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W numerze m.in.: 

 

- Wyniki referendum 

- Nowa strategia rozwoju 

- Skołyszyn ubiega się o tytuł 

- Nabór wniosków 

- Program FIO 

- Równać szanse 

- Wybory do sejmu i senatu 

  RP 

- LGD Liwocz 

- Setna rocznica urodzin 

- Bezpieczne życie seniorów 

- Cudze chwalicie … 

- Dożynki powiatowe 

- Gminne zawody sportowo- 

  pożarnicze 

- 650-lecie Harklowej 

- Wydarzenia kulturalne 

organizowane przez  

   GOKiCz 

- Sport 

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

 
Wójt Gminy Skołyszyn oraz Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie byli orga-

nizatorami pikniku „Lato w Skołyszynie”, który odbył się 2 sierpnia na placu targowym  w Sko-

łyszynie. W godzinach popołudniowych swoje umiejętności wokalne i taneczne prezentowali na 

scenie uczestnicy zajęć prowadzonych w GOKiCz. Wystąpił zespół śpiewaczy „Lisowianki” 

z Lisowa, a swoją twórczość zaprezentowały poetki ludowe z Gminy Skołyszyn; Maria Biela-

mowicz, Krystyna Pilch i Maria Słowik. Klaun Roberto poprowadził wiele ciekawych zabaw dla 

dzieci. Licznie przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowości mogli ponadto skorzystać z wie-

lu atrakcji; wesołego miasteczka, wziąć udział w konkursach, spróbować tradycyjnych potraw, 

przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, obejrzeć wystawę Klubu Twórców Sztuki 

z Gminy Skołyszyn a także prac uczestników zajęć plastycznych w GOKiCz, , dzieci mogły 

wziąć udział w konkursie plastycznym. Tymczasem na scenie prezentowały się kolejne zapro-

szone zespoły; „Rompey” i „Lesioki”. Największą atrakcją Święta był występ zespołu AFTER 

PARTY. Po koncercie DJ M-Lukas zapewnił fantastyczną atmosferę na dyskotece pod gwiaz-

dami. Imprezę poprowadził Waldemar Wojtas z radia ”Trendy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta 

spawlus@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   

  

 

PIKNIK „LATO W SKOŁYSZYNIE” 

 

      Wrzesień to początek nowego roku szkolnego, to kolejny rok pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. Sza-

nowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty; to dzięki Waszej ofiarności i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mieszkań-
ców mogą pogłębiać swoją wiedzę i kształtować umysł, życzę Wam satysfakcji i spełnienia zawodowego. Szanowni Rodzice 

Niech osiągnięcia Waszych dzieci będą dla Was nieustającym powodem do dumy. Drodzy Uczniowie niech będzie to czas 

nie tylko wytężonej pracy, ale niech niesie ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań 
i uzdolnień. 

       Życzę wszystkim aby ten rok był pełen sukcesów, osiąganych w atmosferze dobrej współpracy, cierpliwości i wyrozu-
miałości względem siebie. 

                                                                                                             Wójt Gminy 

                                                                                                             Zenon Szura 
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Wyniki Referendum Ogólnokrajowego 2015 r.: Fre-

kwencja: - POLSKA - 7,48%, - WOJEWÓDZTWO 

PODKARPACKIE - 8,39%, - POWIAT JASIELSKI 

- 8,39%, - GMINA SKOŁYSZYN - 6,78% : - Sko-

łyszyn - 8,16%, - Jabłonica - 6,21 %, - Bączal Dolny 

- 4,09% - najniższa frekwencja, - Przysieki - 6,77%, 

- Harklowa - 8,50%, - Święcany - 4,77%, - Lipnica 

Górna - 7,39%, - Lisów - 6,51%, - Siepietnica - 

13,02% - najwyższa frekwencja, - Kunowa - 4,92%, 

- Siedliska Sławęcińskie -  7,28%, - Pusta Wola - 

7,66% . Mieszkańcy Gminy Skołyszyn opowiedzieli 

się: pytanie 1: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 

jednomandatowych okręgów wyborczych w wybo-

rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? TAK - 

81,71%, pytanie 2: Czy jest Pani/Pan za utrzyma-

niem dotychczasowego  sposobu  finansowania  partii 

 

 

 

Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem prac 

nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Jasielskiego na 

lata 2016-2022 zapraszamy do udziału w konsulta-

cjach społecznych, na temat możliwości rozwoju 

Powiatu Jasielskiego i zdefiniowania ostatecznego 

kształtu dokumentu Strategii. Chcemy uzyskać od 

Państwa opinie na temat głównych problemów roz-

wojowych w sferze społecznej, gospodarczej oraz 

w sferze  instytucjonalnej  Powiatu  Jasielskiego. Pro- 

 

 

W dniach 17- 23 września we wszystkich gminach 

należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-

łania „LIWOCZ” tj. Brzyska, Brzostek, Jodłowa, 

Pilzno i Skołyszyn odbyły się pierwsze spotkania 

konsultacyjne dotyczące opracowania nowej strategii 

rozwoju. Spotkania miały za zadanie nakreślić głów-

ne kierunki rozwoju obszaru LGD „LIWOCZ” do 

roku 2022. Podczas spotkań przedstawicie LGD 

wsłuchiwali się w opinie mieszkańców, zapoznawali 

się  z  problemami, potrzebami i oczekiwaniami. Ter- 

 

 

Miło nam poinformować, że Skołyszyn znalazł się 

w finałowej dziesiątce miejscowości w konkursie 

Urzędu Marszałkowskiego pn. „Piękna Wieś Pod-

karpacka 2015”. Do konkursu zgłoszono 33 miej-

scowości z których po wstępnej ocenie przesłanych 

prezentacji oprócz Skołyszyna wybrano także sołec-

twa Rymanów Zdrój, Korczyna, Cmolas, Wiśniowa, 

Haczów, Żołynia, Sokolniki, Chorzelów i Wolica 

Piaskowa. Komisja konkursowa odwiedziła Skoły-

szyn, podczas wizytacji oceniane były m.in.: wypo-

sażenie wsi w infrastrukturę (wodociąg, kanalizacja, 

chodniki, drogi, oświetlenie, przystanki, internet, 

itp.), estetyka w miejscach publicznych i posesjach – 

stosowanie rodzimych gatunków roślin, wygląd pry-

watnych posesji – estetyka, porządek, posiadanie  

przez  miejscowość  posterunku policji, OSP, monito-

ringu,   posiadanie   przez   miejscowość  przychodni 

 

 

politycznych z budżetu państwa? TAK - 14,26%, 

pytanie 3: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem 

zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wy-

kładni przepisów prawa podatkowego na korzyść 

podatnika? TAK - 92,63%. Szczegóły na 

http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/18050

9. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simy również o wskazanie priorytetowych celów, 

koniecznych do podjęcia przedsięwzięć do realizacji 

przez Powiat oraz inne instytucje, organizacje i pod-

mioty działające na terenie Powiatu. Umieszczone na 

stronie www.skolyszyn.pl.dokumenty zawierają pod-

stawowe informacje o procesie przygotowania nowej 

strategii oraz formularze do wyrażania Państwa opi-

nii i uwag. Znajdują się tam również sprawozdania 

z działań już zakończonych. 

 

 

miny konsultacji zostaną podane na stronach interne-

towych: www.skolyszyn.pl oraz www.lgdliwocz.pl. 

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikiem 

punktu konsultacyjnego pod nr tel. 13 441 03 38 

w dniach wtorek-środa w godz. 9:00-13:00, e-mailem 

na adres: lgdliwocz@wp.pl , pocztą na adres: Stowa-

rzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” 38-

212 Brzyska 11A. Osoby, które nie mogą osobiście 

wziąć udziału w konsultacjach zachęcamy do wypeł-

nienia ankiety, gdyż każdy głos jest dla nas ważny! 

 

 

zdrowia i apteki, posiadanie przez miejscowość szko-

ły, przedszkola, świetlicy wiejskiej, miejsc przysto-

sowanych do wspólnej aktywności mieszkańców, 

posiadanie przez wieś zakładów oferujących miesz-

kańcom zatrudnienie. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

WYNIKI REFERENDUM 

 
 

NOWA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2016-2022 

 

SKOŁYSZYN UBIEGA SIĘ O TYTUŁ  
 

 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE 

http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/180509
http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/180509
http://www.skolyszyn.pl/
http://www.skolyszyn.pl/
http://www.lgdliwocz.pl/
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Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa Andrzej Gross ogłosił w dzienniku ogólnopol-

skim i na portalu internetowym ARiMR termin 

przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz 

zasady udzielania wsparcia na operacje typu "Moder-

nizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" 

finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o przy-

znanie takiego wsparcia Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała: od 

19 października do 17 listopada 2015 r. a będzie 

można ubiegać się o pomoc na inwestycje związane 

z : rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne 

dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ; rozwojem 

produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia 

może wynieść 500 tys. zł; rozwojem produkcji 

bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może 

przekroczyć 500 tys. zł. Jest to kolejny rodzaj po-

mocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 uruchamia-

ny przez ARiMR w tym roku. Na realizację wyżej 

wymienionych inwestycji w całym PROW 2014 - 

2020 przewidziano łącznie 1,3 mld euro. O pomoc 

mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, 

których wielkość ekonomiczna mieści się w prze-

dziale od 10 euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej 

reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie skła-

dać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwe-

stycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wów-

czas   łączna  wielkość  ekonomiczna  należących  do  

 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza 

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-

ści pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana 

dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jed-

nostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobo-

wość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka 

rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze 

i wspólnoty mieszkaniowe; - podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW; do udziału 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środ-

ków krajowego Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich (P FIO). Konkurs przeprowadzany 

jest  zgodnie z przepisami UoDPPioW  oraz Uchwałą  

 

 

Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w Wa-

szej miejscowości! Ogłaszamy Regionalny Konkurs 

Grantowy Programu „Równać Szanse 2015”. Zapra-

szamy do konkursu organizacje pozarządowe, domy 

kultury, biblioteki gminne, nieformalne grupy doro-

słych z małych miejscowości do 20 000 mieszkań-

ców. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja 

Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i naj-

lepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status lokal- 

 

nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. 

euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich 

wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodar-

stwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną 

przynajmniej 10 tys. euro. ARiMR wypłaca rolnikom 

wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" 

w postaci dofinansowania poniesionych przez nich 

kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofi-

nansowania wynosi standardowo 50% poniesionych 

kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy 

i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc 

ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wparcie 

składa wspólnie kilku rolników. Wnioski o przyzna-

nie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR 

właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. 

Można je również złożyć za pośrednictwem biura 

powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. 

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, 

przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, 

nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób 

wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie po-

mocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR 

właściwym ze względu na położenie gospodarstw 

osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli go-

spodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej 

niż jednego województwa, wniosek składa się w tym 

województwie, w którym jest położona największa 

część tych gospodarstw.  

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma 

uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności 

przysługiwania pomocy. 

 

 

Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 

2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Ini-

cjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Zaprasza 

my również do udziału w spotkaniach informacyj-

nych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 

2016. Udział w spotkaniach jest bezpłatny! W woje-

wództwie podkarpackim spotkanie zaplanowano 

w dniu 26.11.2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim 

w Rzeszowie. Więcej na temat Programu FIO na 

stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

nego realizatora skutecznych działań dla młodzieży 

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrówna-

nie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe 

życie. Wygrana w Regionalnym Konkursie Granto-

wym to dotacja do 8 500 zł na projekt 6-miesięczny 

(trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2016 r.). Termin 

składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, 

o godzinie 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do 

formularza aplikacyjnego czekają na stronie interne 

towej: www.rownacszanse.pl. 

"RÓWNAĆ SZANSE" 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW 

PROGRAM FIO 

 

 

http://www.rownacszanse.pl/
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Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej wybory do Sejmu RP i Senatu RP odbę- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwód głosowania Nr 1, 7, i 10 przystosowany jest 

również dla wyborców niepełnosprawnych. Do celów 

głosowania korespondencyjnego wyznacza się sie-

dzibę OKW Nr 1 w Skołyszynie Głosowanie odby-

wać się będzie od godz.7
00

 do 21
00

. Zgodnie z kalen-

darzem wyborczym do dnia 2 października 2015 r. 

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji 

wyborczych przez pełnomocników komitetów wy-

borczych; do dnia 4 października 2015 r. powołanie 

przez wójtów obwodowych komisji wyborczych; do 

dnia 10 października 2015 r. zgłaszanie wójtowi 

zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, 

w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 

sporządzonych w alfabecie Braille’a; do dnia 16 

października 2015 r. składanie wniosków o sporzą-  

 

 

Zakończenie pewnego etapu to zawsze czas podsu-

mowań. A więc powstałe 1 lipca 2008 roku Stowa-

rzyszenie, które zapożyczyło swoją nazwę od naj-

wyższego wniesienia Pogórza Ciężkowickiego działa 

na  terenie  pięciu gmin; Brzyska, Brzostek, Jodłowa, 

 

dą się 25 października 2015 r. Na terenie gminy Sko-

łyszyn będziemy głosować w n/w lokalach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzenie aktu  pełnomocnictwa  do głosowania; do dnia 

20 października 2015 r. składanie wniosków o dopi-

sanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie 

obwodzie głosowania. Prawo udziału w głosowaniu 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ma obywatel polski, 

który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 

nie został pozbawiony praw publicznych prawomoc-

nym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowol-

niony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został 

pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orze-

czeniem Trybunału Stanu. Wyborca jest wpisywany 

z urzędu do spisu wyborców w obwodzie głosowania 

właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Pol-

sce. Informacje dot. wyborów; na stronie pkw.gov.pl. 

 

 

Pilzno i Skołyszyn jest partnerstwem oddolnym skła-

dającym się z przedstawicieli trzech sektorów: pu-

blicznego, gospodarczego i społecznego. W minio-

nym okresie programowania LGD pozyskało z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich /cd. na str.5/. 

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 
 

LGD „LIWOCZ” 

Nr ob-

wodu  

Granice obwodu głoso-

wania 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej Uwagi 

1 Skołyszyn 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie 13 4491089 

Lokal dostosowany do 

wyborców niepełno-

sprawnych 

2 Jabłonica Dom Ludowy w Jabłonicy 508 681 745  

3 
Bączal Dolny 

Bączal Górny 

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu 

Dolnym 13 4493032 
 

4 Przysieki Dom Ludowy w Przysiekach 508681719  

5 Harklowa Dom Ludowy w Harklowej 508681746  

6 Święcany 
Zespół Szkół Publicznych w Święcanach 

134495029 
 

7 Lipnica Górna 
Dom Ludowy w Lipnicy Górnej  

13 4493214 

Lokal dostosowany do 

wyborców niepełno-

sprawnych 

8 Lisów 
Szkoła Podstawowa w Lisowie 13 

4491031 
 

9 Siepietnica Dom Ludowy w Siepietnicy 508681736  

10 Kunowa 
Zespół Szkół Publicznych w Kunowej  

13 4494127 

Lokal dostosowany do 

wyborców niepełno-

sprawnych 

11 
Siedliska Sławęcińskie, 

Sławęcin 

Dom Ludowy w Siedliskach Sł. 

508681738 
 

12 Pusta Wola Dom Ludowy w Pustej Woli 508681747  
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W dniu 12.09.2015 r. mieszkanka Święcan Pani Ma-

rianna Maciejowska skończyła sto lat. Dostojna jubi-

latka urodziła się dnia 12.09.1915 r. w Święcanach. 

Doczekała się 6 wnuków i 7 prawnuków. Całe życie 

ciężko pracowała w gospodarstwie. Mimo swojego 

wieku jest w bardzo dobrej kondycji, lubi spacero-

wać. Jest osobą bardzo pogodną, gościnną i uwiel-

bianą przez wnuki i prawnuki. Setne urodziny Pani 

Marianna świętowała w dniu 13.09.2015 r. w Restau-

racji ,,La Dolce Vita” w Siepietnicy w dużym gronie 

rodziny i znajomych. Z okolicznościowymi życze-

niami i prezentami przybyli również do szanownej 

jubilatki przedstawiciele Urzędu Gminy w Skołyszy-

nie  w  składzie: Stanisław  Pawluś – Zastępca Wójta 

Gminy,  Janina  Byczek – Sekretarz  Gminy oraz Ur- 

 

 

Jak nie dać się oszukać, jak zadbać o swoje bezpie-

czeństwo w ruchu drogowym, o czym należy pamię-

tać sięgając po leki – m.in. takie tematy zawiera po-

radnik „Bezpieczne Życie Seniorów”, który został 

wydany przez wojewodę podkarpackiego. Poradnik 

trafi do seniorów za pośrednictwem samorządów. 

Poradnik powstał z myślą o osobach starszych, ich 

rodzinach i opiekunach. Zmieniające się uwarunko-

wania społeczne, w tym struktura pokoleniowa 

i demograficzna, postępująca skala starzenia się spo-

łeczeństwa, a także występujące w życiu codziennym 

zagrożenia uwrażliwiają nas na potrzeby osób 

w podeszłym wieku i obligują do podejmowania 

skierowanych bezpośrednio do tej grupy społecznej 

oddziaływań profilaktycznych i pomocowych. Jedną 

z podjętych w tym zakresie inicjatyw jest powstanie 

poradnika „Bezpieczne Życie Seniorów”. Materiał 

zawiera  ważne  informacje  i  wskazówki,  dotyczące  

 

 

/c.d. ze str. 4/ na lata 2007 -2013 środki w wysokości 

8 125 644,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana 

pomiędzy wnioskodawców czterech działań, którzy 

złożyli wnioski w odpowiedzi na ogłaszane nabory. 

Łącznie do LGD „LIWOCZ” wpłynęło 175 różnych 

wniosków, zrealizowanych zostało 110 z nich. Środki 

rozdysponowano beneficjentom działań: Różnicowa-

nie w kierunku działalności nierolniczej – zrealizo-

wano 4 wnioski których wartość dofinansowania 

wyniosła 347 350,50 zł; - Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstw – zrealizowano 7 wniosków których 

wartość dofinansowania wyniosła 805 937,00 zł; - 

Odnowa i rozwój wsi – zrealizowano 18 wniosków 

których wartość dofinansowania wyniosła 3 549 

552,00 zł; - Małe projekty – zrealizowano 81 wnio-

sków których wartość dofinansowania to 1 665 

908,50 zł. Część z pozyskanych środków została 

przeznaczona na zadania własne LGD do których 

zaliczyć należy realizację projektu współpracy, ak-

tywizację społeczności lokalnej i promocję obszaru a 

także funkcjonowanie biura LGD „LIWOCZ”. Efek-

tem zrealizowanego w partnerstwie z dwoma sąsia- 

dującymi lokalnymi grupami działań projektu współ- 

 

szula Gryga – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

Urodzinowe spotkanie odbyło się w bardzo miłej 

i pogodnej atmosferze.                                 U. Gryga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unikania zagrożeń w życiu codziennym. Zostały 

w nim opisane m.in. schematy działania oszustów 

próbujących wyłudzić pieniądze „na wnuczka”; za-

warto także podpowiedzi dotyczące praw - konsu-

menta podczas zawierania umów na specjalnie przy-

gotowanych  pokazach  w  ramach  sprzedaży  bez-

pośredniej. W poradniku znalazły się również wska-

zówki jak zażywać leki, aby były skuteczne. Porad-

nik trafi do seniorów za pośrednictwem samorządów. 

Przygotowano ok. 20 tys. egzemplarzy, które są suk-

cesywnie dystrybuowane. Część egzemplarzy trafi do 

słuchaczy i uczestników Uniwersytetów III Wieku, 

działających na terenie województwa. Elektroniczna 

wersja poradnika „Bezpieczne Życie Seniorów” 

znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 

www.rzeszow.uw.gov.pl, z pełną dostępnością tek-

stu.                                       Źródło: PUW RZESZÓW. 
 

 

pracy pn. ”ATLAS - Aktywna Turystyka Ludności 

Atrakcyjnym Szlakiem” było: wytyczenie i oznako-

wanie 400 km szlaku „W dorzeczu Wisłoka i Wisło-

ki” poprzez 89 tablic informacyjnych, wydanie pu-

blikacji „W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki” opisującej 

147 ciekawych i unikatowych miejsc, wybudowanie 

13 altan, opracowanie strony internetowej projektu: 

www.projektatlas.eu. Zorganizowane zostały trzy 

konkursy dla KGW, konkurs dla rzemieślników i 

rękodzielników, przegląd kapel i zespołów muzyki 

rozrywkowej, szkolenia dla beneficjentów szkolenia 

dla osób które zamierzają rozpocząć działalność go-

spodarczą, warsztaty plastyczne dla dzieci, warsztaty 

rękodzielnicze dla kobiet, wydanie czterech publika-

cji książkowych oraz płyty, czterokrotne współorga-

nizowanie Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego 

„Wisłoką”, uczestnictwo w organizowanych w Rze-

szowie przez Urząd Marszałkowski Targach Lokal-

nych Grup Działania (sześciokrotnie), konkursach 

wielkanocnych i bożonarodzeniowych (dziewięcio-

krotnie); reprezentowanie Polski na LAG Sommer 

Festiwal w Biogradzie z okazji przystąpienia Chor-

wacji do UE. 

BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW 

 

JUBILEUSZ SETNEJ ROCZNICY URODZIN 

 
 

LGD „LIWOCZ” 

http://www.projektatlas.eu/
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Drewniany kościół w Święcanach pod wezwaniem 

św. Anny wzniesiony został najprawdopodobniej 

w 1520 r. Jest to jedna z najcenniejszych budowli 

drewnianych wpisana do rejestru zabytków pod nu-

merem A-160/72. Świątynia znajduje się na europej-

skim szlaku architektury drewnianej województwa 

małopolskiego i podkarpackiego. Pierwotny kościół 

się nie zachował. Należy przypuszczać, że istniał już 

w drugiej połowie XIV w. Nie zachowały się wiado-

mości źródłowe, dowodem pośrednim są dwie rzeźby 

Madonn z Dzieciątkiem datowane na ok. 1380 r. oraz 

drewniana rzeźba biskupa z ok. 1420 roku. Opierając 

się na przekazach ustnych mieszkańców miał stać 

około 500 m na południe od dzisiejszej świątyni. 

Obecny kościół usytuowany jest na wzgórzu u stóp 

którego płynie rzeka Olszynka. Obok świątyni rosną 

trzy kilkusetletnie dęby. Zabytek zbudowany z drew-

na, szalowany deskami, z dachem wielospadowym 

krytym blachą, posiada sygnaturkę z latarnią, kopula-

sto zakończoną, krytą blachą z krzyżem na szczycie. 

Druga wieża stanowiąca część dawnej dzwonnicy, 

zbudowana jest z konstrukcji drewnianej w kształcie 

wielobocznego stożka, szalowana deskami, kryta 

gontem, zakończona gałkowatą kopułką zwieńczoną 

krzyżem. Od strony północnej znajduje się zakrystia 

i kaplica, natomiast kruchta (dawna dzwonnica) 

przybudowana została od strony zachodniej. Przy 

głównym wejściu z kruchty do kościoła jest portal 

dębowy z lekkim ostrołukowym wycięciem w nad-

prożu, podobnie przy wejściu do zakrystii. Pozostałe 

portale nie posiadają żadnych ozdób. Pierwotna poli-

chromia została w 1873 roku bezpowrotnie zniszczo-

na podczas przemalowywania kościoła. Ściany naw 

prezbiterium i kaplica zostały pomalowane na kolor 

szafirowy. W świątyni znajdują się namalowane 

sceny m.in. zwiastowania NMP, Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu, w której przedstawione są po-

szczególne stany społeczne Święcan w strojach re-

gionalnych. Namalowany został tam powstaniec 

o kulach z 1863 roku, wieśniacy, ksiądz i mieszkańcy 

dworu a także scenę z modlącym się Św. Izydorem. 

W kościele znajdują się trzy ołtarze oraz jeden 

w kaplicy. Do dzisiaj zachowała się wykonana 

w stylu barokowym drewniana ambona z ok. 1740 

roku, chrzcielnica wykonana po 1792 r. z czarnego 

marmuru, a także dwa malowane olejno konfesjonały 

z XIX w. Stare bezcenne organy zostały przekazane 

w 1965 r. do Muzeum Budownictwa Ludowego 

w Sanoku i zamontowane w zabytkowym kościele 

pochodzącym z Bączalu. Obecnie ruchome wyposa-

żenie kościoła to pozostałość z niezrabowanych przez 

Austriaków w 1785 i 1810 roku przedmiotów kultu. 

Źródła historyczne mówią, że konfiskata pozbawiła 

parafię m.in. pozłacanej monstrancji wykonanej ze 

srebra, trzech pozłacanych kielichów, a także wyko-

nanych ze srebra: krzyża, naczynia dla chorych, pa-

cyfikału, ampułek z tacą, trybularza z przyborami, 

pięciu koron, sześciu wotów, dwóch srebrnych krzy-

żyków  oraz  dwóch  sznurów  pereł.  Z  cennych, za- 

 

 

chowanych rzeźb wiele trafiło do muzeów. Dzisiaj 

w świątyni podziwiać można m.in. pasję uważaną za 

najcenniejszą z zachowanych w wiejskim kościele. 

Powstała ona ok. 1520 r.                Fot. Józef Kozioł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drewniany kościół w Sławęcinie pod wezwaniem św. 

Katarzyny wzniesiony został w 1779 r., powiększony 

w 1886 r. Jest to jedna z najcenniejszych budowli 

drewnianych wpisana do rejestru zabytków pod nu-

merem A-223/90. Wartość historyczno-artystyczna 

świątyni oraz jej wyposażenia wnętrza spowodowała, 

iż znalazła się ona na europejskim szlaku architektury 

drewnianej województwa małopolskiego i podkar-

packiego. Pierwotny kościół z I połowy XVI nie 

zachował się. Źródła historyczne wspominają, że 

w jego otoczeniu znajdowała się dzwonnica drewnia-

na oraz budynki plebanii, wikarówki, szkoły para-

fialnej i szpitala dla ubogich. Obecny kościół jest 

budowlą drewnianą o konstrukcji zrębowej, bezwie-

żową i jednonawową, wzniesioną na planie prostoką-

ta z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium 

i zakrystią od strony północnej. Ściany zewnętrzne 

oszalowane, dach dwuspadowy, jednokalenicowy 

z wieżyczką na sygnaturkę, pierwotnie kryty gontem, 

obecnie odbity blachą. Wewnątrz świątyni zachowały 

się stropy płaskie z fasetą, ściany i stropy zdobione 

polichromią namalowaną przez malarza Wiśniew-

skiego z Jasła w roku 1890. Tron rzeźbiarsko-

stolarskiego wyposażenia wnętrza stanowią dziś trzy 

nastawy ołtarzowe z końca XVIII. Główna – roko-

kowa, ufundowana zapewne współcześnie z kościo-

łem około roku 1780, dwie nastawy boczne z końca 

XIX wieku przeniesione z drewnianego kościoła 

w Zręcinie oraz późnobarokowa ambona. W rokoko-

wym ołtarzu głównym zachowało się znakomite 

rzeźbiarskie wyobrażenie Chrystusa Ukrzyżowanego 

z połowy XVII wieku. Najcenniejszym elementem 

wyposażenia wnętrza jest gotycki obraz Matki Bo-

skiej z Dzieciątkiem z połowy XV wieku. Jest to 

jeden z najstarszych obrazów zachowany w obszarze 

Polski poł.-wschodniej, umieszczony w nastawie 

ołtarza bocznego.               Fot. Henryk Bielamowicz 

 

 

 

 

 

 

 

CUDZE CHWALICIE … 
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Gmina Tarnowiec była gospodarzem tegorocznych 

dożynek powiatu jasielskiego, które odbyły się 

w dniu 23 sierpnia 2015 r. Gminę Skołyszyn repre-

zentowała delegacja KGW z Harklowej. Imprezę pro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 9.08.2015 r. na stadionie LKS Skołyszyn 

odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze 

jednostek OSP i MDP. Rywalizowano w trzech kate-

goriach: 6 drużyn OSP w kategorii „A” oraz po dwie 

młodzieżowe drużyny chłopięce i dziewczęce. We 

wszystkich kategoriach wygrali gospodarze zawo-

dów. W grupie „A” na 13 jednostek OSP działają-

cych na terenie gminy, do rywalizacji stanęło sześć 

drużyn: OSP KSRG Skołyszyn, OSP KSRG Harklo-

wa, OSP Przysieki, OSP Jabłonica, OSP Siedliska 

Sławęcińskie oraz OSP Pusta Wola. W grupach mło-

dzieżowych po dwie drużyny. W kategorii chłopięcej 

oraz dziewczęcej: OSP KSRG Skołyszyn i OSP Pusta 

Wola. Rywalizowano w dwóch konkurencjach: 

w biegu sztafetowym z przeszkodami oraz w ćwicze-

niu bojowym. Po zaciętej rywalizacji udało się wyło-

nić zwycięzców, którzy reprezentowali gminę Skoły-

szyn na powiatowych zawodach sportowo-

pożarniczych, które odbyły się w dniu 30 sierpnia br. 

w Osieku Jasielskim. Byli to obrońcy tytułu OSP 

KSRG Skołyszyn i OSP KSRG Harklowa, która 

zajęła drugie miejsce oraz MDP Skołyszyn dziewczę-

ta i chłopcy. Zwycięzcy  uhonorowani  zostali  meda-  

 

 

W niedzielę 13 września 2015 odbyły się w Harklo-

wej obchody 650-lecia istnienia miejscowości oraz 

100 rocznicy przejścia przez Harklową frontu bitwy 

gorlickiej podczas I Wojny Światowej. Uroczystości 

rozpoczęły się Mszą Święta na cmentarzu wojsko-

wym, którym przewodniczył ks. Stanisław Łukasik. 

Prelekcję na cmentarzu wygłosił Pan Janusz Sepioł, 

natomiast przy wystawie pierwszych maszyn do wy-

dobycia ropy naftowej, Pan Kazimierz Madej. Po 

mszy, przy udziale orkiestry mieszkańcy przeszli pod 

budynek remizy, gdzie odbyła się dalsza część ob-

chodów. Odśpiewano hymn państwowy, po czym 

władze naszego regionu zabrały głos. Na koniec od-

było się przedstawienie przy udziale dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Harklowej. Słoneczna pogoda sprzy-

jała dalszym obchodom. Mieszkańcy wsi mieli oka- 

zję zobaczyć film promocyjny o Harklowej, który 

wykonał  Pan Szczepan Kosiba z firmy S.K.K Studio 

 

wadziła popularna aktorka serialowa Katarzyna Ci-

chopek, a gwiazdą wieczoru był zespół FEEL.  

                        Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lami oraz pucharami ufundowanymi przez Wójta 

Gminy Skołyszyn. WYNIKI KOŃCOWE: Grupa 

„A”: I miejsce – OSP KSRG Skołyszyn – czas: 116,6 

sek., II miejsce – OSP KSRG Harklowa – czas: 122,8 

sek., III miejsce – OSP Siedliska Sławęcińskie – 

czas: 127,8 sek., IV miejsce – OSP Pusta Wola – 

czas: 135,7 sek., V miejsce – OSP Przysieki – czas: 

142,5 sek., VI miejsce – OSP Jabłonica – czas: 145,2 

sek., MDP (chłopięce): I miejsce – OSP KSRG Sko-

łyszyn – 1018,5 pkt., II miejsce – OSP Pusta Wola – 

975,3 pkt., MDP (dziewczęce): I miejsce – OSP 

KSRG Skołyszyn – 1013,5 pkt., II miejsce – OSP 

Pusta Wola – 992,8 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmowe. Film jest dostępny na pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=A_U6Jq7X2jo 

W budynku remizy były również zorganizowane 

wystawy. Jedna przedstawiała zdjęcia m.in. z budo-

wy kościoła, kopalni, a druga wyroby naszych miej-

scowych producentów. Obchody zostały zorganizo-

wane przez Stowarzyszenie Wsi Harklowa, pod pa-

tronatem Wójta Gminy Skołyszyn oraz Parafii Har-

klowa. 

 

DOŻYNKI POWIATOWE 

  
 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 

 

 

650-LECIE HARKLOWEJ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_U6Jq7X2jo
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W 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie ponownie zakwalifikował się do 

ostatniej już edycji programu "Orange dla bibliotek". 

Zgodnie z umową bibliotekom w Skołyszynie, Har-

klowej i Święcanach została przyznana dotacja na 

popularyzację zwiększenia wykorzystania Internetu. 

Celem programu „Orange dla Bibliotek” jest wspie-

ranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez 

udostępnianie bibliotekom gminnym nowych techno-

logii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania 

tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunk-

cyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi 

i edukacyjnymi. W lipcu 2015 roku nasza placówka 

otrzymała od Fundacji Orange certyfikat Biblioteki 

z p@sją otwartej i przyjaznej użytkownikom. Nie 
tylko sprzęt i dobre wyposażenie sprawiają, że pla-

cówki biblioteczne to dzisiaj przestrzeń nowoczesna 
i multimedialna. To przede wszystkim ludzie – Biblio-

tekarki i Bibliotekarze, którzy podjęli wyzwanie 

i wykazali się odwagą, otwartością na nowe do-
świadczenia. To oni stają się nieocenionym wspar-

ciem i  cyfrowymi  przewodnikami,  wspomagającymi  
 

 

 

Wyjazd do kina HELIOS w Rzeszowie, wycieczka 

do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, 

warsztaty "Majsterkowo" w Tarnowie, wyjazdy do 

Parku Linowego i na basen, warsztaty ceramiczne, 

nauka tańca, warsztaty wokalne, zabawy na świeżym 

powietrzu, warsztaty makramy, gry sprawnościowe, 

konkursy i niespodzianki – Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz z filiami w Har-

klowej i Święcanach dla dzieci i młodzieży spędzają-

cych wakacje w gminie przygotował wiele atrakcji. 

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

tańczone środy”, „Czwartkowe inspiracje”, „Piątko-

we warsztaty w bibliotece” – to nazwy bloków, 

w ramach których codziennie w lipcu i sierpniu orga-

nizowane były bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzie-

ży. W trakcie spotkań znalazł się czas na rozwijanie 

zdolności wokalnych, tanecznych i plastycznych, gry 

ruchowe oraz zabawy integracyjne. Największym 

zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne wyjazdy do 

Parku Linowego w Jaśle.  Dzieci i młodzież odwie-

dziły również kino HELIOS w Rzeszowie, gdzie 

miały okazję obejrzeć filmy „Minionki” oraz "W gło- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalne społeczności, podnoszącymi cyfrowe i spo-

łeczne umiejętności – czytamy w liście gratulacyjnym 

Prezesa Fundacji Orange Konrada Ciesiołkiewicza. 

Certyfikat „Biblioteki z pasją” został przyznany bi-

bliotece w Skołyszynie oraz jej filiom w Harklowej 

i Święcanach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wie się nie mieści". Ciekawą propozycją okazały sie 

również warsztaty drukarskie w Miasteczku Galicyj-

skim oraz warsztaty "Majsterkowo" prowadzone 

przez pracownika Castoramy. Były zabawy na świe-

żym powietrzu, tańce integracyjne, warsztaty pla-

styczne, konkursy i wiele niespodzianek. Na zaję-

ciach powstały makramowe bransoletki, rzeźby 

z gliny i masy solnej, rysunki na szkle oraz kolorowe 

witraże. Uczestnicy rozwiązywali wiele zagadek, 

krzyżówek i rebusów oraz wzięli udział w improwi-

zowanych scenkach. Poznając różnego rodzaju wa-

kacyjne zabawy, uczestnicy zdobyli również wiedzę 

z zakresu bezpieczeństwa podczas letnich harców. 

Oprócz satysfakcji z przeprowadzenia udanej akcji 

w okresie wakacji pracownicy GOKiCz w Skołyszy-

nie mają pewność, że tego rodzaju spotkania 

z dziećmi to najlepsza promocja domu kultury i bi-

blioteki w środowisku lokalnym.  

Większość z uczestników po spotkaniach zwracało 

i wypożyczało kolejne książki, korzystało z bezpłat-

nego dostępu do Internetu, grało w scrabble, bilard 

i piłkarzyki.  

BIBLIOTEKA Z P@SJĄ 

 

 

WAKACJE W SKOŁYSZYNIE 
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Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć 

prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-

telnictwa w Skołyszynie! Wszystkie formy zajęć 

ruszają na nowo od września 2015 r. 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁO-

DZIEŻY: taniec nowoczesny (zespół młodzieżowy),  

taniec nowoczesny (zespół dziecięcy), rytmika dla 

najmłodszych, zajęcia taneczno-wokalne (kl. 0 - III), 

nauka gry na keyboardzie, dziecięca pracownia pla-

styczna, młodzieżowa pracownia plastyczna, grafika 

warsztatowa,  warsztaty wokalno-teatralne (kl. IV-

VI), warsztaty wokalne dla młodzieży, warsztaty 

wokalne dla dzieci, język angielski dla maluchów, 

język angielski dla uczniów szkół podstawowych, 

pracownia rękodzieła (zajęcia w bibliotekach - deco-

upage, bibułkarstwo itp.), zabawy  logopedyczne, 

Dyskusyjny  Klub Książki. 

 

 

 

Fragmenty „Lalki” można było usłyszeć w piątek, 4 

września, na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie, gdzie najpopularniej-

sze dzieło Bolesława Prusa czytali samorządowcy, 

przedstawiciele różnych zawodów oraz młodzież 

gimnazjalna. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej 

akcji „Narodowe Czytanie". Narodowe Czytanie to 

akcja zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej. W zeszłym roku w niemal 2 000 

miejscowości w całej Polsce odbyło się wspólne 

czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Jej celem 

jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytel-

nictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsa-

mości poprzez kontakt z największymi dziełami pol-

skiej literatury. Spotkanie rozpoczęła dyrektor GO-

KiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska witając 

zebranych gości, następnie fragmenty "Lalki" czytali: 

Wójt Gminy Skołyszyn - Zenon Szura; Sekretarz 

Gminy Skołyszyn - Janina Byczek; Skarbnik Gminy 

Skołyszyn - Jacek Kędzior; Małgorzata Rąpała 

(Środowiskowy  Dom  Samopomocy w Przysiekach),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA ODPŁATNE: Społeczne Ognisko Mu-

zyczne - Nauka gry na instrumentach: - keyboard, 

gitara klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa, 

akordeon.  

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH: Język angielski 

(zajęcia bezpłatne),  Warsztaty wokalne dla doro-

słych (zajęcia bezpłatne), Warsztaty plastyczne dla 

dorosłych – „otwARTa” pracownia plastyczna (zaję-

cia bezpłatne), warsztaty komputerowe dla seniorów 

(zajęcia bezpłatne), aerobik (zajęcia odpłatne),  ćwi-

czenia rozciągające i rehabilitacyjne - poniedziałek, 

środa – 18
30

-19
30

, Zumba (zajęcia odpłatne), Klub 

Twórców Sztuki, Dyskusyjny Klub Książki, Dysku-

syjny Klub Filmowy „ART 283”. Informacje i zapi-

sy: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, Skoły-

szyn 283; Tel.: 013 4491017; 013 4491089, 

gok@skolyszyn.pl biblioteka@ skolyszyn. pl. 

 

 

 

Małgorzata Berkowicz (Bank Spółdzielczy w Sko-

łyszynie), Urszula Czerwińska (Zespół Szkół Pu-

blicznych w Skołyszynie), Agnieszka Lisak (poetka, 

autorka książki "Życie towarzyskie XIX wieku) oraz 

druh Stanisław Święch - Prezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP. Na „Narodowe Czytanie” licznie przybyła 

młodzież z Zespołu Szkół Publicznych 

w Skołyszynie, a jej przedstawiciele także wystąpili 

na scenie, prezentując publiczności swój talent aktor-

ski. W spotkaniu udział wzięli również uczestnicy 

zajęć ze Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Przysiekach. Całość uświetnił występ wokalny 

Marzeny Sendeckiej, uczestniczki zajęć wokalnych 

w GOKiCz w Skołyszynie. Piękne kostiumy tamtej 

epoki, styl i język, pięknie przedstawiony przez czy-

tających sprawiły, iż słuchacze i przypadkowi prze-

chodnie choć na chwilę mogli odczuć klimat tamtej 

epoki. W ramach "Narodowego Czytania" odbyło się 

również spotkanie "Życie towarzyskie w XIX wie-

ku", które poprowadziła Agnieszka Lisak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA GOKICZ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
 

NARODOWE CZYTANIE W SKOŁYSZYNIE 

 

 

 

 
 

 

mailto:biblioteka@skolyszyn.pl
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Zbiory współczesnej biblioteki powinny mieć charak-

ter dynamiczny, dlatego wymagają stałego dopływu 

nowych pozycji. Czytelnicy zainteresowani są głów-

nie korzystaniem z nowych książek oraz zbiorów 

specjalnych. By sprostać tym wymaganiom Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie reali-

zuje zadanie sfinansowane ze środków Biblioteki 

Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bi-

bliotek". Celem Programu, realizowanego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 

lata 2014 - 2020, jest wzbogacenie i odnowienie 

księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym 

księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. W 2015 roku 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie przygotował projekt, który  został rozpatrzony 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie w  2011 rozpoczął proces wdrażania ogólno-

polskiego systemu komputerowego MAK+ w swoich 

bibliotekach. Tworzenie katalogu on-line materiałów 

bibliotecznych to mozolna praca wprowadzenia każ-

dego egzemplarza książki i audiobooka do katalogu. 

Zaletą systemu MAK+ jest  centralne tworzenie elek-

tronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkow-

ników, rejestracji wypożyczeń i udostępnień zbiorów 

oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca od-

bywa się poprzez przeglądarkę internetową. coraz 

więcej bibliotek pracuje w tym systemie, który speł-

nia wszystkie wymogi nowoczesnych, drogich sys-

temów bibliotecznych i jest przystępny dla czytelni-

ków i bibliotekarzy. Praca w systemie pozwoli na 

wprowadzenie udogodnień dla czytelników w zakre-

sie możliwości logowania się na swoim koncie, 

sprawdzania wypożyczonych zbiorów, elektroniczne 

zamawianie i rezerwowanie książek. System wysyłał 

będzie również e-maile przypominające o terminie 

zwrotu książek. Czytelnicy GOKiCz będą mogli 

korzystać z jednej karty bibliotecznej w Bibliotece 

w Skołyszynie oraz filiach (Harklowa, Święcany). 

Szkolenie oraz pomoc w pracy z systemem MAK+ 

zapewnił   Łukasz  Szymański – administrator  woje- 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie zakwalifikowała się do projektu i jako jedna 

z 50 instytucji w Polsce dostał możliwość prowadze-

nia zajęć programowania w ramach projektu GO GO 

GO_PRO!. GO GO GO_PRO! ma na celu promowa-

nie idei przekształcania bibliotek publicznych w no-

woczesne ośrodki edukacji pozaformalnej, w których 

odbywałoby się kształcenie dzieci i młodzieży 

w zakresie programowania oraz rozwoju kompetencji 

informacyjno-komunikacyjnych. W ramach realizo-

wanego projektu Bus GO GO GO_PRO! odwiedził 

50 wybranych bibliotek na terenie całego kraju, 

w których zostały przeprowadzone  3-godzinne  

warsztaty  pokazowe z programowania  dla  młodzie- 

 

 

pozytywnie. W ramach Programu Biblioteki Naro-

dowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

2015” Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w wysoko-

ści 5 300,00 złotych. Dotacja ministerialna pozwoli 

na uzupełnienie księgozbioru w podstawowe pozycje 

poszukiwane przez czytelników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wódzki systemu MAK+. W lipcu 2015 roku w Bi-

bliotece w Skołyszynie MAK+ wprowadzony został 

już do obsługi użytkowników. W związku z powyż-

szym prosimy przychodzących do Biblioteki czy-

telników o zabieranie z sobą stosownych doku-

mentów (dowód osobisty z nr PESEL), z których 

niezbędne dane wprowadzone zostaną do systemu 

w celu elektronicznej rejestracji. Zarejestrowany 

w ten sposób czytelnik otrzyma kartę biblioteczną, 

dzięki której będzie mógł korzystać z naszych 

zbiorów. Karty wydawane są nieodpłatnie.  

W celu przeglądania katalogu on-line GOK i Cz 

w Skołyszynie wystarczy wejść na stronę : 

http://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index

.html?selectedAuth=163&short=t. Zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ży, a także spotkania informacyjno – doradcze dla 

lokalnych decydentów. W ramach projektu, 23 wrze-

śnia 2015 roku w GOKiCz w Skołyszynie zorgani-

zowane zostały bezpłatne 3-godzinne warsztaty po-

kazowe dla młodzieży w zakresie programowania 

z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms. 

Wwarsztatach udział wzięła młodzież ze Szkoły 

Podstawowej w Przysiekach oraz  Zespołu Szkół 

Publicznych w Kunowej.  

Finansowanie projektu : Ministerstwo Administracji 

i Cyfryzacji. Patroni Honorowi Projektu: Minister-

stwo Edukacji Narodowej; Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego; Stowarzyszenie Biblio-

tekarzy Polskich. 

BĘDZIE WIĘCEJ NOWOŚCI W BIBLIOTEKACH! 
 

 

CZY ODEBRAŁEŚ JUŻ SWOJA KARTĘ BIBLIOTECZNĄ? 
 

 

 
 

WARSZTATY PROGRAMOWANIA 

 

http://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=163&short=t
http://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=163&short=t
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Sezon piłkarski 2014/2015 zakończony, pora na tra-

dycyjne podsumowanie występów drużyny seniorów 

LKS Skołyszyn. Wiosną skołyszyńscy piłkarze pod 

wodzą trenera Zdzisława Żmigrodzkiego rozegrali 15 

spotkań i zdobyli 26 punktów, odnotowując 8 zwy-

cięstw, 2 remisy i 5 porażek. Seniorzy LKS lepiej 

prezentowali się na własnym terenie, z 9 rozegranych 

w Skołyszynie spotkań sześć wygrali, a jedno zremi-

sowali. Na wyjeździe zdobyli zaledwie 7 punktów 

(zwycięstwo w Jedliczu i Rymanowie, remis 

w Bieszczadach). Wiosną piłkarze Skołyszyna zdo-

byli 34 bramki, a stracili 25. Królem strzelców został 

Marek Zawisza - zdobywca 11 bramek. Po 6 trafień 

zanotowali Bogdan Rąpała i Tobiasz Walczyk, 3 gole 

zdobył Mateusz Skrzyszowski, po 2 gole trafili Nor-

bert Myśliwiec i Stanisław Piwowar, a po jednej 

bramce strzelili Grzegorz Kędzior, Mateusz Furma-

nek (II), Sebastian Figura. Największą bolączką 

w drużynie były problemy kadrowe, których nie bra-

kowało przez całą wiosnę. Mimo szerokiej kadry 

w każdym meczu dochodziło do zmian w poszcze-

gólnych formacjach. Było to spowodowane studiami 

i pracą zawodową piłkarzy. LKS Skołyszyn reprezen-

towali: Łukasz Kuryj, Mateusz Furmanek (I), Mate-

usz Jankowicz, Jacek Kaszycki, Paweł  Gutkowski, 

Marek Zawisza, Grzegorz Kędzior, Bogdan Rąpała, 

Artur Walczyk, Tomasz Kmiotek, Dawid Walczyk, 

Tobiasz Walczyk, Mateusz Furmanek (II), Mateusz 

Skok, Piotr Ślawski, Mateusz Skrzyszowski, Damian 

Duda, Sebastian Figura, Stanisław Piwowar, Norbert 

Myśliwiec. Udana wiosna pozwoliła zawodnikom 

LKS  Skołyszyn  na  zajęcie 5  miejsca  (48 punktów)  

 

 

 

Towarzystwo Sportowe Pro-Familia zaprasza na 

XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepod-

ległości w Piłce Siatkowej PRO FAMILIA – CUP 

2015, Międzynarodowy Rodzinny Sportowy Pik-
nik Siatkarski. Turniej odbędzie się w obiektach 

sportowych w dniu - 29.11.2015 Ustrobna – powiat 

krośnieński, Niepla – gmina Jasło. W turnieju mogą 

wziąć udział drużyny grające w ligach, drużyny skła-

dające się z zawodników którzy występują w ligach 

PZPS – grupy zawodowe A, B: mecze tych grup 

w Ustrobnej, Grupy C, D które mecze rozegrają 

w Niepli to drużyny typowo amatorskie – w tej kate-

gorii nie mogą występować zawodnicy grający 

w ligach PZPS, grupy typowo amatorskie. Nagrody: 

1. miejsce - piłka siatkowa Mikasa 200, grawero-

wany puchar szklany, dyplom 

2. miejsce - piłka siatkowa Mikasa 300, grawero-

wany puchar szklany, dyplom 

3. miejsce - piłka siatkowa Mikasa 310, grawero-

wany puchar szklany, dyplom 

4. miejsce - piłka siatkowa Mikasa, grawerowany 

puchar szklany dyplom 
 

 

 

 

w końcowej klasyfikacji. W sezonie 2014/2015 dru-

żyna zanotowała 13 zwycięstw, 9 remisów i 8 pora-

żek, zdobywając 58 bramki, a tracąc 46. LKS na 

własnym stadionie zwyciężył dziesięciokrotnie, trzy 

razy zremisował, a przegrał dwukrotnie, bilans bram-

kowy 36-16. W meczach wyjazdowych odnotował 3 

zwycięstwa, 6 remisów i 6 porażek, zdobył 22 bram-

ki, a stracił 30. Najlepszym strzelcem sezonu 

2014/2015 został Marek Zawisza, który trafił do 

bramki przeciwników 19 razy, tuż za nim uplasował 

się Bogdan Rąpała – 9 i Tobiasz Walczyk – 8. 

W nagrodę za dobre wyniki grupa seniorów i junio-

rów wyjechała na tradycyjny obóz sportowy do Kry-

nicy Zdroju (1-10 lipca) finansowany przez Urząd 

Gminy w Skołyszynie i lokalnych sponsorów. Dzię-

kujemy i gratulujemy skołyszyńskim piłkarzom, 

Trenerowi Żmigrodzkiemu za trud włożony w pro-

wadzenie drużyny, Zarządowi za ogrom pracy, 

a Sponsorom za pomoc i wsparcie.     LKS Skołyszyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość nagród pieniężnych dla najlepszej dru-

żyny zawodowej – 600.00 zł, najlepszej drużyny 

amatorskiej – 400.00 zł !!! 
  

- dla wszystkich uczestników, zawodników zapew-

niamy ciepły posiłek – obiad godz.12.00 do14.00 

- podczas trwania turnieju poczęstunek w formie 

stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, 

wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, 

kawa, herbata. 

- wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napo-

je. 

- koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa or-

ganizator turnieju. 

  

Szczegółowe informacje o turnieju na stronie - 

www.pro-familia.net – komunikat organizacyjny 

wraz z regulaminem kontakt pod numerem:13-43-

850-95 kom. 511496054. 

  
Prezes Towarzystwa 

Jerzy Kaleta 

 

PODSUMOWANIE RUNDY WIOSENNEJ 2015 I SEZONU 2014/2015 

 

 

PRO FAMILIA – CUP 2015 
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POZIOMO: 

A1-w Italii z kawałkiem Szwecji 

A11-łamana bez trzasku 

B8-o mordzie bez denata 

C1-farby dla rozwodnika 

C11-Oktawian z katowni 

D8-dwa  żubry 

E1-musi się wyszumieć 

E11-serwuje dania ćwiartkowe 

F6-szukany ze świecą 

G1-władca z kościołem parafialnym 

G12-galop bez araba 

H5-morskie rabowanie 

I1-Jasia bez sternika 

I12-układa poukładane 

J7-klatka z King Kongiem 

K1-coś dla bąka 

K10-drugi neseser na pokładzie 

L7-barania góra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ł1-zdołowany pracą 

Ł10-krzyżówkowa mowa 

PIONOWO: 

1I-wali z grubej rury 

2A-ma wyciągającą pracę 

3I-znacząca nad wodą 

4A-garsoniera szwoleżera 

5G-introligator 

6A-Isaur? 

7H-nieprzyjaciel naszego przyjaciela 

8A-odwołanie mecenasa 

10F-kocha granie 

11A-lament Piotra 

12E-interesuje się stawami 

13A-miejsce na sztych 

14G-zmora głodomora 

15A-powoli na wioli 

16E-buciki z osiki 

17A-mnóstwo zielonych 
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Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich wła-
snymi tytułami. 
 
 

KUPON KONKURSOWY  

 

R o z w i ą z a n i e  k r z y ż ó w k i  z  n u m e r u  3 ( 4 2 ) / 2 0 1 5  W i e ś c i  S k o ł y s z y ń s k i c h  
 
N a z w i s k o  … … … … … … . … … … … … …  I m i ę  … … … … . . … … … … … … … … .  
 
A d r e s  … … … … … … … … … … … … … … .  T e l .   … … … … . . … … … … … … … …  
 

 
 
 
 

KRZYŻÓWKA SWOJSKA 
 

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

A                  

B                  

C                  

D                  

E                  

F                  

G                  

H                  

I                  

J                  

K                  

L                  

Ł                  

 

 

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

da 2015 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyżówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. 

Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 2(41)2015.  

Informujemy, że nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki otrzymuje: Szymon Wróbel z Wrocławia.  
Serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją. 

 


