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W numerze m.in.: 

- Wyniki sprawdzianu i egzaminu 

- Obniżka stawek za śmieci 

- Komunikat 

- Wyniki wyborów do Europarla-

mentu 

- 10 lat Polski w Unii Europej-

skiej 

- Inwestycje drogowe  

- Solary 

- Aktywny III wiek  

- Szybki internet 

- Zmarła najstarsza Polka 

- Dęby Wolności 

- Karta Dużej Rodziny 

- Zielona Szkoła 

- Sukces SP w Lisowie 

- Wydarzenia kulturalne organi-

zowane przez GOKiCz 

- Sport 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- Horoskop 

- Krzyżówka  
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BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

 
W dniu 12 czerwca br. odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 14 par mał-

żeńskich z Gminy Skołyszyn. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzin-

nej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny 

przykład dla młodych pokoleń. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wy-

rzeczeń dla dobra założonych przed pół wiekiem rodzin, za dobre wychowanie dzieci, 

za noce przy nich nieprzespane, za łzy, radości, za każdy siwy włos na ich skroni od-

znaczenia "Za długoletnie pożycie małżeńskie" otrzymali:  Maria i Marian Bylinowscy 

(Bączal Górny), Krystyna i Jan Cyza (Kunowa), Janina i Bolesław Gawlak (Przysieki), 

Janina i Kazimierz Holewiak (Bączal Górny), Janina i Zbigniew Kaszowicz (Bączal 

Górny), Eufrozyna i Edward Klęba (Harklowa), Anna i Włodzimierz Krochin (Sławę-

cin), Franciszka i Edward Korneusz (Święcany), Janina i Władysław Rąpała (Siepietni-

ca), Władysława i Stanisław Sroka (Święcany), Krystyna i Bronisław Urbanik (Lisów), 

Tadeusz i Maria Zając (Jabłonica), Anna i Józef Zielińscy (Święcany), Zofia i Stanisław 

Zwolińscy (Bączal Dolny). 
Aktu dekoracji medalami dokonał Zenon Szura - Wójt Gminy Skołyszyn przy udziale 

Krzysztofa Zięby - Zastępcy Wójta, Wiesława Hasiaka - Przewodniczącego Rady Gmi-

ny, Marii Furman - Skarbnika Gminy i Urszuli Grygi - Kierownika Urzędu Stanu Cy-

wilnego w Skołyszynie. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze, były 

gratulacje, życzenia, kwiaty, upominki, pamiątkowe zdjęcia oraz tradycyjna lampka 

szampana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

 

                 

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach 

ciężkiej pracy. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzę by tegoroczne wakacje były ciepłe 

i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powie-

dzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie. Wracajcie pełni sił, energii 

i zapału do dalszej pracy i nauki. 

         Wójt Gminy 

         Zenon Szura 
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Do ogólnopolskiego sprawdzianu uczniów klasy VI 

w całym kraju przystąpiło 346576 uczniów, w woje-

wództwie podkarpackim 20663 uczniów, natomiast 

w naszej gminie było to 131 uczniów. Arkusz spraw-

dzianu zawierał 26 zadań egzaminacyjnych spraw-

dzających  poziom  opanowania umiejętności: czyta- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizując powyższą tabelę należy podkreślić fakt, 

że wyniki sprawdzianu uczniów klas VI w tym roku 

są wysokie, bo przekraczają zarówno wyniki szósto-

klasistów w powiecie, województwie, jak również 

w kraju. W skali powiatu nasi szóstoklasiści uplaso-

wali się na drugim miejscu za miastem Jasło, „prze-

grywając” tylko o 0,2 punktu. Na szczególne wyróż-

nienie zasługują uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Przysiekach i Bączalu Dolnym, którzy w tym roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać z powyższego zestawienia również gimna-
zjaliści osiągnęli w tym roku szkolnym wysokie wy-

niki, gdyż  z  większości przedmiotów są one wyższe 

 

 

 

 

 

nia, pisania rozumowania, korzystania z informacji 

i wykorzystania wiedzy w praktyce. Za poprawne 

rozwiązanie wszystkich zadań można było otrzymać 

maksymalnie 40 punktów. Wyniki sprawdzianu 

uczniów klasy VI szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2013/2014 przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osiągnęli najlepsze wyniki w swojej historii. A pod-

kreślić należy, że sprawdzian organizowany był już 

po raz trzynasty i wcale trzynastka nie okazała się dla 

naszych uczniów pechowa.  

Ogółem do egzaminu gimnazjalnego w kraju przy-

stąpiło prawie  363 tys. uczniów, w Województwie 

Podkarpackim ponad 22 300 uczniów, w Powiecie 

Jasielskim 1245 uczniów, a w Gminie Skołyszyn 141 

gimnazjalistów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub zbliżone do wyników w powiecie, województwie, 
czy też kraju. Wszystkim nauczycielom i uczniom 

serdecznie gratulujemy. 

 

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 
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Urząd Gminy w Skołyszynie, zawiadamia, że Rada 

Gminy Skołyszyn w dniu 29 maja 2014 r. podjęła 

uchwałę nr XXXIV/229/2014 zmieniającą uchwałę 

Nr XXI/129/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opła-

ty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

W związku z tym zostały ustalone nowe niższe staw-

ki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z terenów zamieszkałych. Obniżenie stawek doty-

czy gospodarstw zamieszkałych, zbierających 

odpady w sposób selektywny i wynosi: 7,00 zł mie-

sięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieru-

chomość w przypadku zbierania odpadów 

w sposób selektywny i zamieszkiwania do 5 osób 

włącznie w danej nieruchomości, - 6,00 zł mie-

sięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieru-

chomość w przypadku zbierania odpadów w spo-

sób selektywny i zamieszkiwania powyżej 5 osób 

w danej nieruchomości. Nowe stawki opłat obowią-

zywać będą od 1. lipca 2014 r. Termin wniesienia 

pierwszej opłaty według nowych stawek (za III kwar-

tał 2014 r.), obliczonej na podstawie nowej deklaracji 

upływa z dniem 15 września 2014 r. W związku 

z powyższym, informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 

2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) zmia-

na stawki opłaty, wiąże się z obowiązkiem złożenia 

przez właścicieli nieruchomości, których ta zmiana 

dotyczy, nowych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. Właści-

ciele nieruchomości, którzy nadal zamierzają zbierać 

odpady w sposób nieselektywny nie mają obowiązku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiany deklaracji (stawki opłat nie zmieniają się). 

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi można składać od 4 

lipca 2014 r. do 18 lipca 2014 r. Miejsca gdzie moż-

na pobrać formularz deklaracji i złożyć deklarację: 

Urząd Gminy w Skołyszynie – pokój nr 21.,  

Ponadto pracownicy Urzędu Gminy będą pełnić dy-

żury w poszczególnych miejscowościach wchodzą-

cych w skład Gminy Skołyszyn w godz. 1000 – 1800 

- Bączal Dolny – Dom Ludowy w dniu 7.07.2014 r., 

- Bączal Górny –Dom Ludowy w dniu 8.07.2014 r.,  

- Harklowa – Dom Ludowy w dniu 7.07.2014 r.,  

- Jabłonica – Dom Ludowy w dniu 7.07.2014 r.,  

- Kunowa - Zespół Szkół Publicznych w dniu 

7.07.2014 r.,  

- Lipnica Górna–Dom Ludowy w dniu 7.07.2014 r.,  

- Lisów – Dom Ludowy w dniu 8.07.2014 r.,  

- Przysieki – Dom Ludowy w dniu 9.07.2014 r.,  

- Pusta Wola – Dom Ludowy w dniu 9.07.2014 r.,  

- Sławęcin i Siedliska Sławęcińskie – Dom Ludowy 

w dniu 8.07.2014 r.,  

- Siepietnica – Dom Ludowy w dniu 8.07.2014 r.,  

- Skołyszyn – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnic-

twa w dniu 7.07.2014 r.  

- Święcany–Wiejski Dom Kultury w dniu 8.07.2014  

Formularze deklaracji dostępne są również na stronie 

internetowej www.skolyszyn.pl w zakładce Samo-

rząd –> Druki wniosków -> Deklaracja o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kon-

takt telefoniczny z pracownikami Urzędu Gminy 

w Skołyszynie - tel. 13 44 91062. 
 

 

OBNIŻKA STAWEK ZA ŚMIECI 

 

 

OBNIŻKA STAWEK ZA ŚMIECI 

      

K O M U N I K A T 
W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Skołyszyn 

w dniach 15−17 maja 2014 r. informuję rolników, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej, że uaktyw-

niona została Komisja Gminna ds. szacowania zakresu i wysokości strat składająca się z przedstawicieli 

Urzędu Gminy, Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz Podkarpackiego Ośrodka Rolniczego. 

Szacowanie strat w danym gospodarstwie zostanie dokonane na złożony wniosek  rolnika w Urzędzie 

Gminy w Skołyszynie (wniosek do pobrania w pokoju nr 22) w terminie najpóźniej do 2 miesięcy od dnia 

stwierdzenia skutków żywiołu. 

Telefon kontaktowy w Urzędzie Gminy − nr 13 44 91 731. 

Działania związane z oceną szkód w rolnictwie i sporządzenie stosownych protokołów z szacunków sta-

nowić będą podstawę do ubiegania się rolników o skorzystanie z aktualnie dostępnych (preferencyjne 

kredyty klęskowe) bądź uruchomionych dodatkowo form pomocy. Wszelkie informacje w powyższym 

temacie dostępne są na stronie internetowej BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce 

"Pozostałe Informacje − Informacje z zakresu rolnictwa − Usuwanie skutków klęsk żywiołowych". 

Podinspektor ds. ZK 

                                                                                              Stanisław Święch 

http://www.skolyszyn.pl/
http://bip.erzeszow.pl/gospodarka-odpadami/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi
http://bip.erzeszow.pl/gospodarka-odpadami/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/wytyczne-dla-komisji-gminnych.html
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/wytyczne-dla-komisji-gminnych.html
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Frekwencja wyborcza: Polska – 23,83 %, Wojewódz-

two Podkarpackie – 23,99%, Powiat Jasielski – 

24,23%, Gmina Skołyszyn – 18,85%  /najwyższa – 

obwód Siepietnica (28,79%), najniższa – obwód 

Kunowa (13,74 %), Na uprawnionych do głosowania 

w Gminie Skołyszyn 10930 mieszkańców swój głos 

oddało tylko 1910 osób. Wyniki głosowania w po-

dziale na komitety wyborcze: Solidarna Polska – 

3,98% /Polska/ , 5,91% /Województwo Podkarpac-

kie/, 8,92% /Powiat Jasielski/, 8,11% /Gmina Skoły-

szyn/, Ruch Narodowy – 1,40% /Polska/ , 1,81% 

/Województwo Podkarpackie/, 0,99% /Powiat Jasiel-

ski/, 0,59% /Gmina Skołyszyn/, SLD + UP – 9,44% 

/Polska/, 4,71% /Województwo Podkarpackie/, 

3,41% /Powiat Jasielski/, 5,86% /Gmina Skołyszyn/, 

PIS - 31,78% /Polska/, 49,31% /Województwo Pod-

karpackie/, 51,11% /Powiat Jasielski/, 50,97% 

/Gmina Skołyszyn/, Europa Plus Twój Ruch - 

3,58%  /Polska/ , 1,95% / Województwo  Podkarpac- 

 

 

 

1 maja minęło 10 lat, odkąd Polska przystąpiła do 

Unii Europejskiej. W związku z tym w Rzeszowie 

zorganizowano wiele atrakcji, wśród których nie 

zabrakło rodzimego akcentu. Powiat jasielski na 

zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackie-

go reprezentowała wioska indiańska Hokka Hey 

z Kunowej. Serdecznie gratulujemy takiego wyróż-

nienia. 

 

 

 

W maju br. rozstrzygnięty został przetarg na „Wyko-

nanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych na 6 odcinkach dróg gminnych o łącz-

nej długości 1109 mb”. Nowe nawierzchnie zostaną 

położone na następujących drogach: Droga w Skoły-

szynie „Kondratowicz w kierunku Bączala Dolnego”, 

Droga w Lipnicy Górnej „Guminy”, Droga w Kuno-

wej „Jagielonka”, Droga w Siedliskach Sławęciń-

skich „koło Masteja”, Droga w Jabłonicy „Zadębi-

na”, Droga w Lisowie „koło Urbanika”. Wykonawcą 

prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mo-

stowych Sp. z o.o. w Jaśle. Termin zakończenia prac 

planowany jest na 27 czerwca. Obecnie trwają prace 

przy przebudowie drogi gminnej „Krągi” w Święca-

nach na dwóch odcinkach o łącznej długości 1230 

mb., które zostaną zakończone do 30 czerwca Jeszcze 

w czerwcu rozpoczną się prace związane z przebudo- 

 

 

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że na 
stronie internetowej: http://www.solary.wisloka.pl/ 

index.php/pl/instalacje/opis-urzadzen zamieszczono 

opis urządzeń tzn. kolektorów słonecznych oraz za-

sobników  solarnych,  które  znajdą  się  w zestawach 

 

 

 

kie/, 4,41% /Powiat Jasielski/, 1,29% /Gmina Sko- 

łyszyn/, Polska Razem Jarosława Gowina – 3,16% 

/Polska/ , 3,47% /Województwo Podkarpackie/, 

5,62% /Powiat Jasielski/, 5,37% /Gmina Skołyszyn/, 

Nowa Prawica – Janusz Korwin Mikke – 9,15% 

/Polska/, 7,15% /Województwo Podkarpackie/, 

7,05% /Powiat Jasielski/, 3,22% /Gmina Skołyszyn/, 

PO – 32,13% /Polska/ , 32,13% /Województwo Pod-

karpackie/, 14,99% /Powiat Jasielski/, 11,66% 

/Gmina Skołyszyn/, PSL – 6,80% /Polska/ , 18,44% 

/Województwo Podkarpackie/, 14,99% /Powiat Ja-

sielski/, 7,95% /Gmina Skołyszyn/. Najwięcej gło-

sów w Gminie Skołyszyn zdobyła Alicja Zając – 570. 

Szczegółowe wyniki głosowania w poszczególnych 

obwodach naszej gminy są dostępne na stronie inter-

netowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adre-

sem: 

http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/1805

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wą dogi powiatowej Harklowa – Osobnica. 28 maja 

br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym 

w trybie przetargu, tj. Przedsiębiorstwem Robót Dro-

gowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. W ramach 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867R 

Harklowa – Osobnica w km 0+660-0+770, 0+880-

0+910, 0+960-1+610” zostaną przebudowane trzy 

odcinki tej drogi, będące w najgorszym stanie tech-

nicznym. Ta inwestycja to też po części kontynuacja 

i dokończenie wcześniejszych modernizacji tej trasy. 

Przebudowanie trzech brakujących odcinków spowo-

duje, że droga Harklowa – Osobnica będzie zmoder-

nizowana w całości. Zakończenie prac na drodze 

przewidziane jest na koniec sierpnia 2014 r.  

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na 

odbudowę kolejnych odcinków dróg gminnych. 

 

 

 

 

instalowanych u mieszkańców, którzy przystąpili do 
projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na 

budynkach użyteczności publicznej oraz domach 

prywatnych na terenie gmin należących do Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki" 

WYNIKI WYBORÓW DO EUROPARLAMENTU 

INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE SKOŁYSZYN 

 

SOLARY 

10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 

 

http://www.solary.wisloka.pl/%20index.php/pl/instalacje/opis-urzadzen
http://www.solary.wisloka.pl/%20index.php/pl/instalacje/opis-urzadzen
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Stowarzyszenie Pogranicza wraz z partnerem - 

Gminą Skołyszyn ogłasza nabór do projektu 

pn.„AKTYWNY III WIEK W GMINIE 

SKOŁYSZYN”. Projekt współfinansowany ze środ-

ków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

WARUNKI UCZESTNICTWA Projekt skierowany 

jest do osób powyżej 60 roku oraz do osób w wieku 

12 – 25 lat, mieszkających na terenie gminy Skoły-

szyn. REKRUTACJA Formularz zgłoszeniowy do 

projektu przyjmowany będzie w terminie do 30 

czerwca 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 10-18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-

telnictwa w Skołyszynie.  

Regulamin rekrutacji oraz deklaracje uczestnictwa 

dostępne są w biurze projektu – GOKiCZ w Skoły-

szynie oraz do pobrania na stronach internetowych 

www.stowpogranicza.ropa.iap.pl oraz 

www.skolyszyn.pl Uwaga! Ilość miejsc ograniczo-

na, liczy się kolejność zgłoszeń. CELE PROJEKTU 

Cel główny: aktywizacja społeczna seniorów oraz 

integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy 

Skołyszyn. Cele szczegółowe: podniesienie poziomu 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. 

z Jasła podpisało 22 kwietnia 2014r. umowę z Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 

o dofinansowanie projektu pn. "Szerokopasmowy 

Internet nowej generacji w powiecie jasielskim", 

w ramach Działania II.1. ,,Sieć Szerokopasmowa 

Polski Wschodniej" Program Operacyjny Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013. Umowa dotyczy bu-

dowy sieci światłowodowej nowej generacji o prze-

pustowości min 30 Mb/s na terenie 6 miejscowości 

powiatu jasielskiego Skołyszyn, Trzcinica, Niegłowi-

ce, Żółków, Opacie, Bączal Dolny. Z darmowego 

przyłączenia domów do sieci światłowodowej będą 

mogli skorzystać w sumie właściciele 562 domostw, 

liczy się kolejność zgłoszeń. Na terenie Skołyszyna 

darmowe podłączenia nieruchomości do sieci 

światłowodowej będzie obejmować maksymalnie 

151 domostw, firm i instytucji. W ramach projek-

tu wykonywana jest instalacja światłowodowa 

oraz montowane są urządzenia końcowe. Rutery 

światłowodowe z WiFi, pozwalającym odbierać 
internet na całej posesji. Zakończenie inwestycji 

planowane jest na IV kwartał 2015r., aktualnie 

Telgam S.A. tworzy listę chętnych właścicieli nieru-

chomości na terenie Skołyszyna i pozostałych miej-

scowości, którzy będą korzystać z darmowego podłą-

czenia w ramach projektu. Łącza światłowodowe 

umożliwiają korzystanie ze stabilnego internetu 

o rzeczywistej przepustowości od 30 do 100 Mb/s 
i wyższych z możliwością odbioru Telewizji Cyfro-

wej HD która oferuje ponad 200 kanałów oraz tele-

fonów cyfrowych tzw, trój paki. Ceny usług dostępu 

do sieci internetowej światłowodowej w ramach pro- 

 

 

 

wiedzy i umiejętności seniorów, rozwiązywanie pro-

blemów związanych z stereotypowym postrzeganiem 

seniorów w życiu lokalnej społeczności, poprzez 

zwiększenie ich aktywności społecznej, zmiany w 

postrzeganiu seniorów przez młodsze pokolenia 

mieszkańców wsi, wypracowanie oferty edukacyjnej, 

adekwatnej do potrzeb seniorów mieszkających na 

wsi, integracja międzypokoleniowa.  

DZIAŁANIA W ramach projektu będą realizowane 

następujące zajęcia i warsztaty: warsztaty integracyj-

ne połączone z warsztatami kulinarnymi, kurs kom-

puterowy oraz obsługa nowoczesnych urządzeń, kurs 

nordic walking i wykład medyczny, zajęcia z zakresu 

„Historii Małej Ojczyzny” i wykład o wolontariacie, 

wycieczka na uniwersytet III wieku w Jaśle oraz 

seans filmowy w kinie, kurs ogrodnictwa i warsztaty 

rękodzielniczo –kulinarne, piknik integracyjny na 

podsumowanie  

Udział w projekcie jest bezpłatny!!! 

STOWARZYSZENIE POGRANICZA, 38-312 

ROPA 652 www.stowarzyszeniepogranicza.pl 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 602641120 

 

 

jektu znajduje się na www.skolyszyn.pl. W ramach 

podłączenia klienci otrzymują w formie użyczenia na 

czas trwania umowy ruter światłowodowy z WiFi 

firmy Dasan H640 GW. Jest to drugi projekt Spółki 

realizowany w ramach dotacji unijnych. Telgam od 

2013r. realizuje w ramach Działania 8.4 POIG pro-

jekt" Budowa infrastruktury szerokopasmowego 

Internetu w gminie Kołaczyce, gdzie zostało już pod-

łączonych kilkadziesiąt nieruchomości, a kolejne są 

w trakcie realizacji. Dokładniejsze informacje wszy-

scy zainteresowani darmowym podłączeniem domu, 

mieszkania, firmy itd. do sieci światłowodowej 

otrzymają w biurze spółki pod nr tel. 13 491 5000 lub 

email: biuro@telgam.pl www.telgam.pl Przypomi-

namy, że decyduje kolejność zgłoszeń. Telgam S.A. 

to firma telekomunikacyjna budująca własne sieci 

światłowodowe na potrzeby dostępu do internetu, 

telewizji i telefonii, dla klientów indywidualnych, 

firm i instytucji. Plan inwestycyjny spółki obejmuje 

budowę do 2016r ok. 260 km sieci światłowodowych 

w modelu FTTH na terenie zachodniego Podkarpacia 

( głównie powiat Jasło i ościenne). Akcje Spółki od 

2013r notowane są na Giełdzie Papierów Wartościo-

wych jako pierwszej spółki z Jasła i od marca br. 

wchodzą w skład index NCIndex30. Siedziba: Jasło 

38-200 ul. Mickiewicza 154 (do końca lipca 2014r.). 
Jasło 38-200 ul. Floriańska 17 (od lipca 2014 r.)  

 

 

 

 

 

 

SZYBKI INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW SKOŁYSZYNA 
 

 

"AKTYWNY III WIEK W GMINIE SKOŁYSZYN" 

http://www.stowpogranicza.ropa.iap.pl/
http://www.skolyszyn.pl/
http://www.stowarzyszeniepogranicza.pl/
mailto:biuro@telgam.pl
http://www.telgam.pl/


Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 2(37)2014 
 

- 6 -  

 

 

W dniu 29 kwietnia zmarła najstarsza Polka, miesz-

kanka Harklowej w Gminie Skołyszyn Pani Aleksan-

dra Dranka. Superstulatka 3 października 2013 r. 

obchodziła jubileusz 110 urodzin. Zgodnie ze staty-

stykami była 70. najstarszą zweryfikowaną osobą na 

świecie, 19. w Europie i 3. najstarszą Polką w histo-

rii.  

 

 

„Dęby Wolności” sadzone w całym kraju w 2014 

roku będą upamiętniać 25. rocznicę odzyskania przez 

Polskę wolności w historycznych wyborach 4 czerw-

ca 1989 roku oraz demokratyczne przemiany w kraju 

i na świecie. Inicjatywa sadzenia „Dębów Wolności” 

jest realizowana wspólnie przez Kancelarię Prezy-

denta RP oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe. W akcję sadzenia „Dębów Wolności” 

włączyły się Ochotnicze Straże Pożarne. „Dęby Wol-

ności” sadzone są w miejscach ważnych dla lokal-

nych społeczności, w miejscach pamięci o walce za 

Ojczyznę i bohaterstwie Polaków, a także w prze-

strzeni publicznej służącej mieszkańcom i turystom. 

Przesłaniem akcji jest promowanie 25. Rocznicy 

historycznych wydarzeń – świętowania i radości, ale 

także  zachęcenie do pogłębionej refleksji nad odzys- 

 

 

 

Od 16 czerwca br. w całej Polsce obowiązuje Ogól-

nopolska Karta Dużej Rodziny. W związku z jej 

wprowadzeniem w życie będzie można pobrać for-

mularze wniosków o jej wydanie. Karta Dużej Ro-

dziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin 

z minimum trójką dzieci. Ma służyć ułatwieniu 

rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultu-

ry, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia codzien-

nych kosztów funkcjonowania. Wydanie Karty jest 

bezpłatne, a do jej wydania nie jest brana pod uwagę 

wysokość dochodów w danej rodzinie. Rodzice, 

w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące 

rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co naj-

mniej troje dzieci, będą mogli korzystać z Karty do-

żywotnio, a dzieci – do 18. roku życia lub w przy-

padku kontynuowania nauki – do 25. roku życia.    

W przypadku dzieci legitymujących się orzecze-

niem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniu 
niepełnosprawności, Karty będą wydawane bez 

jakichkolwiek ograniczeń wiekowych. Co istotne, 

rodzice wielodzietni nie będą tracić uprawnień wyni-

kających z uczestnictwa w programie. Karty będą im 

wydawane „dożywotnio” w uznaniu za wysiłek i 

trud, który rodzice wielodzietni włożyli w wychowa-

nie dzieci. Program Karta Dużej Rodziny stanowi 

element pomocy rodzinom wielodzietnym w sytuacji 
kryzysu demograficznego. Zgodnie z treścią Rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rzą-

dowego programu dla rodzin wielodzietnych, składa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

kaną wówczas wolnością. Tegoroczna inicjatywa 

nawiązuje do spontanicznego sadzenia „Dębów Nie-

podległości” w latach 1918-1928, kiedy społeczeń-

stwo wraz z leśnikami sadziło drzewa, głównie dęby 

– uosobienie siły, długowieczności i nieprzemijającej 

pamięci – jako świadectwo odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Źródło: ZOSP RP. Z Gminy Skoły-

szyn do akcji przystąpiły następujące jednostki: - 

OSP Skołyszyn, Harklowa, Święcany, Pusta Wola, 

Bączal Dolny, Jabłonica, Sławęcin Siedliska. Koor-

dynator: Stanisław Święch – Prezes ZOP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

jąc wniosek o wydanie Karty należy okazać:  
- w przypadku rodziców/ małżonków – dowód po-

twierdzający tożsamość,  

- w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18. roku 

życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający 

tożsamość,  

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku 

życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz 

zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pla-

nowanym terminie ukończenia nauki w danej jedno-

stce,  

- w przypadku dzieci legitymujących się orzecze-

niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku 

życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  

- w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie 

zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – posta-

nowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastęp-

czej lub rodzinnym domu dziecka.  

Lista uprawnień przyznanych rodzinom wielodziet-

nym została przedstawiona na stronie internetowej 

www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża  rodzina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KARTA DUŻEJ RODZINY 

ZMARŁA NAJSTARSZA POLKA 

 

"DĘBY WOLNOŚCI" 

 

http://www.rodzina.gov.pl/
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W dniach 19 - 24.05.2014 r. dwudziestu ośmiu 

uczniów klas IV-VI SP w Bączalu Dolnym wraz 

z opiekunami: p. Anną Datą, p. Katarzyną Czerko-

wicz oraz p. Pawłem Pilutem uczestniczyło w Zielo-

nej Szkole w Jastrzębiej Górze. Wyjazd był zorgani-

zowany w ramach projektu unijnego „Program Roz-

wojowy Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym”. 

Dla większości uczniów stał się okazją do pierwsze-

go spotkania z Morzem Bałtyckim. Celem wycieczki 

było pogłębianie zainteresowań uczniów poprzez 

poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, 

działania eksperymentalne, efektywne współdziałanie 

w zespole. Oto wspomnienia z wycieczki naszych 

uczniów. 19 maja 2014r. Po długiej podróży zatrzy-

maliśmy się w Toruniu, gdzie w Centrum Nauki 

Kopernik obejrzeliśmy film o życiu sławnego astro-

noma oraz zwiedziliśmy Orbitarium. Dzięki interak-

tywnym stanowiskom poznaliśmy zjawiska i procesy 

zachodzące we wszechświecie. Z dużym zaintereso-

waniem obserwowaliśmy elementy modelu sondy 

Cassini. Wieczorem dotarliśmy do ośrodka „Feniks” 

w Jastrzębiej Górze. Zmęczeni trudami podróży, 

poszliśmy spać. 20 maja 2014r. Dzień rozpoczęli-

śmy od wyjścia na plażę i powitania morza. W pięk-

nym słońcu spędziliśmy czas wykonując budowle 

z piasku, zbierając muszelki, ciekawe kamyki oraz 

opalając się. Spacer brzegiem morza dostarczył nam 

niezapomnianych wrażeń. Następnie spotkaliśmy się 

z przewodnikiem i wyruszyliśmy na zwiedzanie 

Wąwozu Lisi Jar oraz Doliny Chłapowskiej. Podzi-

wialiśmy tam florę i faunę nadmorską. Po długiej 

wędrówce dotarliśmy do Latarni Morskiej Rozewie – 

najstarszej latarni na wybrzeżu. Wszyscy z zapartym 

tchem podziwialiśmy piękne widoki. Wieczorem 

uczestniczyliśmy w grach i zabawach integracyjnych. 

21 maja 2014r. W środę zwiedzaliśmy Gdańsk, 

gdzie przespacerowaliśmy się szlakiem Drogi Kró-

lewskiej. Szlak zdobią odrestaurowane kamieniczki, 

przy fontannie Neptuna zrobiliśmy sobie pamiątkowe 

zdjęcie grupowe. Z ogromnym zainteresowaniem 

wsłuchiwaliśmy się w słowa przewodnika, który 

barwnie opowiadał o historii miasta. Kolejnym punk-

tem wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Expe-

ryment. Z zaangażowaniem uczestniczyliśmy 

w warsztatach, które wyzwalały naszą kreatywność, 

pobudzały wyobraźnię dzięki różnorodnym interak-

tywnym doświadczeniom. Niezapomnianych przeżyć 

dostarczyła nam wizyta w Akwarium Gdyńskim, 

które prowadzi i eksponuje zbiory flory i fauny mor-

skiej i słodkowodnej. Zobaczyliśmy niezwykłe ga-

tunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych 

rejonów świata (np. z Afryki, Ameryki Północnej). 

Ciekawi dalszych wrażeń zwiedzaliśmy okręt ORP 

Błyskawica, poznaliśmy jego historię. Pomimo zmę-
czenia, nie zapomnieliśmy o zakupie pamiątek. Wie-

czorem podziwialiśmy na plaży zachód słońca. Była 

to prawdziwa uciecha dla oka. 22 maja 2014r.  

W czwartek pani przewodnik zaznajomiła nas  

 

 

 

z historią Słowińskiego Parku Narodowego, wysłu-

chaliśmy ciekawostek na jego temat. Wielką atrakcją 

tego dnia był rejs po jeziorze Łebsko oraz dłuższy 

spacer po Wydmach Ruchomych. Nikomu nie prze-

szkadzało, że porywisty wiatr sypał piasek do oczu, 

wszystkich ogarnęło „wydmowe” szaleństwo. Zaży-

waliśmy słonecznych kąpieli oraz beztrosko brodzili-

śmy wśród morskich fal. Pisk mew towarzyszący 

nam w drodze powrotnej oraz szelest piasku pod 

gołymi stopami na długo pozostaną w naszych 

wspomnieniach. Uwieńczeniem dnia było wspólne 

biesiadownie przy ognisku. 23 maja 2014 r. Rano 

wyjechaliśmy autokarem na zwiedzanie półwyspu 

Helskiego. Zwiedzaliśmy bunkry wojenne z II wojny 

światowej. Jednak główną atrakcją tego miejsca było 

Fokarium. Z ogromnym zainteresowaniem obserwo-

waliśmy zabawy opiekunów z fokami. Dzięki zdoby-

tej wiedzy bez problemów odróżnialiśmy płeć zwie-

rząt oraz zrozumieliśmy potrzebę ich ochrony. Na 

zakończenie dnia odbyliśmy wycieczkę do Ocean 

Parku do Władysławowa, gdzie przenieśliśmy się na 

samo dno oceanu. Podziwialiśmy eksponaty wielory-

bów, żółwi morskich, rekinów i wielu innych zwie-

rząt morskich i oceanicznych. Pobyt w Ocean Parku 

zakończyliśmy radosną zabawą w parku rozrywki. 

Humory dopisywały, na wszystkich twarzach gościł 

uśmiech. Po kolacji poszliśmy na pożegnalny spacer 

po Jastrzębiej Górze. Na trasie naszej wędrówki nie 

mogło zabraknąć pamiątkowego obelisku „Gwiazda 

Północy”, najbardziej wysuniętego na północ punktu 

linii brzegowej polskiego wybrzeża. Przepełnieni 

euforią, zauroczeni zachodem słońca poszliśmy na 

lody i wydawaliśmy ostatnie pieniądze. 24 maja 

2014 r. Niewyspani po szaleństwach „zielonej no-

cy”... Cóż wszystko, co dobre szybko się kończy. 

Nasz aktywny wypoczynek dobiegał końca. Po zapa-

kowaniu bagaży do autokaru pełni nowych doświad-

czeń, przeżyć, spotkań z ciekawymi ludźmi w weso-

łych nastrojach wyruszyliśmy w drogę powrotną.  

W czasie długiej podróży prezentowaliśmy przygo-

towane wcześniej radosne piosenki o pobycie nad 

morzem. To, co przeżyliśmy na zawsze zostanie 

w naszej pamięci. 
 

                                                                   Uczestnicy Zielonej Szkoły 
 

ZIELONA SZKOŁA 
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Wśród wielu działań realizowanych w szkole w ra-

mach profilaktyki szeroko rozumianego bezpieczeń-

stwa, bardzo ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo 

dzieci w ruchu drogowym. Od wielu lat uczniowie 

naszej szkoły biorą udział w organizowanych na 

terenie placówki i gminy konkursach Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym. W tym roku również przystąpi-

liśmy do rywalizacji w tym turnieju. W dniu 8 kwiet-

nia 2014 r. odbył się gminny etap turnieju, w którym 

uczestniczyło 8 drużyn ze szkół podstawowych. Każ-

da drużyna składająca się z czterech osób: dwóch 

dziewczynek i dwóch chłopców, musiała wykazać się 

wiedzą z zakresu zasad i przepisów o ruchu pieszych 

i rowerzystów oraz znaków drogowych i różnych 

sytuacji w ruchu drogowym. Konieczna była też 

znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz umiejętność jazdy rowerem po 

torze sprawnościowym. Drużyna naszej szkoły w 

składzie Gabriela Dachowska, Alicja Kołodziej, 

Wojciech Wójcik i Kamil Syzdek zajęła pierwsze 

miejsce w etapie gminnym i awansowała do etapu 

powiatowego, który odbył się 14 kwietnia w Zespole 

Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. W etapie powiatowym 

uczestnicy turnieju rozwiązywali test znajomości 

zasad i przepisów w ruchu drogowym, pokonywali 

rowerem tor sprawnościowy i wykazali się umiejęt-

nością jazdy w miasteczku rowerowym. Ostatnim 

etapem turnieju było praktyczne udzielanie pierwszej  

 

 

 

„Opowiem Ci…” pod takim hasłem odbył się 14 

maja w Zespole Szkół Publicznych w Kunowej 

I Międzyszkolny Konkurs Krasomówczy. Uczestni-

ków Konkursu powitała Pani Dyrektor ZSP Mariola 

Krygowska, życząc wszystkim udanych prezentacji. 

Uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gmi-

ny zaprezentowali legendy, podania i opowieści, 

wszyscy wykazali się doskonałą umiejętnością pięk-

nego i barwnego opowiadania oraz wrażliwością na 

kulturę słowa. Jury w składzie: przewodnicząca - P. 

M. Gąsiorowska, dyrektor GOKiCz w Skołyszynie 

oraz członkinie - P. H. Knapik, nauczycielka SP 

w Kunowej i P. D. Klęba, nauczycielka SP z Har-

klowej, oceniło występy uczestników i przyznało 

nagrody. I miejsce – Weronika Wojdyła –SP Bączal  

II miejsce  –  Julia  Bęben  – SP Święcany, Karolina 

 

 

 

11 czerwca 2014 roku gościem Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie była Marta 

Fox, powieściopisarka, eseistka i poetka. Marta Fox 

zawodowo i z pasją, od ponad dwudziestu lat, zajmu-
je się twórczością prozatorską, pisząc głównie książki 

o problemach i rozterkach młodych ludzi. Między 

innymi dlatego sala widowiskowa GOKiCZ wypeł-

niony   był   młodzieżą  z  Zespołu Szkół Publicznych 

 

 

 

pomocy przedmedycznej. Organizatorami Finału 

Powiatowego 37. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-

czeństwa w Ruchu Drogowym byli: JKMiRD przy 

udziale WRD KPP w Jaśle oraz ZSM nr 3 w Jaśle, 

a także Urzędy Gmin powiatu jasielskiego. Patronat 

honorowy nad Finałem Powiatowym OT BwRD 

objęli: Starosta Jasielski – Adam Kmiecik, Burmistrz 

Miasta Jasła – Andrzej Czernecki oraz Komendant 

Powiatowy Policji w Jaśle insp. – Andrzej Wędry-

chowicz – patronat medialny portal internetowy tera-

zjaslo. Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych 

etapów w eliminacjach powiatowych czuwała komi-

sja sędziowska. W finale powiatowym uczestniczyło 

dziesięć czteroosobowych drużyn szkół podstawo-

wych, zwycięzców z poszczególnych gmin powiatu 

jasielskiego. Uczniowie naszej szkoły zajęli III miej-

sce - otrzymali puchar, medale i atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dal-

szych sukcesów.                                      SP Lisów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmiotek - SP Skołyszyn III miejsce – Milena Stój – 

SP Harklowa, Sebastian Mikołajczyk – SP Skoły-

szyn, Wyróżnienie – Lidia Kosiba – SP Lisów, Mi-

łosz Rak – SP Przysieki, Łukasz Skałba SP Kunowa. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe 

dyplomy.                                                 Agnieszka Wieczorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Skołyszynie. Pisarka opowiadała gimnazjalistom 

o swojej twórczości, o tym, jak pisanie stało się jej 

życiową pasją, a także o dalszych planach. Zaprezen-

towała kilka swoich książek oraz przeczytała frag-
menty powieści "Zołzunie"; "Karolina XL"; „Cafe 

plotka”.  

Spotkanie z Martą Fox odbyło się w ramach Dysku-

syjnego Klubu Książki. 
 

SPOTKANIE Z MARTĄ FOX 

SUKCES SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISOWIE 

 

KONKURS KRASOMÓWCZY 
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31 marca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się koncert „Jej 

portret”. Zebrani na sali widowiskowej GOKiCz 

mieli okazję wysłuchać piosenek o kobietach w wy-

konaniu uczestniczek zajęć wokalnych działających 

przy GOKiCz (opiekun: Agnieszka Starzec): Pauliny 

Bugajskiej, Kingi Wojdyły oraz Moniki Furmanek. 

Na scenie zaprezentowały się również wokalistki 

przygotowane  przez  Jadwigę  Szarek: Marzena Sen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się gminny kon-

kurs plastyczny „Tradycje wielkanocne”. Zadaniem 

uczestników konkursu było przedstawienie tradycji 

związanych z obchodem Świąt Wielkanocnych 

w Polsce w dowolnej technice płaskiej tj. malarstwo, 

pastel, grafika, kolaż itp. W konkursie uczestniczyło 

czterdziestu sześciu uczniów ze szkół podstawowych 

i gimnazjów Gminy Skołyszyn. Nagrody i wyróżnie-

nia otrzymali: Kl. I-III: m-ce I – Małgorzata Filus – 

kl. I SP Święcany, II – Katarzyna Węgrzyn – kl. I SP 

Skołyszyn, III – Wiktoria Wójcik – kl. I SP Lisów, 

Wyróżnienia: Zuzanna Mucha – kl. III SP Święcany, 

Anna Lenard – kl. III SP Święcany, Zuzanna Kuś – 

kl. II SP Bączal Dolny, Jakub Szczepanik – kl. I SP 

Przysieki Kl. IV-VI: m-ce I – Klaudia Nowak – kl. V 

SP Jabłonica,  II  –  Natalia Kurzawa  –  kl. V SP  

 

 

 

Zamierzasz najbliższe wakacje spędzić w domu? 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa     

w Skołyszynie spotkasz rówieśników, którzy tak 

jak Ty kochają dobrą zabawę i są ciekawi świata! 

Wycieczki, warsztaty plastyczne, zabawy na świe-

żym powietrzu, warsztaty kaligrafii i monotypii, 

gry sprawnościowe, konkursy i niespodzianki – 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie wraz z filiami w Harklowej i Święcanach 

dla wszystkich dzieci spędzających lato w gminie 

przygotował wiele atrakcji. Zapraszamy przedszko-

laków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do 
udziału w bezpłatnych wakacyjnych cyklach zajęć: 

„Wokalne poniedziałki”, „Wtorki ze sztuką”, „Roz-

tańczone środy”, „Czwartkowe inspiracje” i „Warsz-

taty w bibliotece”. W trakcie spotkań znajdzie się  

czas  na    rozwijanie    zdolności   plastycznych,   gry 

 

 

decka, Paulina Przybyłowicz, Karolina Głowacka, 

Ilona Jagielska, Julia Barzyk, Anna Kędzior oraz 

Karolina Kmiotek. Program prowadziła Magdalena 

Dykas. Dużą atrakcją niedzielnego spotkania był 

spektakl „Kopciuszek” przygotowany przez grupę 

teatralną TALENTY (opiekun: Elżbieta Pawluś). 

Mistrzowska gra młodych aktorów, piękne stroje 

i kolorowe dekoracje nagrodzone zostały gromkimi 

brawami publiczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skołyszyn, III – Aleksandra Strugała – kl. V SP Sko-

łyszyn , Wyróżnienia: Wiktoria Rozmus – kl. V SP 

Święcany, Gabriela Chalibożek – kl. VI SP Lisów, 

Karolina Pięta – kl. V SP Kunowa, Gimnazja: m-ce 

I – Małgorzata Słota – kl. III Kunowa, II – Igor Bigos 

– kl. I Skołyszyn, III – Aleksandra Niziołek – kl. III 

Bączal Dolny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruchowe oraz zabawy integracyjne. Będą zabawy na 

świeżym powietrzu, tańce integracyjne, zabawy 

z chustą animacyjną, warsztaty plastyczne, konkursy 

i wiele niespodzianek. Powstaną rzeźby z masy pa-

pierowej, quillingowe cuda i obrazy malowane na 

szkle. W czasie wakacji oferujemy również gry plan-

szowe, piłkarzyki i bilard. Zapraszamy także do od-

wiedzania biblioteki i czytelni oraz korzystania 

z bezpłatnego dostępu do Internetu.  
Spotkania: Gminny Ośrodek Kultury i  Czytelnic-

twa (Skołyszyn ) – codziennie, od poniedziałku do 

piątku; godzina 14.00. Filia w Harklowej – wtorki: 

godzina 13.00. Filia w Święcanach – poniedziałki: 

godzina 13.00. Szczegółowy plan zajęć dostępny 

w GOKiCz, na stronie internetowej 

www.skolyszyn.pl oraz na fanpage Gminnego 

Ośrodka Kultury i Czytelnictwa na facebooku. 

ARTYŚCI GOKICZ ZACHWYCILI WIDOWNIĘ! 

 

TRADYCJE WIELKANOCNE 

 

 

  

WAKACJE 2014 
 

http://www.skolyszyn.pl/
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Tak uczniowie klas I – III szkół podstawowych 

z terenu gminy Skołyszyn zaczynali opowiadanie 

bajek Charlesa Perraulta, podczas konkursu czytelni-

czego zorganizowanego 2 kwietnia 2014 roku przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla 

Dzieci. Święto obchodzone w dzień urodzin duńskie-

go baśniopisarza Hansa Christiana Andersena ma na 

celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz 

wspieranie czytania przez najmłodszych. Zuchwały 

Kot w butach, mały Czerwony Kapturek, urocza 

Śpiąca Królewna, niewinny Kopciuszek, odważny 

Paluszek, czy prawdziwe wróżki to bohaterowie, o 

których opowiadali uczestnicy konkursu. Jury w 

składzie: Krystyna Ziemba – kustosz z Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Jaśle, Marta Gąsiorowska – 

kierownik GOKiCz w Skołyszynie oraz Maria Sychta 

– bibliotekarka z GOKiCz w Skołyszynie, nagrodziło 

 

 

 

 

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się XXII 

Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-

wej. Uczestniczyło w nim około dwustu uczniów ze 

szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Skołyszyn. 

Prezentacje oceniło Jury w składzie: Wojciech No-

wicki – muzyk i instruktor Jasielskiego Domu Kultu-

ry, Lucyna Antas – pedagog, absolwentka szkoły 

muzycznej II stopnia, Stanisław Mazurek – nauczy-

ciel Społecznego Ogniska Muzycznego w Jaśle, Ja-

dwiga Szarek – instruktor muzyki GOKiCz w Skoły-

szynie nagrodziło i wyróżniło solistów i zespoły: 

Klasy 0-III – Soliści - m-ce I - Julia Godek – SP 

Skołyszyn, Nauczyciel: Jolanta Berkowicz, II – Oli-

wia Bylinowska – SP Jabłonica, Nauczyciel: Grażyna 

Piś, III – Weronika Sokołowska – SP Kunowa, Nau-

czyciel: Justyna Porębska, Wyróżnienie: Aleksandra 

Marszałek – SP Skołyszyn, Nauczyciel: Jolanta Ber-

kowicz, Martyna Furman- Kuraś – SP Skołyszyn, 

Nauczyciel: Jolanta Berkowicz, Oskar Reczek – SP 

Przysieki, Nauczyciel: Małgorzata Leśniak. Zespoły 

- m-ce I Zespół „Roztańczone nutki” – SP Harklowa, 

Nauczyciel: Grażyna Klęba, II Zespół „Wiolinki” – 

SP Skołyszyn, Nauczyciel: Jolanta Berkowicz, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

i wyróżniło następujących uczniów: I miejsce: Oli-

wia Bylinowska - kl. II; SP w Jabłonicy / Nauczy-

ciel przygotowujący: Grażyna Piś /II miejsce ex 

aequo: Karolina Krupa - kl. II; SP w Lisowie 

/Nauczyciel przygotowujący: Beata Rogowska/, Pa-

trycja Zięba - kl. III; SP w Przysiekach, 

/Nauczyciel przygotowujący:  Małgorzata Leśniak/, 

III miejsce ex aequo: Klaudia Lejkowska - kl. II; 

ZSP w Kunowej, /Nauczyciel przygotowujący: Ewa 

Gubernat/, Jakub Depczyński - kl. II; ZSP w Świę-

canach, /Nauczyciel przygotowujący: Marta Pięta/, 

Wyróżnienia: Roksana Baron - kl. II; SP   w Har-

klowej, /Nauczyciel przygotowujący: Małgorzata 

Kozioł/, Szymon Skałba - kl. III; ZSP w Kunowej 

/Nauczyciel przygotowujący: Zofia Rutana/, Agata 

Jarkiewicz - kl. III; ZSP w Święcanach, 

/Nauczyciel przygotowujący: Anna Nigborowicz/ 

 

 

 

 
 

III Zespół „Nutki” – SP Kunowa, Nauczyciel: Justy-

na Porębska, Wyróżnienie: Duet – Zuzanna Filus, 

Kornelia Rzepka – SP Skołyszyn, Nauczyciel: Jolan-

ta Berkowicz. Klasy IV-VI – Soliści - m-ce I Karoli-

na Głowacka – SP Przysieki, Nauczyciel: Elżbieta 

Pawluś, II Alicja Mastej – SP Skołyszyn, Nauczyciel: 

Urszula Czerwińska, III Gabriel Furman – SP Jabło-

nica, Nauczyciel: Henryk Juszczyk, Weronika Tokarz 

– SP Bączal Dolny, Nauczyciel: Dorota Kosiba.  

Zespoły - m-ce I Zespół „Lisolla” – SP Lisów, Nau-

czyciel: Agnieszka Starzec, Beata Rogowska, II Ze-

spół „Fermatki” – SP Skołyszyn, Nauczyciel: Urszula 

Czerwińska. Gimnazja – Soliści - m-ce I - Oliwia 

Potykanowicz – ZSP Skołyszyn, Nauczyciel: Urszula 

Czerwińska, II - Marzena Sendecka, ZSP Kunowa, 

Nauczyciel: Ewa Gubernat, III Izabela Rewiś – ZSP 

Kunowa, Nauczyciel: Ewa Gubernat,  

Zespoły - m-ce I Chór - ZSP Święcany, Nauczyciel: 

Ewa Maciejczyk, II - Zespół „Skloliszclub” - ZSP 

Skołyszyn , Nauczyciel: Urszula Czerwińska, III -  

Zespół wokalny – ZSP Kunowa, Nauczyciel: Ewa 

Gubernat. Jury przyznało również Nagrodę Specjal-

ną XXII Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej – dla Chóru z ZSP w Święcanach. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

XXII GMINNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

 

 

"BYŁ SOBIE RAZ..." 
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„Czytanie łączy pokolenia” to hasło towarzyszyło 

tegorocznym obchodom XI Ogólnopolskiego Ty-

godnia Bibliotek (8- 15 maja 2014 r.) W Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 
Tydzień Bibliotek rozpoczął spektakl „Kopciu-

szek” przygotowany przez grupę teatralną 

TALENTY działającą przy GOKiCz. Uczniowie klas 

pierwszych ZSP w Skołyszynie mieli okazję podzi-

wiać mistrzowską grę oraz piękne stroje swoich star-

szych kolegów. Po spektaklu dzieci wzięły udział w 

zabawach literackich i plastycznych. Kolejną imprezą 

było otwarcie wystawy fotografii „60 lat twórczości 

Mieczysława Wieteski”. W uroczystym otwarciu 

wystawy uczestniczył Wiesław Hap – Prezes 

SMJiRJ, Felicja Jałosińska – W-ce Prezes SMJiRJ, 

członkowie Klubu Twórców Sztuki Gminy Skoły-

szyn oraz mieszkańcy gminy. Na wystawie zaprezen-

towano archiwalne zdjęcia reportażowe, przedstawia-

jące Jasło i okolice. Noc Bibliotek pod hasłem „Śla-

dami Jana Pawła II” była okazją do odwiedzin wielu 

miast, miasteczek i miejscowości ,w których przeby-

wał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymek 

do ojczyzny oraz do powtórnego przeżywania słów 

wypowiadanych podczas tych spotkań. Wieczór ua-

trakcyjniła muzyka, za sprawą Karola, który zagrał 

na akordeonie umiłowaną przez Ojca Świętego pieśń 

"Barkę".  Nocne spotkanie zakończono degustacją 

potraw przygotowaną przez panie z KGW Skołyszyn. 

„W wehikule czasu. Bajkowe podróże w czasie” – 

to lekcja biblioteczna, podczas której uczniowie kl. 

III a i III b ZSP w Skołyszynie poznali historię bajek. 

Ponadto uczniowie uczestniczyli w wielu zabawach 

literackich, podczas których wykazali się wiedzą na 

temat baśni, bajek i ich autorów. Również podczas 

spotkania „Baśnie, bajki bajeczki” grupa przedszko-

laków bezbłędnie rozpoznawała ulubione bajki po 

muzyce, ilustracji, czy zagadkach. Dużo radości 

sprawiły dzieciom zabawy z wykorzystaniem  

 

 

 

Pod takim hasłem świętowaliśmy XIII Ogólnopolski 

Tydzień Czytania Dzieciom . W ramach kampanii 

społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” zainaugu-

rowanej przez „Fundację ABCXXI”, w trakcie XIII 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie przygotował dla dzieci niecodzienne spotka-

nia. 1 czerwca na placu obok GOKiCz w Skołyszy-

nie odbył się PIKNIK RODZINNY, podczas które-

go przeprowadzony został konkurs plastyczny „Po-

czytaj mi mamo, poczytaj mi tato”. 2 czerwca 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie 40 gimnazjalistów obejrzało spektakl tea-
tralny „Na Pełnym Morzu” dzięki Transmisji Inter-

netowego Teatru TVP z Teatru MASKA w Rze-

szowie. 3 czerwca niezapomniane, fantastyczne 

chwile przeżyły sześciolatki z Bączala Dolnego, 

Jabłonicy, Kunowej,  Przysiek  i  Święcan. Na  pełną   

 

 

animacyjnej. 13 maja spektakl Teatru Groteska 

w Krakowie „Malutka Czarownica” zgromadził 

podczas transmisji internetowej przed ekranem 

w GOKiCz ponad 80 uczniów Szkoły Podstawowej 

w Skołyszynie. Malutka Czarownica to opowieść 

o przyjaźni, wytrwałości, drodze do doskonałości 

oraz umiejętności przeciwstawienia się złu. Ciekawą 

propozycją tegorocznego Tygodnia Bibliotek był 

rodzinny konkurs plastyczny "Nietypowa książ-
ka". Na konkurs zgłoszone zostały m. in. książki 

o kształcie Polski, lokomotywy, różnych postaci 

z bajek, kwiatka, motyli i innych zwierząt. Pojawiły 

się książki przypominające zwodzony zamek, ul oraz 

Panią Wiosnę. Prace wykonane były zazwyczaj 

z drewna, plastiku, papieru, tekturek oraz różnych 

tworzyw sztucznych. 14 maja odbyło się uroczyste 

rozstrzygnięcie konkursu połączone z rozdaniem 

dyplomów i nagród, w którym uczestniczyły dzieci 

wraz ze swoimi rodzicami. Tydzień Bibliotek za-

kończyło spotkanie autorskie z Arkadiuszem Nie-

mirskim, autorem powieści detektywistycznych, 

w którym uczestniczyła młodzież z Lisowa, Skoły-

szyna i Święcan. W spotkaniach z okazji XI Ogól-

nopolskiego Tygodnia Bibliotek (8- 15 maja 2014 

r.) organizowanych przez bibliotekę w Skołyszynie 

uczestniczyło ponad 270 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
humoru imprezę pt. „Przygody Klary i Żabusia” za-

prosiło ich Studio Teatralno - Muzyczne FAMA    

z Dębicy. Pani Aneta rozpoczęła zabawę czytając 

wiersz "Lokomotywa" - J. Tuwima, a następnie po-

prosiła dzieci aby otwarły "Wielką Księgę Przygód". 

W baśniowej scenerii baniek mydlanych, w towarzy-

stwie bajkowych postaci uczestnicy bawili się wy-

śmienicie. Nie zabrakło tu konkursów, zabaw 

z barwną chustą animacyjną w kolorze tęczy, kolo-

rowych parasolek, wesołych piosenek i rytmicznych 

tańców. Była to trwająca aż dwie godziny, teatralna 

zabawa dla dzieci prowadzona przez parę zawodo-

wych aktorów. 3 czerwca "Uważaj, bracie, jak uma-
wiasz się na czacie!"- to morał spektaklu wykonane-

go na scenie GOKiCz w Skołyszynie pt. „Czerwony 

Kapturek szuka Księcia”, w którym wystąpili pra-

cownicy i przyjaciele Młodzieżowego Domu Kultury 

w Jaśle. Ta humorystyczna inscenizacja uczy, że 

CZYTANIE POŁĄCZYŁO POKOLENIA 

 

 

"CZYTANIE - MĄDRA RZECZ!" 
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znajomości przez Internet trzeba zawierać ostrożnie. 

Wydarzenie artystyczne spotkało się z dużym aplau-

zem zgromadzonej publiczności. 4 czerwca beztro-

ską zabawę i szczerą radość z każdego podskoku 

przeżyli sześciolatki ze Skołyszyna, Lisowa i Har-

klowej, którzy po wysłuchaniu wiersza pt. "Lokomo-

tywa" - J. Tuwima udali się na pneumatyczne, dmu-

chane zjeżdżalnie gdzie próbowali swoich sił przy 

wspinaczce na szczyt zjeżdżalni! Śmiechu było co 

nie miara, dmuchańce wprawiły maluchy w zachwyt. 

Szaleństwo na zjeżdżalni pozwoliło na spożytkowa-

nie energii małych urwisów. 5 czerwca tradycyjnie  

w GOKiCz w Skołyszynie zorganizowano „Pasowa-

nie na czytelnika”. Ta szczególna uroczystość dla 

drugoklasistów z ZSP w Skołyszynie weszła na stałe 

do kalendarza imprez biblioteki. Uczniowie po wy-

kazaniu się dużą wiedzą na temat bajek zostali zapo-

znani z prośbami książki, a następnie złożyli uroczy-

ste ślubowanie oraz zostali pasowani na czytelnika 

biblioteki publicznej. Na pamiątkę tego wydarzenia 

każdy uczeń otrzymał zakładkę do książki i słodki 

upominek. 6 czerwca „Wyprawy książkowe w krainy 

bajkowe”. Spotkanie dla czterolatków i pięciolatków 

z naszej gminy zorganizowano w GOKiCz w Skoły-

szynie w ramach akcji „Od czwartego roku, bez 

książeczki ani kroku!”. Czytanie dziecku uczy języ-

ka, ćwiczy pamięć i koncentrację, poszerza wiedzę 

i ułatwia naukę, buduje więź emocjonalną,  rozwija 

wyobraźnię, pomaga osiągnąć sukces w życiu. Dlate-

go tak ważne jest, aby książka stała się nieodłącznym 

elementem w życiu dziecka. W myśl tych wartości 

pani Teresa Gajecka - pielęgniarka SP ZOZ w Skoły-

szynie dla ponad pięćdziesięcioosobowej grupy prze- 

 

 

Wielu powodów do uśmiechu oraz dużo wolnego 

czasu na zabawę i rozwijanie swoich talentów życzy-

ła wszystkim dzieciom kierownik Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie Marta Gąsio-

rowska, witając je na pikniku rodzinnym zorganizo-

wanym 1 czerwca 2014 roku z okazji Dnia Dziecka. 

Na placu obok GOKiCz czekało na dzieci wiele 

atrakcji. Animatorzy z Teatru Aplauz zabrali naj-

młodszych w podróż dookoła świata. Dzieci na Kara-

ibach szukały skarbu ukrytego przez piratów, 

w Ameryce zamieniły się w drużynę indiańską 

z kolorowymi pióropuszami, a w gorącym Egipcie 

bandażowały mumię. Podróżom do kolejnych zakąt-

ków świata towarzyszyły wesołe zabawy, tańce, kon-

kursy. Po zabawach na trawie animatorki wyczaro-

wywały dla dzieci balonikowe zwierzątka i kwiatki 

oraz duże bańki mydlane. Dużym zainteresowaniem 

cieszyło się również farbowanie włosów według 

życzenia oraz malowanie buzi. Na scenie występowa-

li uczestnicy zajęć prowadzonych w GOKiCz 

w Skołyszynie. Zespoły Joy-joy i Jump zaprezento-
wały nowe układy taneczne. Skecze "Romeo i Julia", 

"Maszyna prawdy", 'Na dobre i na złe", w wykonaniu 

grupy teatralnej „Talenty” rozbawiły publiczność do 

łez. Wokalistki i zespoły GOKiCz zachwycały swoim 

śpiewem.  W czasie pikniku na scenie swoje umieję- 

czytała bajkę "Chore kotki" - W. Drabika, a także 

opowiedziała o prawidłowym żywieniu dzieci oraz 

jak unikać nieszczęśliwych wypadków. Maluszki 

wykazały się dużą wiedzą i chętnie odpowiadały na 

zadawane pytania. Następnie przy muzyce przepro-

wadzone zostały zabawy ruchowe .W ramach akcji 

każde dziecko otrzymało w prezencie książeczkę do 

samodzielnego kolorowania. 6 czerwca w GOKiCz 

w Skołyszynie odbyło się „RODZINNE 

CZYTANIE”. W bezpłatnych warsztatach plastycz-

nych uczestniczyły dzieci od lat 3 wraz ze swoimi 

opiekunami (rodzicami/dziadkami). Maluchy wspól-

nie ze swoimi rodzicami wysłuchały czytaną przez 

bibliotekarkę bajkę A. Frączek - "Olaboga! Hulajno-

ga!", później wzięły udział w ćwiczeniach logope-

dycznych. Dużą atrakcją okazały się klocki Playmais 

z których wykonały zwierzątka. Wszystkie dzieci 

uczestniczące w spotkaniu dostały drobne książeczki 

do malowania.  

Pomimo, iż Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czyta-

nia dobiegł końca Gminny Ośrodek Kultury i Czytel-

nictwa w Skołyszynie gorąco zaprasza wszystkich 

rodziców, dziadków i dzieci do odwiedzania jego 

placówek i wypożyczania wartościowej literatury. 

Zgodnie z hasłami Fundacja ABC XXI - Cała Polska 

czyta dzieciom  

"Codziennie czytajmy dziecku co najmniej przez 20  
minut wartościową i ciekawą dla niego książkę, opo-

wiadanie, wiersze. Czytajmy niemowlętom. Nie za-

rzucajmy rytuału głośnego czytania nawet gdy dziec-
ko samo już umie czytać! Głośne czytanie dziecku 

zapewnia jego wszechstronny rozwój: intelektualny, 
emocjonalny i moralny". 

 

 

tności zaprezentowali także uczniowie Ogniska Mu-

zycznego. Dzięki Urzędowi Gminy w Skołyszynie 

wszystkie dzieci mogły bezpłatnie korzystać 

z Wesołego Miasteczka. Plac zabaw z dmuchanym 

zamkiem, dużą zjeżdżalnią, trampoliną i zorbingiem 

przez cały czas trwania imprezy cieszył się bardzo 

dużym zainteresowaniem. Najmłodsi mogli wziąć 

udział w konkursie plastycznym „Poczytaj mi mamo, 

poczytaj mi tato”. Po zakończeniu konkursu kierow-

nik GOKiCz oraz Małgorzata Berkowicz (Bank 

Spółdzielczy w Skołyszynie) wręczyły laureatom 

pamiątkowe dyplomy i nagrody. Podczas pikniku 

słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej imienia 

prof. Rudolfa Weigla w Jaśle przeprowadzili pokaz 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci uczyły się 

jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia życia, 

obserwowały czynności ratowników oraz dowiedzia-

ły się jakie dane należy podać w momencie zgłasza-

nia wypadku. Sponsorami Gminnego Dnia Dziecka 

byli: Gmina Skołyszyn oraz Bank Spółdzielczy 

w Bieczu o/Skołyszyn. Organizatorzy dziękują rów-
nież Firmie „Jan- Pik” Dariusz Janioł za opiekę me-

dyczną; LKS Skołyszyn za wypożyczenie sprzętu 

nagłaśniającego oraz Norbertowi Furmankowi, Da-

mianowi Wadasowi i Pawłowi Gądkowi za pomoc 

przy organizacji pikniku. 

DZIEŃ DZIECKA 
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8 maja 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Jaśle odbyły się powiatowe obchody Dnia Bi-

bliotekarza. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy 

i pracownicy  bibliotek publicznych powiatu ja-

sielskiego. Uczestniczącym w spotkaniu bibliote-

karzom życzenia złożyli Burmistrz Miasta Jasła – 

Andrzej Czernecki oraz Przewodniczący Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 

w Jaśle Zbigniew Dranka – reprezentujący Starostę 

Jasielskiego Adama Kmiecika. W trakcie spotkania 

kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie - Marta Gąsiorowska otrzymała z rąk 

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle 

Małgorzaty Piekarskiej w im. Prezydium Zarządu 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich województwa 

podkarpackiego nagrodę za najlepiej zrealizowany 

program  Tygodnia  Bibliotek  2013.  Nawiązując do 

 

 

 

W ramach odkrywania, promocji i wspierania uzdol-

nień dzieci i młodzieży Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie zaprasza do obejrzenia 

kolejnej wystawy jednej z uczestniczek zajęć pla-

stycznych w pracowni „stART”. Na wystawie pre-

zentowane są prace Marty Soleckiej, uczennicy klasy 

VI szkoły podstawowej. Są to prace wykonane 

w różnych technikach. Wystawę można obejrzeć do 

końca czerwca br. Informujemy również, że Marta 

otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Kon-

kursie Plastycznym dla szkół podstawowych i Gim-

nazjów na temat „Ilustracja do utworu Marii Konop-

nickiej”, organizowanym przez Muzeum Marii Ko-

nopnickiej w Żarnowcu. Praca konkursowa została 

wykonana na zajęciach z linorytu w GOKiCz. Uro-

czysty finał konkursu połączony z otwarciem wysta-

wy odbył się w dniu 21.06.2014 r. w MMK w Żar-

nowcu. Obecnie w pracowni „stART” przy GOKiCz 

w Skołyszynie  prowadzone  są  zajęcia w trzech gru- 

 

 

 

Koncert zespołu BAYER FULL oraz folkowej grupy 

Góralska Hora, występy kapel i zespołów ludowych, 

kiermasz rękodzieła, konkursy z nagrodami, dyskote-

ka pod gwiazdami – to tylko wybrane atrakcje Święta 

Kultury Ziemi Skołyszyńskiej 2014, na które zapra-

sza Wójt Gminy Skołyszyn oraz Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. W tym roku 

obchody święta Gminy odbędą się 10 sierpnia na 

stadionie sportowym w Skołyszynie. Podczas impre-

zy planowane są liczne konkursy z nagrodami. Dla 

dzieci zorganizowany zostanie konkurs plastyczny, 

dorośli będą mogli wziąć udział w turnieju wiedzy 
o ziemi skołyszyńskiej. Przygotowane zostaną wy-

stawy z rękodziełem artystycznym oraz kiermasz 

ginących zawodów. Mieszkańcy będą mogli pod-

glądnąć pracę wikliniarza, kowala, czy garncarza, 

Uczestnicy imprezy będą mieli również okazję spró-

bować  

hasła tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bi-

bliotek „Czytanie łączy pokolenia” kierownik GO-

KiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska przedstawi-

ła w formie multimedialnej prezentację "Czytanie 

łączy w Gminie Skołyszyn", prezentującą dokonania 

kulturalne i edukacyjne bibliotek w Skołyszynie, 

Harklowej i Święcanach. fot.: T. Rutana/MBP w Jaśle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pach, do których zapisanych jest 45 osób. Zajęcia 

odbywają się we wtorki w godz. od 1400 – 1500 – 

grupa młodsza do kl. III szkoły podstawowej, 

w czwartki od godz. 1400 – 1500 – kl. IV-VI szkoły 

podstawowej i gimnazjum, od 1500 – 1600 – grafika 

warsztatowa. Uczestnicy zajęć mają możliwość roz-

wijania swojej inwencji twórczej, poznają różnorod-

ne techniki, materiały i narzędzia, uczą się kreatyw-

ności. Uczestniczą w konkursach plastycznych – 

lokalnych i o szerszym zasięgu. Podczas wakacji 

w GOKiCz w Skołyszynie prezentowana będzie wy-

stawa prac wykonanych w roku szkolnym 2013/14. 

Warsztaty prowadzone są przez Instruktora GOKiCz 

Władysławę Kołodziej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

popróbować tradycyjnych potraw przygotowanych 

z miejscowych specjałów przez KGW. W trakcie 

imprezy na scenie zaprezentują się uczestnicy zajęć 

tanecznych i wokalnych prowadzonych w GOKiCz 

w Skołyszynie. Niewątpliwie największą atrakcją 

Święta będzie występ zespołu BAYER FULL - jed-

nego z najpopularniejszych zespołów nurtu polskiej 

muzyki tanecznej. Zespół istnieje od roku 1984, lide-

rem i wokalistą zespołu jest Sławomir Świerzyński. 

Grupa ma w swoim dorobku dziewiętnaście autor-

skich płyt. Po koncercie DJ M-Lukas zapewni fanta-

styczną atmosferę na dyskotece pod gwiazdami. Im-
preza zrealizowana zostanie w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt realizowany przez GOKiCz w Skołyszynie. 

NAGRODA DLA BIBLIOTEK! 

 

„stART” 

 ŚWIĘTO KULTURY ZIEMI SKOŁYSZYŃSKIEJ 2014 
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O tym, że sport może być pasją chyba nikogo nie 

trzeba przekonywać. Cieszy fakt, że coraz więcej 

młodych osób z terenu Gminy Skołyszyn poświęca 

mu wolny czas i zdobywa miejsca na podiach pod-

czas zawodów, mistrzostw i maratonów. Warto 

wspomnieć zwycięstwa na Mistrzostwach Polski 

Zrzeszenia LZS w dniach 7-8 czerwca br. Podczas 

rywalizacji Wioleta Dąbrowska z Lisowa wywal-

czyła złoty medal w skoku w dal dla juniorów młod-

szych skacząc na odległość 5,80, zdobywając tytuł 

Mistrzyni Polski. Wspominając o zwycięstwach mło-

dych mieszkanek Gminy Skołyszyn nie możemy 

zapomnieć o brązowych medalach wywalczonych 

przez: Annę Stój z Lisowa w skoku wzwyż, Monikę 

Dyląg ze Skołyszyna w biegu na 100 m oraz Oliwię 

Dyląg ze Skołyszyna w trójskoku. Gratulujemy za-

wodniczkom oraz trenerom Zespołu Szkół w Trzcini-

cy, których są wychowankami.     fot.: www.zstrzcinica.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 maja w Chyrowej odbyły się Mistrzostwa Polski 

w Biegach Górskich Stylem Anglosaskim. Uczestni-

czyło w nich niespełna 100 zawodników z całej Pol-

ski. Mężczyźni rywalizowali na 12,3 km trasie nato-

miast kobiety 9,5 km. Poziom rywalizacji wśród 

mężczyzn był bardzo wysoki i do ostatnich metrów 

ważyły się losy złotego medalu, o który walczyli 

medaliści oraz zdobywcy czołowych miejsc w Polsce 

i za granicą. Ostatecznie Bartosza Gorczycę z Sko-

łyszyna na co dzień reprezentującego klub Icebug 

Team pokonał tylko jeden zawodnik. Druga pozycja 

dla naszego rodaka stała się przepustką do udziału 

w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Krynicy 

Zdroju we wrześniu br. Serdecznie gratulujemy i już 

trzymamy kciuki. O Bartoszu pisaliśmy już wcze-

śniej. Mimo, że lista osiągnięć jest już niekompletna, 

warto sobie przypomnieć jak wiele osiągnął ten mło-

dy Skołyszynianin. 

http://www.skolyszyn.pl/artykul/sukcesy-mlodych-

sportowcow. Polecamy też stronę 

http://www.terazjaslo.pl/bartosz-gorczyca-

wicemistrzem-polski-w-biegach-gorskich/ gdzie 

znajduje się wypowiedź srebrnego medalisty.  

 
 

Ośrodek rekreacji wodnej w Skołyszynie serdecznie 

zaprasza wszystkich do wypoczynku nad wodą od 21 

czerwca 2014 r. Ośrodek czynny: wtorek - niedziela 

w godzinach 13:00 - 20:00.  Spółdzielnia ROLWOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fot: mosir.dukla 

Chcielibyśmy zapoznać Państwa z osiągnięciami 

uczennicy klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Har-

klowej - Agnieszki Klęby. W latach 2010 – 12 była 

uczestniczką sekcji gimnastyki artystycznej w MDK 

w Jaśle, w latach 2010-13 tańczyła w zespole „Joy-

joy” przy GOKiCz w Skołyszynie. Od września 2013 

roku jest zawodniczką UKS Judo MOSiR w Jaśle. Jej 

trenerem jest Michał Czarnecki. Oto jej osiągnięcia   

w tej dyscyplinie: I miejsce – Mikołajkowy Turniej 

Jasło – 17.12.2013 r. II miejsce – Otwarte Mistrzo-

stwa Miasta Jasła – 3.08.2014 r. I miejsce – Mistrzo-

stwa Województwa Podkarpacia w Krośnie – 

15.03.2014 r. II miejsce – Międzynarodowe Mistrzo-

stwa Judo o Puchar Miasta  Bardejov (Słowacja) – 

26.04.2014 r. III miejsce – Międzywojewódzkie Mi-

strzostwa Młodzików w Tuchwie – 10.05.2014 r. II 

miejsce – Mistrzostwa Województwa Małopolskiego 

– Kraków 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 w Krośnie odbyły się XVI Mistrzostwa Pod-

karpacia Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży. 
Wzięła w nich udział rekordowa liczba 363 zawodni-

ków reprezentujących dwanaście klubów. Bardzo 

dobry wynik zanotowali na mistrzostwach zawodnicy 

Jasielskiego Klubu Karate Kyokushin, którzy w kla-

syfikacji drużynowej zajęli pierwsze miejsce. Z na-

szej Gminy złoty medal wywalczyła: i Aleksandra 

Socha (w kategorii kumite młodziczek rocznika 

2000-1999 powyżej 50 kg). Na drugim stopniu po-

dium stanęła Weronika Czajka (w kategorii kata 

juniorek rocznika 1998-1996), Trzecie miejsce 

w mistrzostwach zdobyła Zuzanna Węgrzyn         

(w kategorii kata młodziczek rocznika 2000-1999 

i w kategorii kumite młodziczek rocznika 2000-1999 

do 50 kg).              Informacja ze strony internet.terazjaslo.pl.  

 

 

 

 

 

 

 SUKCESY SPORTOWE 

 

 

OTWARCIE SEZONU 

 

 

http://www.skolyszyn.pl/artykul/sukcesy-mlodych-sportowcow
http://www.skolyszyn.pl/artykul/sukcesy-mlodych-sportowcow
http://www.terazjaslo.pl/bartosz-gorczyca-wicemistrzem-polski-w-biegach-gorskich/
http://www.terazjaslo.pl/bartosz-gorczyca-wicemistrzem-polski-w-biegach-gorskich/
http://www.skolyszyn.pl/files/gallery/7h_justyna_furmankiewicz_1.jpg
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HOROSKOP  

 
 
 
-Inspektor S. z rozbrajającą szczerością wyznał, że 

zapomniał o swoich imieninach, co absolutnie nie 

przeszkodziło mu odbierać prezentów. Ot, taka wy-

biórcza pamięć to nic wyjątkowego...znamy podobne 

przykłady. 
 
-Bardzo blady strach padł na pracowników na wieść, 

iż została odłożona w czasie impreza zakładowa. 

Ugłaskiwanie współmałżonków poszło na marne...co 

teraz wymyślić? 
 
-Akcja „Solar” w urzędzie trwa w najlepsze, jednak-

że mimo skwarów petenci często pytają o solarium. 

Tak to technika zwycięża naturę... 
 
-Były radny pokutę dostał chyba po znajomości, trzy 

godziny klęczenia. Pracuje on przy układaniu kostki 

brukowej... 
 
-Pani F. w ramach akcji „Trzeźwy Poranek” była 

kontrolowana w jednym tygodniu dwukrotnie. Pech, 

zawsze była trzeźwa. Ale ponoć do trzech razy sztu-

ka... 
 
-Pani Sekretarz bardzo rada była, że na przystanku 

czeka na nią jej Stefan. Skądinąd wiadomo, że jej 

małżonek ma inne imię...Nie dopatrujmy się skandalu 

obyczajowego ,to był jej wierny pies...zadzwoniła, że 

wiezie mu smakowitą karmę. 
 
-Pan S. na brzęczące odgłosy wysypywanych z kosza 

śmieci stwierdził, że to koperty... Szklane domy były 

już dawno, ale koperty? Chyba jesteśmy do tyłu 

z literaturą. 
 
-Pani G. ma sposób na chorobę lokomocyjną, zakleja 

sobie pępek odpowiednią taśmą. Niestety ostatnio 

zawiodła ją ta, wydawałoby się niezawodna, metoda. 

Kupiła taśmę o długości 2 cm i zabrakło na zakleje-

nie całego pępka...Skończyło się żałośnie... 
 
-Oferty na wykonanie dokumentacji złożyli m.in. 

oferent Naleśnik i oferent Leniwy. Po pierwsze ma-

my nadzieję, że to nie konsorcjum, a po drugie iż nie 

wygrają... 
 
-Po wielu latach pracy w jednym pokoju z panią 

W. jej koleżanka stwierdziła, że stała się bardziej 

dostępna. Boimy się dociekać dla kogo i mamy na-

dzieję, że to nie wpływ gender... 
 

 

 

W najbliższym czasie bądź ostrożny, bo 

nietrudno będzie o jakąś przypadłość zdro-

wotną. Twój organizm domaga się wzmoc-

nienia i odpoczynku. 

 

 

 

Nie rób niczego bez zastanowienia, bo 

będziesz żałował naprędce podjętych decy-

zji. Staraj się rozważnie planować swoje 

działania, myśleć naprzód. 

 

 

Wbrew pozorom masz dużo sił, by się nie 

dać pokonać, a poza tym masz wiele atutów 

po swojej stronie. Walcz jak lew i zwycię-

żaj! 

 

Za swoje dokonania otrzymasz wiele po-

chwał i namacalnych dowodów uznania. 

Tylko nie wpadnij w samouwielbienie i nie 

spocznij na laurach. 

 

Nawet wbrew woli, ale staniesz się ratow-

nikiem i to niekoniecznie osób, które da-

rzysz sympatią. To właśnie będzie świad-

czyło o Twojej wielkoduszności. 

 

Przedsięwzięcie o którym rozmyślasz doj-

dzie do skutku. Mimo, że nie jesteś przeko-

nany do wzięcia w nim udziału przełam 

opory, bo efekty będą znakomite. 

 

 

Nareszcie nadejdą dobre czasy dla Ciebie. 

Odpoczniesz od codziennych obowiązków, 

pobujasz w obłokach...tak czasem trzeba, 

bo codzienna gonitwa zabija. 

 

 

Pojawią się jakieś nowości co nie bardzo 

Cię ucieszy, gdyż lubisz mieć wszystko 

uporządkowane i pod kontrolą, ale nie masz 

się czego obawiasz, będzie sympatycznie. 

 

 

Nie podejmuj pochopnie decyzji i nie wy-

dawaj jednoznacznych sądów, bo nie 

wszystko jest czarno-białe. Zważ czy inni 

nie mają swoich racji, a tak zapewne jest. 

 

 

Coś wyprowadzi Cię z równowagi, nie 

pozwól jednak, by inni przez pryzmat tego 

Cię postrzegali, bo stracisz to, co zdobyłeś 

z dużym trudem. Zachowaj więc spokój. 

 

Nie chowaj się w swojej skorupce, mimo że 

jesteś między młotem, a kowadłem. Staw 

czoła odważnie, a wyjdziesz z opresji 

obronną ręką. 

 

Korzystne rozwiązania są kwestią czasu, 
więc nie zaklinaj rzeczywistości i niczego 

nie forsuj w pośpiechu, a tryumf będzie po 

Twojej stronie. 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 

A6-na dole w epistole 

B1-steruje Arką 

B11-pracuje,aż iskry lecą 

C6-wyrazy obrazy 

D1-najpierw ręczy, a potem się drę-

czy 

E6-podwyższany belką 

E12-wozi brata Lecha 

G1-wie,że żyje, jak w mordę bije 

G10-niejedno na Maracanie 

I1-korona mu z głowy nie spadnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I8-głuchemu nie wadzi 

J12-firmowa góra 

K7-zlecenie 

L1-powiedział, co widział 

L12-skacze na giełdzie 

Ł7-maszyna ruina 

PIONOWO: 

1F-śnieg w Palermo 

2A-nieopierzony gołąbek 

3F-dębowa lub ładunkowa 

4A-dziobaty parodysta 

5F-wyznania drania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6A-robota huncwota 

7E-masz go z głowy 

7J-trafiło się ślepej kurze 

9A-obrażliwa gra 

9H-tkwi w nim leń cały dzień 

11A-jeż nim też 

11F-nie bój jej 

12I-rysunek eseisty 

13A-siewca w tłumie 

14I-gra z dziadkiem 

15A-dobry pływak 

16I-majówka w lesie 

17A-też ma jad 

 

 

KUPON KONKURSOWY  
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 1(36)2014. 

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

 

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

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

trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 

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