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Szanowni Państwo 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Wieści Skołyszyńskich, w którym m.in. znajdą Państwo informacje o zrealizowa-

nych w ostatnim czasie, aktualnie realizowanych jak też planowanych inwestycjach w Gminie Skołyszyn. Zapraszamy 

w dniach 13-14 sierpnia na „Dni Gminy Skołyszyn”, które odbędą się na stadionie w Święcanach, połączone ze 110 - le-

ciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach. Z okazji rozpoczynających się wakacji i urlopów życzymy wszystkim wspa-

niałego letniego wypoczynku.  

                                                                                                                                                        Redakcja 

IX Wojewódzkie zawody MDP - CTIF 

Aktualne informacje na: 

www.skolyszyn.pl 

www.bip.skolyszyn.pl 

www.gokicz.skolyszyn.pl 

Napisz e-mail do: 

Wójta – wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – s.pawlus@skolyszyn.pl 

Skarbnika- skarbnik@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 

W dniu 25.06.2016 r. na stadionie w Skołyszynie odbyły się IX Wojewódzkie Zawody 
Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  O prymat najlepszej 
drużyny MDP w województwie podkarpackim rywalizowało w kategorii dziewcząt 17 
drużyn i 18 w kategorii chłopięcej. Zawody były rozgrywane w konkurencjach: musz-
tra, rozwinięcie bojowe, bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. 
Najlepsze wyniki osiągnęły drużyny: - dziewczęta: 1. MDP OSP Racławówka - 
1056,20 punkty, 2. MDP OSP Rakszawa  - 1049,66 punkty, 3. MDP OSP Iskrzynia - 
1029,68 punkty, 5. MDP OSP Skołyszyn. Chłopcy: 1. MDP OSP Krzeszów  - 1063,94 
punkty, 2. MDP OSP Racławówka - 1053,83 punkty, 3. MDP OSP Pogwizdów Stary - 
1040,75 punkty, 8. MDP OSP Skołyszyn. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku OSP RP i Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie przy 
współpracy w Wójtem Gminy Skołyszyn, Starostą Jasielskim i Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Zwycięzcy zawodów w Skołyszynie, zgodnie 
z regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych z 2010 r. będą 
reprezentować  województwo podkarpackie w zawodach krajowych, które odbędą 
się w dniu 3.09.2016 r. w Wiśle i będą przepustką do udziału  w przyszłorocz-
nej  Olimpiadzie CTIF  w Villach (Austria). 

 

mailto:krzysztof.zieba@skolyszyn.pl
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W dniu 24 czerwca podpisane zostały w Urzędzie Marszał-
kowskim umowy na dofinasowaniem przebudowy dróg na 
terenie Gminy Skołyszyn w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Ze złożonych 7 wniosków 5 zakwalifikowa-
ło się do dofinasowania w wysokości 63,63% kosztów kwalifi-
kowanych. Całkowita wartość kosztorysowa prac wynosi 
3 278 386,45 zł natomiast dofinasowanie 2 086 036,00 zł. 
Wspomniane prace dotyczyć będą dróg : 
- Nr 113651R „Pogwizdoł” w Święcanach w km 0+000- 0-995, 
2+760-3+305 i 3+546-4+545 
- Nr 113661R „Przez wieś„ w Skołyszynie w km 0+000-0+777 
- Nr 113706R „Osiedle cmentarz” w Harklowej w km 0+000-
0+193, 0+272-0+351, 0+561-0+978 
- Nr 113669R „Granice” w Przysiekach w km 0+000-0+999 
- Nr 113655R „Bąkówki” w Jabłonicy w km 0+294 - 1+285 
- Nr 113674R „Kopalnia Ropita” w Harklowej w km 0+000 - 
0+995 
- Nr 113662R „Dutkowice” Lisów- Bączal Górny w km 0+000 - 
0+995 i 1+628 - 2+077 
- Nr 113668R „Zawodzie” Pusta Wola – Przysieki w km 1+200 
- 2+055 
W II kwartale po wyłonieniu wykonawcy kolejnych montaży 
układów solarnych wraz z dostawą urządzeń i uruchomie-
niem układów w ramach projektu Projekcie pn. „Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należą-
cych do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowa-
nym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpra-
cy podpisano kolejne umowy. Do podpisania umów zapro-
szeni zostali mieszkańcy, których wnioski znajdowały się na 
liście rezerwowej. Łącznie w miesiącach maj i czerwiec pod-
pisano 114 umów (36 umowy -zamówienie gwarantowane, 
51 – zamówienie opcyjnie). Dzięki projektowi na terenie gmi-
ny wykonanych zostanie 365 instalacji. Wyłoniono wykonaw-
cę projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacyjnej 
(grawitacyjno - ciśnieniowej) oraz przyłączy do budynków dla 
miejscowości Siepietnica i Święcany. W postępowaniu prze-
targowych wybrano Przedsiębiorstwa Urządzeń Ochrony 
Środowiska BIOTOP Sp. z o.o. z Zamościa. Wyłoniono także 
wykonawców oświetlenia ulicznego. W Święcanach zostanie 
wybudowane stanowisko słupowego hybrydowego oświetle-
nia ulicznego posadowionego w pasie drogowym przy skrzy-
żowaniu dróg gminnych nr G60 i G5 przez firmę Petra Ener-
gia Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego. Wybudowane zosta-
nie także tradycyjne oświetlenie w przysiółku „Ryczak” 
w ilości 6 szt. przez P.P.U. ELMARC Małgorzata Kowalczyk 
z Nowego Sącza. Kolejne lampy powstaną przy drodze po-
wiatowej relacji Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miej-
scowości Lisów, w ilości 3 szt. Wykonawcą prac będzie P.P.U. 
ELMARC Małgorzata Kowalczyk z Nowego Sącza. Również 
w przysiółku „Zagumnie” w Lisowie zostanie wybudowana 
linia oświetlenia drogowego składająca się z 8 lamp przez 
firmę TRANS-ALLEN Piotr Kozioł z Jasła. Zlecono także opra-
cowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania: Stabi-
lizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr ew. 68 
w Siedliskach Sławęcińskich” firmie: Zakład Usług Geologicz-
nych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska 
GEOTECH Sp. z o.o. z Rzeszowa. Aby umilić czas najmłod-
szych przebywających w gminnym przedszkolu zaplanowano 

budowę nowego placu zabaw. Prace zostaną wykonane 
w okresie wakacyjnym.  
W miesiącu kwietniu zostały złożone do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie wnioski na dofinasowanie prac zwianych z termomo-
dernizacją Domów Ludowych w Lisowie, Harklowej i Siedli-
kach Sławęcińskich. Wnioski obejmują m.in. docieplenie 
ścian, fundamentów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej 
oraz wykonanie c.o i c.w.u. 
Do WFOŚiGW w Rzeszowie w marcu br. złożono także wnio-
ski na budowę ścieżek edukacyjnych w Skołyszynie i Harklo-
wej. Tematem ścieżki w Harklowej jest ropa naftowa z którą 
związana jest historia miejscowości a tematem ścieżki zapla-
nowanej do budowy w Skołyszynie są grzyby. 
W partnerstwie wraz z Gminą Brzyska i Gminą Miejsce Pia-
stowe złożony został wniosek na dofinasowanie zajęć poza-
lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Harklowej i  Zespole 
Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym. Gminy te zawarły poro-
zumienie, aby wspólnie walczyć o pieniądze dla swoich szkół. 
Gmina Skołyszyn razem z gminą Brzyska i  gminą Miejsce 
Piastowe złożyły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszo-
wie  projekt pn. „Szkoła Marzeń” w odpowiedzi na  konkurs 
9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.  
„Zasady konkursu dopuszczały tylko dwie szkoły z naszej gmi-
ny:  SP w Harklowej i SP w Bączalu Dolnym, obie zgłosiliśmy 
do dofinansowania.”    
Oprócz ww. szkół w projekcie uczestniczy gimnazjum w Brzy-
skach, szkoła podstawowa w Błażkowej oraz gimnazjum 
w Miejscu Piastowym. 
Środki z dofinansowania przeznaczone będą  przede wszyst-
kim na zakup nowoczesnych mobilnych sal komputerowych 
z dostępem do szybkiego internetu oraz wyposażenie szkół 
w sprzęt do nauki przedmiotów przyrodniczych metodą  eks-
perymentu. 
Dzieci będą  miały możliwość  skorzystania z dodatkowych 
zajęć rozwijających ich umiejętności językowe, cyfrowe czy 
zdolności matematyczne. Zostaną również zrealizowane za-
jęcia z przedmiotów  przyrodniczych polegające na przepro-
wadzaniu eksperymentów i doświadczeń.  
Dla nauczycieli przewidziano pakiet szkoleń podnoszących 
ich kompetencje i aktualizujących wiedzę  z zakresu technik 
informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych. 
Wyniki konkursu projektowego będą znane jeszcze w tym 
roku. 
Z prac inwestycyjnych w ostatnim czasie wykonano częścio-
wą modernizację bieżni na stadionie w Skołyszynie. 
Gmina przystąpiła w ostatnim czasie do Stowarzyszenia 
„Beskid Zielony” Lokalna Organizacja Turystyczna. Dzięki 
takiej współpracy mamy nadzieje, że uda się wypromować 
gminę i zachęcić turystów do jej odwiedzenia. 
W zawiązku z podpisaniem umowy przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” na realizację Strategii 
Rozwoju Lokalnego zachęcam mieszkańców gminy zaintere-
sowanych uzyskaniem premii na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej lub dofinasowaniem na rozwinięcie prowadzo-
nej działalności do śledzenia informacji dotyczących naborów 
wniosków.  
Ogłoszenia o planowanych na II połowę roku naborach wnio-
sków publikowane będą na www.lgdliwocz.pl 

INFORMACJE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/669-9-2-poprawa-jakosci-ksztalcenia-ogolnego
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W dniu 9 kwietnia 2016 r. Rada Gminy w Skołyszynie obrado-
wała na XV sesji. Tematem obrad było podjęcie uchwał: 
- uchwała Nr XV/97/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 

2016 r.  
- uchwała Nr XV/98/16 w sprawie ustalenia składów liczbo-

wych komisji Rady Gminy, 
- uchwała Nr XV/99/16 w sprawie wyboru przewodniczącego 

stałych komisji Rady Gminy, 
- uchwała Nr XV/100/16 w sprawie ustalenia składów osobo-

wych stałych komisji Rady Gminy, 
- uchwała Nr XV/101/16 w sprawie ustalenia wysokości diet 

przysługujących radnym Gminy Skołyszyn, zasad ich przyzna-
wania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.  

XVI obrady Rady Gminy Skołyszyn w dniu 28 kwietnia 2016 r. 
zaowocowały w podjęte uchwały: 
- uchwała Nr XVI/102/16 w sprawie zaciągnięcia kredytu dłu-

goterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągnię-
tych pożyczek i kredytów, 

- uchwała Nr XVI/103/16 w sprawie zmian budżetu gminy na 
2016 r.  

- uchwała Nr XIV/104/16 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 
XII/77/15 rady Gminy Skołyszyn z dnia 29 grudnia 2015 r., 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Skołyszyn na lata 2016-2019.  

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 2 czerwca 2016 r. RG podjęła 

 m.in. następujące uchwały:  
-  uchwałę Nr XVII/105/16 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2016 rok. 
-  uchwałę Nr XVII/106/16 w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego i   sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za 2015 rok 

-  uchwałę Nr XVII/107/16 w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Skołyszyn za 2015 r. 

- uchwałę Nr XVII/111/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skołyszyn. 

-  uchwałę Nr XVII/116/16 w sprawie wydania opinii dotyczą-
cej uznania lasów za ochronne należących do osób fizycz-
nych na terenie Gminy Skołyszyn. 

W dniu 22 czerwca 2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy w Sko-
łyszynie, podjęte zostały m.in. uchwały j.n. : 
-  Nr XVIII/119/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 

rok. 
- Nr XVIII/120/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 – 2019. 
-  Nr XVIII/128/16 w sprawie zgody na przystąpienie i realiza-

cję przez Gminę Skołyszyn projektu „Wysoka jakość usług 
administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skoły-
szyn i Tarnowiec”. 

Treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej: www.bip.skolyszyn.pl 
  

Z PRAC RADY GMINY SKOŁYSZYN 

GMINA SKOŁYSZYN W LICZBACH 
 

Liczba uczniów  

 Jednostka oświatowa rok szkolny 2015/2016 rok szkolny 2016/2017 

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu 
Dolnym 

169 
SP 

oddział przedszkolny 23 

162 
SP 

oddział przedszkolny 25 

kl. 1-6 81 kl. 1-6 81 

GIM kl. 1-3 65 GIM kl. 1-3 56 

Zespół Szkół Publicznych w Kunowej 165 
SP 

oddział przedszkolny 11 

154 
SP 

oddział przedszkolny 22 

kl. 1-6 69 kl. 1-6 52 

GIM kl. 1-3 85 GIM kl. 1-3 80 

Zespół Szkół Publicznych w Skoły-
szynie 

360 
SP 

oddział przedszkolny 23 

356 
SP 

oddział przedszkolny 50 

kl. 1-6 205 kl. 1-6 187 

GIM kl. 1-3 132 GIM kl. 1-3 119 

Zespół Szkół Publicznych w Święca-
nach 

297 
SP 

oddział przedszkolny 48 

275 
SP 

oddział przedszkolny 50 

kl. 1-6 152 kl. 1-6 135 

GIM kl. 1-3 97 GIM kl. 1-3 90 

Szkoła Podstawowa w Harklowej 121 
oddział przedszkolny 21 

121 
oddział przedszkolny 19 

kl. 1-6 100 kl. 1-6 102 

Szkoła Podstawowa w Jabłonicy 75 
oddział przedszkolny 11 

69 
oddział przedszkolny 14 

kl. 1-6 64 kl. 1-6 55 

Szkoła Podstawowa w Lisowie 88 
oddział przedszkolny 17 

85 
oddział przedszkolny 23 

kl. 1-6 71 kl. 1-6 62 

Szkoła Podstawowa w Przysiekach 83 
oddział przedszkolny 17 

79 
oddział przedszkolny 11 

kl. 1-6 66 kl. 1-6 68 

Gminne Przedszkole 96   96 100   100 

OGÓŁEM 1454 

SZKOŁY PODSTAWOWE 979 

1401 

SZKOŁY PODSTAWOWE 956 

GIMNAZJA 379 GIMNAZJA 345 

GMINNE PRZEDSZKOLE 96 GMINNE PRZEDSZKOLE 100 
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JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
 

W dniu 9 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich zamieszkałych na terenie gminy Skołyszyn obchodzą-
cych jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęły następujące pary małżeńskie: 

1. Maria i Ryszard Busiowie ze Święcan 
2. Zofia i Władysław Busiowie ze Święcan 
3. Barbara i Ryszard Cichoniowie z Bączala Dolnego 
4. Józefa i Wacław Hajdukowie z Harklowej 
5. Janina i Kazimierz Halibożkowie z Harklowej 
6. Helena i Józef Jarkowie z Kunowej 
7. Maria i Józef Jasiewiczowie z Lisowa 
8. Krystyna i Władysław Jędryczkowie z Przysiek 
9. Maria i Józef Józefczykowie z Przysiek 
10. Danuta i Jan Kabajowie z Siepietnicy 
11. Zofia i Józef Kozłowie ze Święcan 
12. Maria i Stanisława Lenardowie ze Święcan 
13. Maria i Tadeusz Michoniowie z Kunowej 
14. Maria i Władysław Podolscy z Przysiek 

15. Lesława i Józef Rutanowie z Przysiek 
16. Maria i Piotr Setlikowie ze Święcan 
17. Maria i Jan Solarzowie ze Święcan 
18. Anna i Gerard Sosińscy z Harklowej 
19. Alicja i Andrzej Stachaczowie ze Skołyszyna 
20. Karolina i Józef Stojowie z Bączala Górnego 
21. Genowefa i Józef Sychtowie ze Święcan 
22. Genowefa i Eugeniusz Szafarzowie z Przysiek 
23. Janina i Julian Szafarzowie z Harklowej 
24. Danuta i Jan Szpakowie ze Skołyszyna 
25. Halina i Eugeniusz Szpakowie ze Skołyszyna 
26. Anna i Edward Urbanikowie z Siepietnicy 
27. Zofia i Jerzy Zabawowie z Bączala Górnego 
28. Stefania i Kazimierz Ziemscy z Przysiek  

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za ofiarną 
miłość, przykład życia, cierpienia, łzy i radości, noce nieprzespane, za każdy siwy włos na ich skroni, Jubilaci na wniosek Wójta 
Gminy Skołyszyn zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
które w imieniu Państwa wręczył Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura. Przy wręczaniu medali towarzyszyli: Zastępca Wójta Gmi-
ny Skołyszyn Stanisław Pawluś, Skarbnik Gminy Jacek Kędzior oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Skołyszynie Urszula 
Gryga. 
Dostojnym Jubilatom wręczono także kwiaty, dokumenty pamiątkowe oraz upominki. Po części oficjalnej jubilaci zostali zapro-
szeni na symboliczną lampkę szampana oraz poczęstunek. Uroczystość uświetnił występ kapeli ludowej Trzcinicoki.  
Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia i pomyśl-
ności na dalsze lata wspólnego życia.                                                                                                                                                  U. Gryga 

Abyście dalej szli przez życie 
trzymając się mocno za ręce, 

zawsze uśmiechnięci, 
zawsze razem, 

zawsze pewni swoich uczuć. 
Niech los Wam sprzyja, niosąc powodzenie. 
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Początkiem roku 2015/2016, została uruchomiona nowa 
edycja Programu Wiarygodna Szkoła dedykowana Szkołom 
Podstawowym. Odbyła się także rekrutacja dla szkół i wyróż-
niona została Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi 
w Zespole Szkół Publicznych w Kunowej. Oznacza to, że szko-
ła otrzymała Ogólnopolskie Wyróżnienie Wiarygodna Szkoła 
i tym samym dołączyła do Rankingu najlepszych szkół w całej 
Polsce. Wyróżnienie to, szkoła otrzymała ze względu na osią-
gnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę 
oraz zapewnianie młodzieży bezpieczeństwa w szkole. Istot-
ną kwestią jest fakt, że podstawowym kryterium było uzy-
skanie przez szkołę wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Warto-

ści Dodanej opracowanego w oparciu o wyniki podsumowu-
jące egzamin szóstoklasisty. Program Wiarygodna Szkoła ma 
na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki 
właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdze-
niem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje 
bezpieczeństwo swoim uczniom. Uczestnictwo w Programie 
było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu. Portfolio 
wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na Stronie 
Internetowej Programu: www.wiarygodna-szkola.pl w za-
kładce "Wiarygodne Szkoły " a także na Facebooku wpisując 
hasło: "Wiarygodna Szkoła". 

 

W dniach 13 – 19 marca 2016 r. sześcioro uczniów pod opieką 
dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach 
wzięło udział w pierwszym wyjeździe edukacyj-
nym w ramach realizowanego projektu Erasmus+ 
pt. „Youth to Business Enterprise”. Holenderscy 
gospodarze wizyty przygotowali dla wszystkich 
uczestników bardzo bogaty program zajęć eduka-
cyjnych, które zapoznały uczestników z ideą pro-
jektu i pozwoliły poczynić pierwsze kroki w zdo-
bywaniu wiedzy koniecznej do założenia własnej 
firmy. Po zaprezentowaniu własnych szkół i miej-
scowości uczniowie pod nadzorem nauczycieli 
przystąpili do realizacji powierzonych im na cały 
tydzień zadań. Na bazie posiadanej wiedzy i 
umiejętności oraz tego, czego dowiedzą się w 
czasie poszczególnych dni wizyty mieli w grupach 
stworzyć prezentacje nt. wymogów koniecznych 
do założenia własnej firmy oraz przedstawić zarys 
własnych pomysłów na biznes z uwzględnieniem swoich moc-
nych i słabych stron. Kolejne dni wizyty były swego rodzaju 
praktycznymi doświadczeniami z zakładania firmy i jej prowa-
dzenia w warunkach holenderskich. W czasie warsztatów pro-
wadzonych przez menadżera jednej z holenderskich firm i jed-
nocześnie wykładowcę jednego z tamtejszych uniwersytetów 
uzbroili się w teoretyczną wiedzę w tym zakresie. Odwiedziny 
w stabilnych firmach z Ede i okolic pozwoliły zobaczyć jak funk-
cjonują relacje biznesowe na tamtejszym rynku. Uczniowie 
odwiedzili zakłady papiernicze, giełdę kwiatów oraz firmę ma-
gazynującą produkty spożywcze. Byli też w przyrodniczym mu-
zeum narodowym, gdzie zorganizowano dla nich ścieżkę edu-
kacyjną połączoną z zadaniem polegającym na kształtowaniu 
umiejętności zdobywania informacji. Najciekawsze jednak 
doświadczenia czekały na uczestników wymiany podczas wizy-
ty w Nijmegen, gdzie odwiedzili oni muzeum dla niewidomych 
oraz liczne tzw. startupy, czyli firmy wchodzące na rynek i zdo-
bywające nowych klientów. Wszystkie te firmy współpracują 
między sobą i udostępniają sobie wzajemnie posiadane zasoby 
technologiczne i ludzkie, przez co zwiększają swoją atrakcyj-
ność na rynku. W ten sposób uczniowie złożyli wizytę w re-
stauracjach, minibrowarze, u producenta miodu, u kaletników, 
u producenta namiotów wielkopowierzchniowych, w zakładzie 
obróbki metalu, w firmie zajmującej się renowacją i konstruk-
cją nowych modeli rowerów czy też w obiektach sportowo 

rekreacyjnych lub w sali treningowej artystów cyrkowych. Ten 
ostatni element zrobił na wszystkich ogromne wrażenie, po-

nieważ trenujący cyrkowcy wykonali zabawne sztuczki specjal-
nie dla swoich gości, których zaangażowali do aktywnego w 
nich udziału. Właściciele poszczególnych firm opowiedzieli o 
wyzwaniach jakie podejmują w związku ze swoją działalnością 
a dzieląc się swoim entuzjazmem do prowadzenia własnego 
interesu z pewnością zachęcili swoich gości do podejmowania 
niełatwych wyzwań związanych z założeniem własnej firmy. 
Zdobyte doświadczenia uczniowie wykorzystali przy tworzeniu 
wspomnianych wyżej prezentacji, które przedstawili na spo-
tkaniu podsumowującym działania w podjęte trakcie wizyty. 
Uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentację o wymaga-
niach, jakie należy spełnić aby założyć firmę w Polsce. Ostatni 
dzień pobytu w Holandii był okazją do zwiedzenia jej stolicy, 
Amsterdamu, który na wszystkich zrobił ogromne wrażenie. 
Największe jednak emocje towarzyszyły chwilom pożegnania z 
rodzinami goszczącymi, które odprowadziły wszystkich na-
szych uczniów na lotnisko. Padło wtedy wiele zapewnień o 
wzajemnych odwiedzinach w przyszłości. Zapraszamy do obej-
rzenia filmików znajdujących się na stronie internetowej szkoły 
http://zsswiecany.szkolnastrona.pl w zakładce Erasmus+ będą-
cych relacjami z pobytu oraz filmiku prezentującego naszą 
szkołę i miejscowość opracowanego przez nasz zespół przed 
wyjazdem. 
                                  Szkolny koordynator projektu Artur Gruszka 

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Święcanach z wizytą w Holandii 

Z ŻYCIA SZKÓŁ… 
 

Szkoła Podstawowa w Kunowej otrzymała wyróżnienie 
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Już po raz drugi w Szkole Podstawowej w Harklowej odbył się 
Piknik Rodzinny. Impreza miała miejsce 29 maja 2016 roku 
w godzinach popołudniowych. Słoneczna pogoda sprzyjała 
wszystkim, którzy tego dnia zechcieli miło spędzić czas w ro-
dzinnym gronie. Uczniowie zaprezentowali program artystycz-
ny, na który złożyły się piosenki tańce, skecze i inscenizacje 
tematycznie związane z rodziną. To był cudowny dzień spędzo-
ny w gronie najbliższych. Mamy serwowały przepyszne wypie-
ki, a tatusiowie kiełbaski z grila, Wśród atrakcji nie zabrakło 
pokazu mody i karate, przejażdżki motorami, jazdy konnej, 
zapiekanek, popcornu, słodkiej waty i wspólnej zabawy. Naj-

młodsi mogli poskakać na dmuchanym zamku. Zorganizowana 
„piknikowa niespodzianka”, wzbudziła wiele radości. Rozegra-
ny został mecz plażowej piłki siatkowej Uczniowie- Rodzice. 
Wygrali oczywiście uczniowie. Medale i nagrody wręczył zwy-
cięzcom starosta jasielski pan Mariusz Sepioł.Cały piknik prze-
biegał w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze. Dopisała zarów-
no pogoda jak i liczba uczestników, co świadczy o tym, że 
mieszkańcy naszej miejscowości bardzo pozytywnie odbierają 
taką formę spędzania wolnego czasu i integracji. Wysiłek ten 
przyniósł fantastyczne rezultaty: uczniowie, rodzice, nauczycie-
le i wszyscy przybyli goście bawili się świetnie.       SP Harklowa 

Z ŻYCIA SZKÓŁ… cd 

Piknik rodzinny w Harklowej 

Uczniowie i nauczyciele ZSP w Święcanach z wizytą w Rumunii 

W niedzielę 12.06.2016  r. szkoła organizowała Piknik Rodzin-

ny. Dzięki dobrej pogodzie można było spędzić niedzielne 

popołudnie na powietrzu, korzystając rodzinnie z atrakcji przy-

gotowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Atrakcje 

imprezy to Konkurs Krasomówczy, inscenizacja z okazji Dnia 

Matki, Prezentacja Projektu Edukacyjnego „Kapsuła Czasu”, 

występy dzieci z „zerówki” i uczniów klas I – VI szkoły podsta-

wowej oraz koncert piosenek w pięknym wykonaniu uczennic  

Gimnazjum. Gościliśmy również Zespół Algretto z ogniska mu-

zycznego przy JDK-u w Jaśle. Strażacy wykonali pokazy strażac-

kie. Dla maluchów była możliwość zabawy w dmuchanym 

zamku. Inne atrakcje to zapiekanki, grill, ciasta, lody, napoje.  

Piknik rodzinny w Kunowej 

W elitarnym gronie laureatów i wyróżnionych !!! 

Wizyta w Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” 
w Suczawie w Rumunii to kolejny etap prac nad realizacją pro-
jektu Erasmus+ pt. „Youth to Business Enterprise” przez Zespół 
Szkół Publicznych w Święcanach. Sześcioro uczniów naszego 
gimnazjum we współpracy z uczniami szkół partnerskich po-
znawało tajniki zasad przeprowadzania badania rynku przed 
wprowadzeniem produktu lub usługi do sprzedaży. Aby się 
tego nauczyć przed wizytą uczniowie wszystkich szkół opraco-
wali prezentacje obrazujące lokalny rynek pracy. Przedstawili 
również lokalne firmy odnoszące sukcesy w biznesie krajowym 
i międzynarodowym. W trakcie pobytu w Rumunii uczniowie 
podczas zajęć warsztatowych starali się znaleźć odpowiedź na 
pytanie: „Czym dla nich jest badanie rynku i jak je przeprowa-
dzić?”. Ich zadaniem było przygotowanie zespołowej prezenta-
cji słownej odpowiadającej na postawione wyżej pytanie. 
Ogromną pomocą był dla wszystkich udział w anglojęzycznych 
warsztatach zorganizowanych przez Regionalną Izbę Przemy-
słowo Handlową w Suczawie na temat badania rynku. Dodat-
kowym wzmocnieniem przekazu edukacyjnego były wjazdy do 
Jassy oraz regionu Bukowiny i rumuńskiej Mołdawii, w trakcie 
których uczestnicy odwiedzili liczne lokalne firmy poznając 
procesy produkcyjne ich produktów. Były to m.in. firmy produ-
kujące obuwie „Marlebo”(największa firma obuwnicza w Ru-
munii) i „Nicolis”, producent wyrobów ceramicznych 

„Marginea Black Pottery” czy też największy rumuński produ-
cent lodów „Betty Ice”. Program wizyty został poszerzony 
o konkurs na logo projektu, w którym każde państwo przed-
stawiło własny projekt. Zwycięskie logo zostało zaprojektowa-
ne przez uczennicę z Nightingale Academy w Londynie. Logo 
zaprojektowane przez uczennicę naszego gimnazjum zajęło 
drugie miejsce. Obecnie uczniowie pracują nad przeprowadze-
niem badania rynku przed wprowadzeniem własnego produk-
tu. Wyniki tego badania zostaną zaprezentowane podczas ko-
lejnej wizyty w szkole partnerskiej w Alicante w Hiszpanii.  

Rok szkolny 2015/16 przyniósł kolejne sukcesy w konkursach 
przedmiotowych z języka niemieckiego, z których dumna jest 
dyrekcja, kadra nauczycielska i uczniowie szkoły w Święca-
nach. Tytuł laureatki Konkursu Języka Niemieckiego organizo-
wanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zdobyła Ga-
briela Zając, zajmując jedno z czołowych miejsc na liście zwy-
cięzców etapu wojewódzkiego. Warto wspomnieć, że jest ona 
ósmą uczennicą naszej szkoły, która wpisała się w poczet lau-
reatów i finalistów tego prestiżowego konkursu. W Powiato-
wym Konkursie Języka Niemieckiego „ Du bist dran”, rokrocz-

nie organizowanym przez I LO w Jaśle, tytuły laureatek uzyska-
ły uczennice: Gabriela Zając i Katarzyna Buś. Zwyciężczynią 
konkursowych zmagań została Gabriela Zając. Sukcesem za-
kończył się także udział naszych uczniów w Wojewódzkim Kon-
kursie Językowo-Plastycznym „ Male das Wort !” pod patrona-
tem Instytutu Goethego w Krakowie. W konkursie uczestniczy-
ło 150 uczniów z 30 gimnazjów woj.. podkarpackiego. Tytuł 
laureatki przyznano Milenie Gawlińskiej. W gronie wyróżnio-
nych znaleźli się: Anna Dyda i Adrian Kamień.  Uczniów do 
konkursów przygotowała nauczycielka języka niemieckiego 
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Z ŻYCIA SZKÓŁ… cd 

X Gminny Turniej Matematyczny „Mały Matematyk” 
Dnia 6 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Publicz-
nych w Święcanach odbył się opracowany i prze-
prowadzony przez nauczycielkę Martę Piętę 
X Gminny Turniej Matematyczny "Mały Matema-
tyk" dla uczniów klas trzecich szkół podstawo-
wych. W turnieju wzięło udział siedem szkół, 
z których każda reprezentowana była przez trzy-
osobową drużynę. W skład zespołów weszli ucz-
niowie, którzy w eliminacjach szkolnych wyróżni-
li się najlepszymi umiejętnościami matematycz-
nymi. Celem turnieju było promowanie matema-
tyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, doskonale-
nie  umiejętności koncentracji uwagi i logicznego 
myślenia oraz integracja środowisk szkolnych. 
Uczestnicy musieli wykazać się zdolnością współ-
pracy, poczuciem współodpowiedzialności, 
a także doborem odpowiedniej strate-
gii.   Wszystkie drużyny przejawiały duży zasób wiedzy i umiejętności matematycznych, dzięki czemu rywalizacja była zacięta, 
a zabawa wspaniała. Zwycięzcą turnieju została drużyna ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie w składzie: Izabela Bara, Mi-
chał Biernacki, Kacper Burda. Opiekunowie- p. Jadwiga Stygar i p. Lucyna Król, Kolejne miejsca zajęli: II miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Przysiekach.  Skład drużyny: Hubert Giebułtowski, Wiktoria Piotrowska, Kinga Witkoś . Opiekun- p. Krystyna 
Majka. III miejsce – Szkoła Podstawowa w Święcanach.  Skład drużyny: Bartłomiej Gryga, Julia Kędzior, Aneta Kuraś. Opieku-
nowie- p. Teresa Grabowska, p. Katarzyna Pyzik. Po słodkim poczęstunku wszystkim uczestnikom turnieju wręczono dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy !!! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w turnieju. 

Spektakularny sukces Michała 
Michał Syzdek jest uczniem Gimnazjum w Skołyszynie. Od początku nauki osiągał bardzo dobre 

wyniki w nauce. Jego pasją były przedmioty ścisłe. W   tegoroczny konkursie przedmiotowym 

z geografii organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie został laureatem. Solidna pra-

ca, wypełnianie obowiązków sprawiły, że na egzaminie gimnazjalnym w br. szkolnym osiągnął naj-

wyższe  wyniki: historia  i wiedza o społeczeństwie -  100%, biologia, chemia, fizyka i geografia -  

100%, język angielski na poziomie rozszerzonym -  100%, matematyka - 96%, język angielski na 

poziomie podstawowym -  95%, języka polski -  94%. Michał jest przykładem na to, że warto się 

uczyć i poszerzać swoją wiedzę. Systematyczna praca przynosi efekty i radość z jej wyników. 

W jego przypadku potwierdziły się słowa: „Nauki korzenie są gorzkie, ale owoce smaczne”. Micha-

łowi gratulujemy wielkiego sukcesu. Życzymy także dalszych sukcesów w nowej szkole. 

Sukces Oliwii Kupczyk i Michała Syzdka 
Oliwia Kupczyk i Michał Syzdek- uczniowie Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Skołyszynie, w czołówce konkursów przedmioto-
wych Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Jak co roku Podkar-
packi Kurator Oświaty organizuje konkursy przedmiotowe 
o zasięgu wojewódzkim obejmujące i poszerzające treści 
podstawy programowej danych przedmiotów. Konkursy te 
kierowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych wykazują-
cych zainteresowanie tematami i zagadnieniami związanymi 
z elementami treści podstaw programowych. Tym samym 
uczniowie naszego Zespołu Szkół Oliwia Kupczyk z klasy 
V Szkoły Podstawowej podopieczna p. Aleksandry Mazur oraz 
Michał Syzdek z klasy IIIa Gimnazjum podopieczny p. Moniki 
Sochy przeszli eliminacje szkolne i rejonowe awansując do 
etapu wojewódzkiego. Po szczeblu wojewódzkim uplasowali 
się w czołówce osób zakwalifikowanych do tego etapu zysku-
jąc tytuły: Oliwia Kupczyk – Laureat Konkursu z Języka Angielskiego, Michał Syzdek – Laureat Konkursu z Geografii. Gratulu-
jemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów! 
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W dniu 14.04.2016 r. strażacy z Gminy Skołyszyn, z jednostek 
OSP Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Lipnica Górna, Pusta 
Wola, Przysieki, Skołyszyn, Sławęcin Siedliska i Święcany włą-
czyli się do wspólnego ogólnopolskiego przedsięwzięcia 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i Związku Podhalan, dla upamiętnienia 1050 rocznicy 
Chrztu Polski o godz. 20:05 rozpalili wspólne ognisko - watrę. 

Ze względu na ulewny deszcz część artystyczna, scenka przy-
jęcia chrztu przez Mieszka I, przygotowana przez uczniów 
Zespołu Szkół Publicznych ze Skołyszyna pod kierunkiem 
Agnieszki Starzec i Aleksandry Mazur odbyła się w kościele 
pw. św. Józefa. Uczestnicy tego wydarzenia mogli również 
obejrzeć krótki animowany film „Historia Polski”.  

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ 

14.04.2016 r.—1050. rocznica Chrztu Polski 

W dniu 16.05.2016 roku w sali dydaktyczno szkoleniowej 
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w remizie OSP 
Skołyszyn odbyła się konferencja „Osoba z niepełnosprawno-
ścią we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skoły-
szynie oraz Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie. Kon-
ferencja została objęta patronatem honorowym przez Podkar-
packiego Kuratora Oświaty, Starostę Jasielskiego oraz Wójta 
Gminy Skołyszyn. Celem konferencji było m.in.: zwrócenie 
uwagi na formy pomocy osobom niepełnosprawnym włączają-
ce je w główny nurt życia społecznego, propagowanie nowego 
podejścia do wspierania osób z niepełnosprawnością, wyrów-
nywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie 
warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowa-
dzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym 
oraz wspierania ich rodzin. W trakcie konferencji uczestnicy 
wysłuchali trzech prelekcji. Prezes Stowarzyszenia Ewa Zawi-
lińska-Olech zaprezentowała prelekcje nt. „System wsparcia 
osób z niepełnosprawnością na przykładzie Stowarzyszenia 
„Tęcza” w Skołyszynie”. Kolejną prelekcję na temat „Zmiana 
paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną z podopiecznego na pełnoprawnego i niezależ-
nego uczestnika życia społecznego” przedstawiła dr Monika 
Zima – Parjaszewska reprezentująca Zarząd Główny Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną w Warszawie, natomiast prelekcję nt.: „Uczeń z niepeł-
nosprawnością w szkole masowej” przedstawiła Monika Ja-
worska – Samul nauczyciel Zespołu szkół Specjalnych im. UNI-
CEF w Rzeszowie. W przerwie podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Przysiekach zaprezentowali przedsta-
wienie teatralne pod tytułem „Pani Twardowska”. Podczas 
konferencji czynna była wystawa prac wykonanych w trakcie 
zajęć terapii zajęciowej w ŚDS Przysieki. 

16.05.2016 r. Konferencja „Osoba z niepełnosprawnością we współczesnym 
świecie” 
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Dwudziestego pierwszego marca w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się wręczenie nagród 
laureatom XIV Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej 
– Skołyszyn 2016. Cel konkursu to; doskonalenie umiejętności 
plastycznych i wyrobienie wyobraźni artystycznej, wyćwicze-
nie sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką infor-
matyczną, stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa 
oraz prezentacji informatycznych dokonań. Tematem tego-
rocznej edycji konkursu był “Pejzaż”. Wpłynęło ponad sie-
demdziesiąt prac z powiatu jasielskiego w dwóch kategoriach 
wiekowych; szkoła podstawowa klasy od IV - VI i gimnazjum. 
 NAGRODĘ SPECJALNĄ otrzymał Adam Głąb z Gimnazjum Nr 
4 w Jaśle, 
w kategorii - szkoła podstawowa – kl. IV - VI nagrodzono; 
m-ce I Karolina Niezgoda – Zespół Szkół Społecznych w Lipni-

cy Dolnej 
II Magdalena Ryżowicz – Niepubliczny Zespół Szkół w Umiesz-
czu 
Natalia Tomkiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 Jasło 
III Emilia Gałuszka – Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym 
Katarzyna Midura – Szkoła Podstawowa nr 2 Jasło 
w kategorii - gimnazjum 
m-ce I – Adrianna Kowal – Gimnazjum nr 2 Jasło 
Mateusz Fiałkiewicz – Gimnazjum w Szebniach 
II Wiktor Szudy – Gimnazjum Nr 1 Jasło 
III Kacper Dobosz – Gimnazjum nr 1 Jasło 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie. 

Świat dziecięcej literatury to barwne postacie, magiczne miej-
sca oraz niesamowite przygody. 2 kwietnia obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, który został ustano-
wiony w celu inspirowania młodych czytelników do sięgania 
po książki. Data nie jest przypadkowa, bowiem 2 kwietnia to 
dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana  
Andersena. Do akcji  przyłączył się również Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, który z tej okazji 7 kwiet-
nia gościł u siebie najmłodszych czytelników ze Szkoły Podsta-
wowej w Przysiekach. Podczas spotkania dzieci wysłuchały 
fragment baśni H. Ch. Andersena pt. ,,Brzydkie kaczątko”.  
Na przedszkolaków czekały także przygotowane zadania. Dzie-
ci chętnie  odgadywały bajkowe zagadki, układały puzzle oraz 
kolorowały ilustracje przedstawiające bohaterów bajek.  
Na koniec przybyli goście oglądali zgromadzone  w bibliotece 
nietypowe książki dla dzieci (grające, przestrzenne), które 

W niedzielę siedemnastego kwietnia 2016 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie odbyło się widowisko słowno-
muzyczne w wykonaniu uczestników zajęć w GOKiCz, 
pt. „Ławka”. Przedstawienie ukazuje ważną rolę, jaką 
pełni przyjaźń i miłość w życiu człowieka, przejawia-
jąc się w różnych formach relacji międzyludzkich 
i sytuacjach życiowych.  Mieszkańcy gminy, którzy 
przybyli na spektakl, mogli wysłuchać fragmentów 
pięknych utworów literackich polskich klasyków, 
a także nastrojowych piosenek w wykonaniu recyta-
torów i wokalistów przygotowanych przez Agnieszkę 
Starzec  i  Jadwigę Szarek. Wiosenne układy tanecz-
ne zaprezentował zespół „Świetliki”,  prowadzony 
przez Urszulę Czerwińską. Publiczność nagrodziła 
młodych artystów gromkimi brawami.  

INFORMATOR KULTURALNY 

21.03.2016 r. Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej rozstrzygnięty 

07.04.2016 r. W zaczarowanym świecie książek 

17.03.2016 r.  Spektakl „Ławka” 
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 INFORMATOR KULTURALNY cd. 

W dniach 8-15 maja 2016r. W całej Polsce obchodzony był XIII 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tegoroczna edycja odbywała 
się pod hasłem ,,Biblioteka inspiruje”. Tradycyjnie, jak co roku 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie włączył 
się do obchodów, zachęcając dzieci i młodzież różnorodnymi 
atrakcjami i ciekawą ofertą edukacyjno-kulturalną. Czym zain-
spirowała nas biblioteka w Skołyszynie? 

PONIEDZIAŁEK Uczniowie klasy III SP w Skołyszynie poznali 
tajniki magicznego Teatrzyku Kamishibai. Jest to forma czyta-
nego teatrzyku opartego na ilustracjach. Tajemnicza drewnia-
na skrzynka sprawiła, że dzieci z zaciekawieniem wysłuchały 
opowieści pt. ,,Szukając Marudka”. W celu bliższego poznania 
tej techniki pracy teatralnej uczniowie stworzyli 
i zaprezentowali własne historie pieska Marudka. 

WTOREK W niecodziennym spotkaniu z polskim pisarzem 
Kazimierzem Szymeczko udział wzięło blisko 120 uczniów ze 
szkół podstawowych z gminy Skołyszyn. Autor bardzo ciekawie 
i z humorem opowiadał o swojej pracy. Zdradził kilka tajemnic 
swojego warsztatu pisarskiego, a także swoje plany na przy-
szłość. Młodzi czytelnicy skierowali do pisarza liczne pytania 
dotyczące jego twórczości. Na koniec przybyły gość rozdawał 
autografy. Po spotkaniu młodzież należąca do Dyskusyjnego 
Klubu Książki spotkała się aby wspólnie spędzić  czas 
i porozmawiać o wartej uwagi książce Pawła Beręsewi-
cza ,,Wszystkie lajki Marczuka”. Powieść ta w ciekawy 
i zaskakujący sposób splata ze sobą przeszłość i teraźniejszość. 
Fabuła książki wzbudziła u młodych rozmówców zaintereso-
wanie kwestią historii, wojennej okupacji. Klubowicze ze Sko-
łyszyna zgodnie stwierdzili, że lektura ta jest godna polecenia 
i z chęcią będą ją rekomendować swoim rówieśnikom. 
W dyskusji wzięło udział 15 osób. 

ŚRODA Dzień ten 
w Tygodniu Bibliotek zazna-
czył się jako dzień warszta-
tów. Udział w nich wzięli 
gimnazjaliści z SP 
w Skołyszynie. Zajęcia pro-
wadziła pani Barbara Brud-
niak. Przedstawiła ona 
uczestnikom warsztatów 
sekrety ręcznego tworzenia 
przedmiotów z naturalnych 
wiór drewna osikowego. 
Młodzież wykonała piękne, 
niebagatelne rękodzieła. 
Uczestnicy dzięki tym zaję-
ciom mogli rozwinąć zdolno-
ści manualne i swoją krea-
tywność. 

CZWARTEK W Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytelnic-
twa w Skołyszynie odbyło się 
spotkanie z debiutującą pi-
sarką Julią Rozmus. Młoda 
pisarka jest uczennicą Gim-

nazjum w Szebniach. Swą pisarską historię rozpoczęła od nie-
dawno wydanej powieści ,,Przeznaczenie- wybranki losu”. 
W spotkaniu udział wzięło ok. 70 gimnazjalistów z Kunowej 
i Skołyszyna. Julia podczas swego wystąpienia opowiedziała 
o swoich zainteresowaniach oraz kulisach powstawania po-
wieść. Rówieśnicy młodej pisarki słuchając jej historii przeko-
nali się, że marzenia są po to by je spełniać. Po spotkaniu od-
była się swobodna dyskusja pisarki z młodzieżą. 

Również  w ramach Tygodnia Bibliotek grupa teatralna „Farsa” 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa wy-
stawiła spektakl „Sójka” na podstawie tekstu Jana Brzechwy. 
Na widowni zasiedli uczniowie klas „I” i klas „O” ZSP 
w Skołyszynie wraz ze swoimi nauczycielkami. 

Na początku głos zabrała pani p. o. dyrektora Maria Sychta 
i  owitała przybyłych małych gości i aktorów z grupy teatralnej 
„Farsa”. Później wszyscy śledzili losy tytułowej „Sójki”, która 
była niezdecydowana i nie mogła się wybrać za morze. Wy-
mieniała ona różne powody będące przyczyną jej rozterek, 
zmiany decyzji i odkładania wyprawy na późniejszy czas. Spek-
takl „Sójka” wzbudził duże zainteresowanie wśród małych 
odbiorców. Z pewnością przyczyniła się do tego gra aktorska, 
piękna dekoracja, rekwizyty i kostiumy, a także nowatorski 
pomysł całej inscenizacji wiersza. Na koniec aktorzy wcielający 
się w role bohaterów tekstu zaprosili wszystkich do wyprawy 
w podróż razem z „Sójką”. Przy piosence zaśpiewanej przez 
Alicję Mastej, dzieci i młodzi aktorzy  wyruszyli pociągiem 
w świat wyobraźni. 

W teatrze wystąpili: Alicja Mastej, Julia Sendra, Anna Sokołow-
ska, Sebastian Mikołajczyk, Seweryn Mikołajczyk, Angelika 
Bielamowicz. Całość wyreżyserowała Pani Urszula Czerwińska. 

8-15.05.2016 r. XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
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W dniach 29 maja – 5 czerwca 2016 r. odbył się XV Ogólno-
polski Tydzień Czytania Dzieciom (XV OTCD) w ponad 3470 
miastach i miejscowościach, a także w filiach bibliotecznych 
w Harklowej i Święcanach. Największe doroczne święto kam-
panii czytania obchodzone było w tym roku pod hasłem 
„CZYTANIE USKRZYDLA”. 

Obchody tego święta rozpoczęto od "Zaproszenia do Bajki, 
czyli Zawodowego Czytania" w wykonaniu służb munduro-
wych - strażaków z OSP Święcany. 

Tradycyjnie jako pierwsza ruszyła "Lokomotywa" J. Tuwima, 
z którą zmierzył się druh Stanisław Grzegorczyk. Następnie 
druh Jacek Kędzior zapoznał pierwszoklasistów z utworem  
Cz. Janczarskiego pt.: "Jak Wojtek został strażakiem". Z wiel-
kim zaangażowaniem historyjkę o skrzacie i pożarze czytał 
również druh Andrzej Pilch. Dzieciaki zapoznane zostały 
z pierwszą pomocą przedmedyczną, a także zobaczyły wóz 
strażacki, a w nim szereg sprzętów potrzebnych do akcji ra-
tunkowych. Nie obyło się bez konkurencji strażackich, przy-
miarki elementów stroju prawdziwego strażaka oraz doskona-
łego określania właściwych zachowań społecznych. Wspaniałą 
zabawą okazał się drewniany teatrzyk Kamishibai czyli tea-
trzyk obrazkowy, gdzie przedszkolaki i drugoklasiści ze SP 

w Harklowej tworzyli dalsze losy i ilustracje do wcześniej wy-
słuchanych utworów, w tym: "Rower Walentynki" Ferrari CH., 
"Szukając Marudka" Yamamoto K. oraz "Trzeba będzie..." Le-
nain T.  

W ramach trwającego Tygodnia Głośnego Czytania kilkakrot-
nie przedstawiano opowieść pt.: "O mądrej królewnie i smoku 
z Twardej Góry". Udział w inscenizacji teatralnej brali utalen-
towani uczniowie ZSP w Święcanach, których podziwiali kole-
dzy z klas drugich i trzecich wraz z opiekunami, a także rodzi-
ce. Mieliśmy wielką przyjemność gościć łącznie 175 uczestni-
ków, którzy otrzymali Złotą Listę książek, zakładki, naklejki 
z logo "Cała Polska czyta dzieciom" oraz słodki poczęstunek. 

Coroczne święto ma przypominać nam dorosłym, jak ważne 
jest, aby choć kilka minut dziennie poświęcić na głośne czyta-
nie najmłodszym. Jak przekonują pomysłodawcy akcji - Fun-
dacja ABC XXI - to najlepsza metoda wychowania myślącego, 
kulturalnego i ciekawego świata dziecka. Pamiętajmy, że spo-
tkanie z książką jest piękną przygodą i daje zarówno dzieciom, 
jak i dorosłym wiele przyjemności. 

Wszystkim zaproszonym gościom oraz miłośnikom, sympaty-
kom biblioteki serdecznie dziękuję za udział w obchodach już 
XV Tygodnia Czytania Dzieciom. 

INFORMATOR KULTURALNY cd. 

29.05– 05.06.2016 r. XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  

Warto przeczytać 
 

„Rok miłosierdzia 2016 stał się inspiracją do powstania tomiku „Pod wspólnym niebem”. Przy 
wspólnym pomyśle uczniów naszej szkoły oraz pani wychowawczyni Bernadety Wanat naro-
dziła się inicjatywa mająca na celu upamiętnienie naszej miejscowości Święcany widzianej 
oczami dzieci. Ich ilustracje przedstawiają najważniejsze miejsca w Święcanach, które znają, 
jakimi się otaczają co dnia, oraz zwykłe codzienne rzeczy i wydarzenia związane za nasza 
wsią. Ukazujemy wszystko to, co zaobserwowały dzieci swoją wyobraźnią.  
Do ilustracji dołączone są wiersze mające na celu dogłębniejsze rozwinięcie wyobraźni czytel-
nika, aby zobaczył co dzieje się w naszej miejscowości. Wiersze stanowią dopełnienie rysun-
ków ukazujących cząstkę tego, co najważniejsze do wzrokowego przedstawienia.  
Myślimy, że ten tomik stanie się niejako rodzinną pamiątką, po którą sięgając po latach, bę-
dziemy mogli wspominać siebie i czasy w których ilustratorzy byli jeszcze dziećmi.  
A przyszłość o której teraz marzą, stanie się już rzeczywistością.” 
Autorki: Maria Słowik i Krystyna Pilch 

8-15.05.2016 r. Biblioteka inspiruje! 

Tegoroczny Tydzień Bibliotek trwający od 8 do 15 maja 
ph."Biblioteka inspiruje"- był już XIII Ogólnopolskim wydarze-
niem tego typu. Zasadniczym celem tygodniowego programu 
promującego bibliotekę w przestrzeni kulturalnej jest przede 
wszystkim podkreślenie roli samego czytania jakie odgrywa 
ono w życiu każdego człowieka. Poprawia jego jakość, kształ-
tuje osobowość, pomaga w edukacji, zdobywaniu wiedzy 
w różnych dziedzinach, a także nabywaniu umiejętności po-
znawczych. Ponadto tydzień ten ma również zwrócić uwagę 
na zwiększanie się prestiżu zawodu bibliotekarza i popularyzo-
wać zainteresowanie literaturą wśród szeroko pojętych krę-
gów społecznych.  
Filie biblioteczne w Harklowej i Święcanach aktywnie włączyły 
się w obchody święta bibliotek, gdzie inspiracją stało się spo-
tkanie ze sztuką teatralną. Stąd drewniany teatrzyk Kamishi-

bai pt."Szukając Marudka" autorstwa Kumiko Yamamoto oraz 
"Trzeba będzie..." T. Lenain, O. Tallec.  
Kolejnym ukłonem w stronę sztuki widowiskowej była insceni-
zacja scenariusza teatralnego pt.: "O mądrej królewnie i smo-
ku z Twardej Góry". Znakomitymi aktorami okazali się ucznio-
wie z ZSP w Święcanach, którzy uczestniczą w cotygodnio-
wych zajęciach bibliotecznych "Uczę sie bawiąc". Okazją do 
kreatywności twórczej były również warsztaty z decoupage'u 
i wełny czesankowej, na których powstały same arcydzieła! 
Tegoroczne hasło miało zwrócić uwagę otocznia na atrakcyj-
ność placówek czytelniczych, które są instytucjami nieodzow-
nymi i odrywają szczególną rolę w środowisku lokalnym. Dla-
tego w bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas i poszerza 
horyzonty; jednym słowem – biblioteka inspiruje. 
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5 czerwca na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury i Czytel-
nictwa w Skołyszynie odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka. P.o. Dyrektor GOKiCz w Skołyszynie Maria Sychta 
powitała wszystkie dzieci i dorosłych, zaprosiła do wspólnej 
zabawy życząc niezapomnianych wrażeń. Na scenie wystąpili 
uczestnicy zajęć GOKiCz oraz przedszkolaki z Kunowej, Przy-
siek i Skołyszyna. W czasie pikniku swoje umiejętności zapre-
zentowali także uczniowie Ogniska Muzycznego. Teatr Lalko-
wy ART- CINEMA z Nowego Sącza zaprosił wszystkie dzieci do 
wspólnej zabawy. Dla najmłodszych przygotował wiele atrak-
cji między innymi skręcanie baloników, malowanie twarzy 
oraz gry, zabawy i konkursy. Niezapomnianą atrakcją dla ma-
luchów były bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie gdzie zachwyco-
ne dzieci mogły zjeżdżać do woli, dodatkowym prezentem 
była wata cukrowa. 
Na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w 
Skołyszynie czekało na dzieci wiele atrakcji. Członkowie Klubu 
Motocyklowego Steel Roses MC Poland przygotowali wiele 
zabaw i konkursów zręcznościowych. Dużo emocji dostarczyły 
również dzieciom przejażdżki motocyklem a także pokaz sa-
mochodu i sprzętu strażackiego, prezentowanego przez OSP 
w Skołyszynie. 
W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 

pod hasłem "Czytanie uskrzydla" Pan Jacek Kędzior - Skarbnik 
Gminy Skołyszyn wraz z bibliotekarkami przeczytał wiersz 
"Lokomotywa" J. Tuwima, oraz wręczył nagrody za przepro-
wadzony konkurs plastyczny „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi 
tato” w którym wzięło udział 32 osoby. 
Pomimo, iż Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania dobiega 
końca Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 
gorąco zaprasza wszystkich rodziców, dziadków dzieci do od-
wiedzania biblioteki i wypożyczania wartościowej literatury. 
Zgodnie z hasłami Fundacja ABC XXI - Cała Polska czyta dzie-
ciom "Codziennie czytajmy dziecku co najmniej przez 20 mi-
nut wartościową i ciekawą dla niego książkę, opowiadanie, 
wiersze. Czytajmy niemowlętom. Nie zarzucajmy rytuału gło-
śnego czytania nawet gdy dziecko samo już umie czytać! Gło-
śne czytanie dziecku zapewnia jego wszechstronny rozwój: 
intelektualny, emocjonalny i moralny". 
Sponsorami Gminnego Dnia Dziecka byli: Gmina Skołyszyn, 
Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej 
i Handlu "Rolwod" Skołyszyn, Firma Handlowo- Usługowa 
"Okienko" oraz Klub Motocyklowy Steel Roses MC Poland. 
Organizatorzy dziękują Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoły-
szynie oraz młodzieży z ZSP w Skołyszynie i Dominice Kamiń-
skiej za pomoc przy organizacji pikniku. 

5.06.2016 r. Dzień Dziecka w Skołyszynie 

INFORMATOR KULTURALNY cd. 

Koncert Jan Wojdak Show, występy zespołów ludowych LI-
WOCZANIE, LISOWIANKI, zabawy z klaunem, konkursy z na-
grodami, pokaz sztucznych ogni, dyskoteka pod gwiazdami – 
to tylko wybrane atrakcje pikniku "DNI GMINY SKOŁYSZYN", 
na które zaprasza Wójt Gminy Skołyszyn oraz Gminny Ośro-
dek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. W dniu 13 sierpnia 
odbędą się rozgrywki sportowe, natomiast 14 sierpnia na sta-
dionie sportowym w Święcanach podczas imprezy planowane 
są liczne konkursy z nagrodami. Dla dzieci zorganizowany zo-

stanie konkurs plastyczny. Uczestnicy imprezy będą mieli rów-
nież okazję do degustacji tradycyjnych potraw, przygotowa-
nych z miejscowych specjałów przez Koła Gospodyń Wiej-
skich. W trakcie imprezy na scenie zaprezentują się uczestnicy 
zajęć tanecznych i wokalnych prowadzonych w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Niewątpliwie 
największą atrakcją Święta będzie występ zespołu MEJK-
jednego z najpopularniejszych zespołów muzyki disco polo.   
SERDECZNIE ZAPRASZAMY. WSTĘP WOLNY! 

Dni Gminy Skołyszyn - Święcany 2016 
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Historyczny sukces - LKS Skołyszyn na podium 

18 czerwca 2016 roku piłkarze LKS Skołyszyn grający w kro-
śnieńskiej klasie okręgowej zakończyli sezon. Skołyszyńska 
drużyna zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach zdobywając 57 
punktów.  LKS Skołyszyn reprezentowali: Łukasz Kuryj, Mate-
usz Furmanek (I), Mateusz Jankowicz, Jacek Kaszycki, Pa-
weł  Gutkowski,  Tomasz Kmiotek, Dawid Walczyk, Tomasz 
Syzdek, Mateusz Furmanek (II), Grzegorz Kędzior, Mateusz 
Skok, Mateusz Skrzyszowski, Marek Zawisza, Sebastian Figu-
ra, Stanisław Piwowar, Artur Walczyk, Tobiasz Walczyk, Da-
mian Pelczar, Kacper Stój, Rafał Rąpała, Bogdan Rąpała, Nor-
bert Myśliwiec. Na historyczny wynik złożyła się udana jesień 
- zespół zajął 4. miejsce z 27 punktami na koncie. Wiosną LKS 
pod wodzą  trenera Zdzisława Żmigrodzkiego rozegrał 15 
spotkań i zdobył 30 punktów odnotowując 9 zwycięstw, 
3 remisy i 3 porażki. W rundzie rewanżowej seniorzy Skoły-
szyna lepiej prezentowali się na własnym terenie, z 8 roze-
granych w Skołyszynie spotkań sześć wygrali, a jedno zremi-
sowali. Sezon 2015/2016 to sezon historyczny, LKS Skołyszyn 
po raz pierwszy przekroczył magiczną liczbę 50 punktów i po 
raz pierwszy zajął miejsce na podium tuż za Czarnymi Jasło 
i Przełęczą Dukla. Z 30 rozegranych spotkań zespół zwyciężył 
16-krotnie, odnotował 9 remisów i tylko 5 porażek, zdoby-
wając 57 bramek, a tracąc 37. Imponująco wyglądają staty-
styki w meczach rozgrywanych w Skołyszynie – 11 zwy-
cięstw, 3 remisy i 1 porażka, przy 40 trafionych i 16 straco-
nych bramkach. W 15 spotkaniach wyjazdowych  drużyna 
zwyciężyła 5 razy, odnotowała 6 remisów i 4 porażki, stosu-
nek bramek 17-21. Najlepszym strzelcem sezonu 2015/2016 

został Norbert Myśliwiec, który trafił do bramki przeciwni-
ków 15 razy, tuż za nim uplasował się Bogdan Rąpała z 14 
golami i Marek Zawisza z 9 trafieniami. Na kolejnych miej-
scach znaleźli się: Sebastian Figura (4) i Artur Walczyk (3), po 
2 gole zdobyli: Jacek Kaszycki, Stanisław Piwowar i Mateusz 
Furmanek (II). Wyrównana kadra, zaangażowanie i ambicja 
zawodników, charyzma trenera to niewątpliwe atuty Skoły-
szyna, do których można jeszcze zaliczyć występy w drużynie 
seniorów piłkarzy z młodszych roczników: Tomasza Syzdka, 
Sebastiana Figury, Damiana Pelczara, Kacpra Stoja i Rafała 
Rąpały. Bowiem LKS to nie tylko seniorzy, ale również piłka-
rze grający w rozgrywkach młodzieżowych. Trenowani przez 
Grzegorza Piotrowskiego juniorzy zajęli na mecie sezonu 
drugie miejsce w klasie okręgowej i niewiele zabrakło im do 
awansu do Podkarpackiej Ligi Juniorów, gdyby nie systema-
tyczne podbieranie zawodników do seniorów, ich awans 
byłby pewny. Bogusław Byczek wraz ze swoimi trampkarza-
mi w imponującym stylu drugi rok z rzędu wygrał klasę okrę-
gową. Chłopcy grali widowiskowo i skutecznie, a najlepsi 
z nich występowali często w drużynie juniorów. Najmłodsi 
piłkarze - podopieczni Bogdana Rąpały, również uplasowali 
się w czołówce w swojej klasie rozgrywkowej. Cieszą sukcesy 
młodzieży, bo dają nadzieję na udaną sportowo przyszłość 
dla naszej seniorskiej piłki. Dziękujemy i gratulujemy skoły-
szyńskim piłkarzom i trenerom za trud włożony w prowadze-
nie drużyn, Zarządowi za ogrom pracy, a Sponsorom za po-
moc i wsparcie. Piłkarzom i trenerom życzymy udanego let-
niego wypoczynku. Do zobaczenia na piłkarskiej murawie. 
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Sukcesy sportowe uczennicy SP Jabłonica -Marleny Łyszczarz 

 

Marlena Łyszczarz- uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Jabłonicy rozwija 

swoją życiową pasję, jaką jest pływanie. Od kilku lat z powodzeniem bierze 

udział w różnego rodzaju zawodach sportowych w tej dziedzinie, przywożąc pu-

chary, medale i dyplomy. 30.04.2016 r. w Otwartych Mistrzostwach Gorlic 

w Pływaniu w kategorii dziewcząt Marlena zajęła trzecie miejsce. Dystans 50 m 

przepłynęła stylem klasycznym w czasie 46,93. To nie pierwszy sukces. 9 kwiet-

nia 2016 r. uczennica wzięła udział w Pływackich Mistrzostwach Skawiny. Zajęła 

II miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym dziewcząt w kategorii: 12 lat. 

Marlena przepłynęła tę odległość w czasie 49,12 . W tym roku szkolnym zajęła 

również IV miejsce w IX Mistrzostwach Polski w Pływaniu FAMILY CUP 2015 zor-

ganizowanych na pływalni MOSiR w Jaśle. W zawodach pływackich wzięło udział 

prawie 300 osób. Wśród tak licznej konkurencji Marlena poradziła sobie bardzo 

dobrze. Uczennica posiada wielki talent, który warto rozwijać.  

Ł. Biernacka  

Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy  

Dnia 23.04.2016r. w sobotę o godz.12:00 w ZSP w Skołyszy-
nie odbył się Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta 
Gminy pana Zenona Szury. Rywalizacja była bardzo zacięta. O 
puchar walczyło ponad 150 uczestników, którzy prezentowali 
się w swoich grupach wiekowych i klasach tanecznych. Przy-
było, wielu młodych tancerzy z różnych szkół oraz klubów 
tanecznych. Swoje umiejętności pokazali tancerze z: AT DAN-
CE- studio tańca Tomasza Berkowicz, GOK- Czermna, grupa 
taneczna z Biecza, przedszkole z Kołaczyc, Nowy Żmigród- SP, 
Bajkowe Przedszkole Jasło, SP w Krajowicach i Studio Tańca 
Podkarpacie Jasło, prowadzone przez organizatora turnieju 

pana Adama Berkowicza. W turnieju wzięli udział także re-
prezentanci ZSP w Skołyszynie. Puchar Wójta Gminy zdobyli 
Adrian Brej, mieszkaniec Jasła wraz ze swoją partnerką Karo-
liną Mitoraj z Przysiek, którzy reprezentowali ST Podkarpacie 
Jasło. Zaprezentowali oni swoje wspaniałe umiejętności 
w kilku tańcach standardowych oraz latynoskich, takich jak 
np. samba, rumba i walc wiedeński. Ich mistrzowskie wyko-
nanie potwierdza to, że mają bardzo wysoką klasę taneczną 
B. W organizację oraz obsługę turnieju włączyli się uczniowie 
ZS Mundurowych w Trzcinicy oraz uczennice klasy 2a Gimna-
zjum w Skołyszynie. Gratulujemy i życzymy więcej sukcesów 
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WARTO WIEDZIEĆ 

List Prezesa KRUS 

Uwaga! Program Rodzina 500+ - próby wyłudzeń 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcą-
cych złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłat-
nych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami interneto-
wymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” 
są strony: 
Rodzina500plus.gov.pl 
Obywatel.gov.pl 
Oficjalne strony ministerstw. Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wycho-
wawczego jest bezpłatny. 

https://rodzina500plus.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/


16 

Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 2(45)2016 

 

Wieści  Skołyszyńskie  –  bezpłatny B iu letyn In formacyjny  GOK iCz,  Rady  i  Ur zędu Gminy  
w Sko łyszyn ie  
Adres Urzędu Gminy:  3 8 -242 Sko łyszyn 12  *  te l . / fax  (013)  4491062 -64  
e-mail  g m i n a @s k o l y s z y n .p l  *  strona internetowa:  w w w .s k o l y s z y n .p l   
Zespół  redakcyjny :  W ł a d y s ł a w a  K o ł o d z i e j ,  M a r t a  G ą s i o r o w s k a ,  J u s t y n a  F u r m a n k i e w i c z  
Nakład:  1 4 0 0  e g z e m p l a r z y   
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi 
tytułami. 

OGŁOSZENIA 

Ogólnopolskie badanie struktury gospodarstw rolnych 
 

Urząd Gminy w Skołyszynie na prośbę Urzędu Statystycznego w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż w dniach 1 czerwca - 29 
lipca 2016 roku odbędą się Ogólnopolskie badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). 

Badania te będą prowadzone w wybranych losowo gospodarstwach rolnych. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli 
przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. 

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich 
wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak 
istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji. 

Komitet Budowy Kościoła i Rada Sołecka z Przysiek zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Skołyszyn na festyn parafialny, 
który odbędzie się 3 lipca 2016r. na terenie Szkoły Podstawowej w Przysiekach. Festyn  rozpocznie się o godzinie 15:00. Dla 
uczestników przygotowano wiele atrakcji: wesołe miasteczko dla dzieci, występy gwiazd i zespołów: Rompey, Joker, MeGustar 
Metrum, loteria fantowa (każdy los wygrywa), losowanie atrakcyjnych nagród (między innymi: wycieczka do Europarlamentu, 
tablety, rower). Bilet - cegiełka: 10zł. 

Zaproszenie na festyn 

Nowy sezon w Ośrodku  Rekreacji Wodnej w Skołyszynie 

Ośrodek Rekreacji Wodnej w Skołyszynie zaprasza wszystkich od 2 lipca 2016 r. w 

soboty - niedziele  w godz. od 12:00 - 19:00. Możliwość wędkowania, rowerki wodne, 

kajaki, łódki, sklepik. 10 lipca 2016 r. dodatkowe atrakcje. 

Ogłoszenie pisemne tzw. motyl przekazywany z domu do do-

mu jest tradycyjną metodą zawiadamiania mieszkańców 

o ważnych i istotnych sprawach dla naszej Gminy. Niestety 

ostatnio mamy coraz więcej interwencji dotyczących zatrzy-

mywania ogłoszeń i nie przekazywania ich dalej. Nie wszyscy 

mieszkańcy naszej Gminy mają możliwość korzystania z Inter-

netu cz też czytania ogłoszeń wywieszanych na tablicach, dla-

tego zwracamy się z prośbą – nie zatrzymujcie pisemnych 

ogłoszeń, przekazujcie je dalej, inni też chcą zapoznać się 

z ich treścią. 

Szanowni mieszkańcy Gminy Skołyszyn. 

Wyścig Tur de Pologne w Skołyszynie - ogłoszenie 

Urząd Gminy w Skołyszynie informuje, że w dniu 15 lipca 2016 
roku przez teren gminy Skołyszyn  przejedzie międzynarodo-
wy wyścig kolarski Tour de Pologne UCI Pro Tour. Organiza-
torem wyścigu jest firma Lang Team wraz z władzami samo-
rządowymi zainteresowanych regionów. W związku z powyż-
szym w godzinach 13:00 – 15:00 wystąpią utrudnienia w ru-
chu drogowym na drodze krajowej od Biecza w kierunku 
Jasła oraz drogach przylegających (powiatowych i gminnych). 
Ruch po drodze krajowej zostanie całkowicie zamknięty około 

godz. 13:15. Bezwzględnie należy stosować się do poleceń 
służb, które będą zabezpieczały trasę przejazdu. W trakcie 
przejazdu kolumny wyścigu prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności na poboczach i chodnikach, nie przebieganie przez 
jezdnię. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci. Zachęca-
my miłośników kolarstwa do licznego udziału i sportowego 
dopingu kolarzy na trasie przebiegającej przez naszą Gminę. 
Szczegóły z wyścigu na stronie:  http://tourdepologne.pl/pl/ . 
Wójt Gminy Skołyszyn - Zenon Szura. 

http://tourdepologne.pl/pl/

