9 listopada 

2014 - godz.12.00 - LKS Skołyszyn - Partyzant Tar-
gowiska, XVI. 11 listopada 2014 - godz. 12.00 - 

Start Rymanów - LKS Skołyszyn, XVII. 16 listopa-

da 2014 - godz. 12.00 - LKS Skołyszyn - Iskra Przy-

sietnica. 

 
 

GRAND PRIX ROWERÓW GÓRSKICH 

KOLEJNE SPORTOWE SUKCESY 

TERMINARZ ROZGRYWEK - LKS SKOŁYSZYN 
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- Inspektor Artur H. podczas telefonicznej rozmowy 

z natrętną petentką stwierdził, że przez telefon nie 

może przełknąć tak gorzkiej pigułki. Jaki postęp 

w medycynie, leczenie farmakologiczne przez tele-

fon. 
 

- Pan K. odkąd w biurze ma młodą koleżankę odwie-

dzającą go żonę przyjmuje na schodach przed urzę-

dem Gminy. Czyżby tak straszna koleżanka, czy też 

zazdrosna żona? 
 

- Pan S. ogłosił sprzedaż gminnej koparki wraz 

z rozbiórką. Nie ma się co dziwić, że nie było chęt-

nych skoro do rozbiórki to już koparka leciwa. 
 

- Pani M. nie może odejść na emeryturę ponieważ 

niedawno  na koszt firmy zakupiła okulary korekcyj-

ne i zrobiła badania lekarskie ważne trzy lata. Nie 

chce naciągać firmy na koszty. 
 

- Byliśmy świadkami jak kobiety w pewnej w firmie 

całują kierownika K. w czoło. Ma widocznie coś 

w sobie. Co, nie wiemy? 
 

- Na niewątpliwe gwiazdy medialne wyrośli strażacy 

OSP Święcany. Podczas powodzi w Przysiekach 

przed kamerami TV brylowali tylko druhowie Jacek 

K. i St-w G. Ponoć nie najlepsi w akcji, ale najprzy-

stojniejsi. 
 

- Pan Jan B. przywiózł do konającego teścia księdza. 

Tylko ksiądz chyba pomylił modlitwy, bo teść cu-

downie ozdrowiał. Czyżby kolejny ksiądz uzdrowi-

ciel? 
 

- Pan Tadeusz Z. stwierdził, że wie z wiarygodnych 

źródeł iż kiszone ogórki bardzo dobrze wpływają na 

męską potencję. Na to żona „To dlaczego ty jesz 

tylko ogórki konserwowe?” 
 

- Właścicielka psa poprosiła dyrektora szkoły Pana 

P. o urlop okolicznościowy, ponieważ musi udać się 

do weterynarza gdyż psu bardzo śmierdzi z mordki. 

Dyrektor oczywiście wyraził zgodę, wprawdzie nie 

sprawdził osobiście ale psiowski dyrektor… 
 

- W sklepie w Lisowie ekspedientka zadała klientowi 

płacącemu kartą pytanie „ Czy ze zbliżeniem?” I tutaj 

konsternacja, co będzie tańsze? 

 

 

Mnóstwo dobrych wiadomości czeka na 

Ciebie. Dobry nastrój będzie Ci towarzy-

szył przez dłuższy czas. Tak więc precz 

troski, kłopoty, zmartwienia! 

 

 

 
Za bardzo sobie odpuszczasz, a przecież 
obowiązki czekają, a jeszcze ich sporo 

przybędzie. Więc pogoń lenia i zabierz się 

za pracę. 

 

 

 

Twoje sprawy pójdą we właściwym dla 

Ciebie kierunku, więc nos do góry i patrz 

z optymizmem w przyszłość. 

 

 

Zamiast wciąż się zastanawiać czy Twoje 

wybory są słuszne rób swoje i nie ogląda 

się wstecz. Masz dobrą rękę do załatwiania 

trudnych spraw, wykorzystaj to. 

 

 

Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że ła-

two nie będzie, ale mimo tego nie ma sensu 

mnożyć trudności. Ktoś pomoże rozwiązać 

Ci Twoje zawiłości. 

 

 

W najbliższym czasie będziesz w doskona-

łym humorze, zechce porywać Ci się na 

rzeczy, które dotychczas leżały odłogiem. 

Passa! Sukces! 

 

 

 

Twoje samopoczucie będzie poprawiać się 

z dnia na dzień, a to za sprawą różnych, 

korzystnych zbiegów okoliczności, często 

wręcz nieprawdopodobnych. 

 

 

 

Przesilenie jesienne da znać o sobie, więc 

musisz znaleźć czas na dojście do odpo-

wiedniej formy, bo inaczej kryzys się po-

głębiać będzie. 

 

 

Wszystkie Twoje sprawy idą w dobrym 

kierunku, jeżeli tego nie dostrzegasz, to 

świadczy o Twoim wielkim roztargnieniu. 

 

 

 

Twoje nastroje nie będą teraz ważne, mo-

żesz się złościć, denerwować i tak to niko-

go nie wzruszy. Ale spokojnie, to szybko 

minie.... 

 

 

 
Dobrze robisz nastawiając się z taką sym-

patią do pewnej osoby, to pięknie rokuje na 

przyszłość, a poza tym ona jest  tego war-

ta... 

 

 

Sporo pracowitych chwil przed Tobą, ale 

warto zakasać rękawy, bo nagroda będzie 

sowita, zaś uznanie powszechne. Do dzieła 

więc! I po tryumf! 

 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 
A7-znajdzie się 

B1-odmiana gałgana 

B12-jest nim Dżem 

C7-wyjdzie z każdego brudasa 

D12-choć niewielki trzyma belki 

E1-spora u psora 

E8-o łyku toniku 

G1-szlagierowa książka 

G10-nadęty Wincenty 

I6-da się wyładować 

I12-kwitnie w szczękach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1-w planach donżuana 

K6-księżycówka na południu 

L1-z maczanym piórem 

L11-powód kocich lotów 

Ł6-muzyka budzika 

 

PIONOWO: 

1A-żądza pieniądza 

2I-bat na dłużnika 

3A-dopada na naradach 

4I-karma dla świnki 

5A-deski na deski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6I-konkretna zmiana 

7A-zdarza się być odmienny 

7F-biały w kiełbasie 

9A-towarzyszy fiszy 

9H-miś na lotnisku 

11E-żabka nie będąca kijanką 

11J-porwanie z trapu 

12A-czasem gada się o nim 

13F-rwie się do akcji 

14A-uparciuch ze wsi 

15F-bywa niezadowolony z doli 

16A-mała w nim pociecha 

17F-wiara w cuda 

 

 

 

KUPON KONKURSOWY  
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N a z w i s k o  … … … … … … . … … … … … …  I m i ę  … … … … . . … … … … … … … … .  
 
A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  
 

 
 
 
 

Wieści  Skołyszyńskie  –  bezpłatny B iu letyn  In formacy jny  GOK iCz ,  Rady  i  Urzędu  Gminy   
w Sko łyszyn ie  
Adres Urzędu Gminy:  38-242  Sko łyszyn  12 *  te l . / fax  (013)  4491062 -64  
e-mai l  gmina@sko lyszyn.p l  *  strona internetowa:  www.sko lyszyn.p l   
Zespół  redakcyjny :  Władys ł awa Ko łodz ie j ,  Mar ta Gąs io rowska,  Justyna  Furmank iewic z  
Nakład:  1400  egzempla rzy   
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich wła-
snymi tytułami. 
 
 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 2(37)2014. 

Informujemy, że nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki otrzymuje Irena Rewiś z Harklowej. 

Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 
 

Rozwiązaną krzyżówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca listopa-

da 2014 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyżówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. 

Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 
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KRZYŻÓWKA SWOJSKA 
 


