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Szanowni Czytelnicy! 
 
  Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer „Wieści Skołyszyńskich”. Wszystkich, którzy z niecierpliwością 
czekali na aktualne wydanie pragniemy przeprosić za opóźnienie i poinformować, iŜ kolejne numery ukazywać się 
będą regularnie co trzy miesiące. 

BieŜący numer zawiera m. in. wyniki wyborów sołtysów, opis uroczystości kilku ostatnich wydarzeń 
kulturalnych oraz zaproszenie na Dni Gminy Skołyszyn. W tym roku gminne uroczystości odbędą się 2 i 3 lipca 
w Harklowej i będą połączone z obchodami 130-lecia Szkoły Podstawowej w Harklowej i 10-lecia Katolickiego 
Stowarzyszenia MłodzieŜy w Harklowej. Dla uczestników przewidziane zostały liczne atrakcje. 

Z okazji zbliŜającego się czasu wakacji i urlopów Ŝyczymy wszystkim wspaniałego letniego wypoczynku 
i przyjemnej lektury.  

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do odwiedzania naszej witryny internetowej www.skolyszyn.pl. 

 

 
 

W numerze m.in.: 
- Dni Gminy Skołyszyn – 2011 
- Wyniki wyborów Sołtysów   
- Dofinansowanie do solarów 
- Targi agrotravel 
- Nabór wniosków 
- Jubileusz setnej rocznicy urodzin 
- X Zjazd Związku OSP RP 
- Środki z PROW 
- Kultura 
- Sport 
- Fakty, plotki, anegdotki 
- KrzyŜówka, horoskop 
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W okresie marzec – kwiecień br. we wszystkich 
sołectwach Gminy Skołyszyn odbyły się wybory 
Sołtysów oraz Rad Sołeckich. Zgodnie ze statutami 
poszczególnych sołectw wybory w 11 wioskach 
odbyły się podczas ogólnych zebrań wiejskich, a w 3 
sołectwach (Skołyszyn, Święcany i Przysieki) 
wybory przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap to 
zebrania wiejskie, na których zgłoszono kandydatury 
na sołtysów i członków rad sołeckich. Właściwe 
wybory odbywały się natomiast podczas 
całodniowego głosowania w poszczególnych 
wioskach. Zainteresowanie wyborami wśród 
mieszkańców było róŜne. PoniŜej w tabeli 
przedstawiamy frekwencję wyborczą: 

L.p. Miejscowość 
Liczba 
wybor. 
uprawn. 

Liczba  
głos. 

% 

1 Bączal Dolny 523 84 16,06 
2 Bączal Górny 494 60 12,15 
3 Harklowa 1303 87 6,68 
4 Jabłonica 585 146 24,96 
5 Kunowa 372 132 35,48 
6 Lisów 701 56 7,99 
7 Lipnica Górna 366 48 13,11 
8 Przysieki 1276 514 40,28 
9 Pusta Wola 221 48 21,72 
10 Siedliska Sł. 176 61 34,66 
11 Siepietnica 400 70 17,50 
12 Skołyszyn 1530 404 26,41 
13 Sławęcin 287 37 12,89 
14 Święcany 1781 176 9,88 

Ogółem: 10015 1923 19,15 
Analizując frekwencję wyborczą w poszczególnych 
wioskach widać niepokojące zjawisko bardzo duŜej 
rozpiętości, począwszy od 6,67% w Harklowej do  
ponad  40%  frekwencji  w  Przysiekach. Ogółem  
 
 
 
Instalacja solarna pozwala na uzyskanie znacznych 
oszczędności kosztów podgrzewania wody 
uŜytkowej dlatego coraz częściej na dachach domów 
moŜna zaobserwować panele solarne. Z uwagi na 
koszt montaŜu wiele rodzin na nie nie stać i nie dziwi 
nikogo zainteresowanie dotacjami i dofinansowa-
niami do tego typu działań. Związek Gmin Dorzecza 
Wisłoki z siedzibą w Jaśle w dniu 17.04.2009 roku 
złoŜył wniosek pn. „Instalacje systemów energii 
odnawialnej w budynkach uŜyteczności publicznej 
oraz domach prywatnych na terenie gmin naleŜących 
do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w imieniu 19 
gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, 
Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, 
Kołaczyce, Krempna, Nowy śmigród, Osiek Jasiel-
ski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny i Tarno-
wiec. W sierpniu 2009 wniosek ZGDW w wyniku 
oceny formalnej oraz merytorycznej uzyskał  pozyty- 

 
w wyborach na sołtysów kandydowało 24 osoby na 
14 wiosek, a do rad sołeckich 131 kandydatów na 96 
lokalnych radnych. W 7 sołectwach zgłoszono tylko 
1 kandydata na stanowisko sołtysa. Najwięcej 
kandydatów, bo aŜ 4, na to stanowisko zgłoszono 
w Przysiekach. I w tej wiosce równieŜ odnotowano 
największą frekwencję wyborczą. W 9 wioskach 
przez najbliŜsze cztery lata ponownie swoją funkcję 
pełnić będą dotychczasowi włodarze, natomiast 
w pięciu, tj. Kunowa, Przysieki, Jabłonica, Bączal 
Dolny i Bączal Górny wybrano nowych sołtysów. 
Dotychczasowi sołtysi w Bączalu Dolnym i Kunowej 
nie wyrazili zgody na ponowne kandydowanie 
w wyborach. Najwięcej głosów w gminie liczbowo 
(282 głosy) zdobył Pan Ryszard Furmanek, 
kandydujący na stanowisko sołtysa w Skołyszynie, 
natomiast procentowo (96,92%) Jan Wędrychowicz, 
sołtys wsi Siepietnica. 
W   najbliŜszych   czterech   latach  funkcję  sołtysów 
w wioskach naszej Gminy będą pełnić: 
1. Bączal Dolny – Pan Bogdan Sarnecki, 
2. Bączal Górny – Pan Leszek Zając, 
3. Harklowa – Pan Kazimierz Goleń, 
4. Jabłonica – Pani Lucyna Kołodziej, 
5. Kunowa – Pan Kazimierz Balwierz, 
6. Lisów – Pan Zdzisław Dąbrowski,  
7. Lipnica Górna – Pan Michał Marszałek, 
8. Przysieki – Pani Wiesława Wilk,  
9. Pusta Wola – Pan Ryszard Maczuga, 
10. Siedliska Sł. – Pan Jan Cichoń,  
11. Siepietnica – Pan Jan Wędrychowicz, 
12.Skołyszyn – Pan Ryszard Furmanek, 
13. Sławęcin – Pan Jan Rak, 
14. Święcany – Pani Stanisława Nigborowicz 
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy 
a ustępującym sołtysom składamy gorące 
podziękowania za owocną pracę na rzecz swoich 
„małych ojczyzn”. 

 

wną opinię Komisji Oceniającej i znalazł się na liście 
rezerwowej. W związku ze zwiększeniem alokacji 
w czerwcu 2010 r. projekt został przesunięty na listę 
podstawową i został jednym z 7 projektów 
wyłonionych w skali kraju z 73 złoŜonych. W dniu 
7 czerwca 2011 roku, w Magurskim Parku 
Narodowym w Krempnej, odbyło się robocze 
spotkanie w sprawie realizacji projektu. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko – 
Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie 
Szwajcarii w Polsce oraz burmistrzowie i wójtowie 
gmin naleŜących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki w Jaśle. Głównym celem spotkania było 
szczegółowe omówienie zakresu projektu, w tym 
zagadnień związanych z finansowaniem, 
zarządzaniem i jego realizacją. Ostateczna decyzja w 
sprawie opracowania Kompletnej Propozycji 
Projektu powinna być podjęta do połowy lipca br 

WYNIKI WYBORÓW  SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH  

DOFINANSOWANIE DO SOLARÓW  
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W dniach 15-17 kwietnia 2011 r., juŜ po raz trzeci, 
odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi 
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGRO- 
TRAVEL. Organizatorami tego wydarzenia byli 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem 
Sportu i Turystyki oraz  Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego.  Targi to okazja by w jednym 
miejscu i czasie spotykało się blisko stu wystawców 
m.in. z Hiszpanii, Mołdawii, Ukrainy czy Bułgarii. 
To takŜe przegląd kolorowej mozaiki regionów, 
róŜniących się od siebie zwyczajami, gwarą, 
obrzędami czy strojem. W targach jako wystawca 
udział wzięło Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „LIWOCZ” reprezentując jako jeden 
z niewielu wystawców województwo podkarpackie, 
a w szczególności gminy naleŜące do obszaru LGD 
tj. Brzyska, Brzostek, Jodłową, Pilzno i Skołyszyn. 
Jednym  z  głównych załoŜeń udziału w tej imprezie 
 
 
W dniu 14 lutego br. zakończył się nabór wniosków 
ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „LIWOCZ” w ramach działania 413 
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 
tzw. małych projektów. Do biura Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" wpłynęło 18 
wniosków, które zostały dnia 5 marca poddane 
ocenie przez Radę Stowarzyszenia pod względem 
załoŜonych celów zawartych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Lokalna Strategia Rozwoju to dokument 
strategiczny opracowany przez stowarzyszenie na 
podstawie wyników konsultacji społecznych 
mających miejsce w 2008 roku w kaŜdej z pięciu 
gmin naleŜących do LGD (Skołyszyn, Brzyska, 
Brzostek, Jodłowa, Pilzno). KaŜdy z wniosków 
okazał  się  zgodny z   przyjętymi celami, lecz w dniu 
25    marca   na   podstawie  oceny punktowej tylko 9  
 
 
 
Pani Felicja Pisarczyk  mieszkanka Przysiek 
w gminie Skołyszyn ukończyła 28 lutego 100 lat. 
Z tej okazji 1 marca odbyło się spotkanie dostojnej 
Jubilatki z całą rodziną. Pani Felicja doczekała się 10 
wnuków, 19 prawnuków i 1 praprawnuczka. Miłym 
zaskoczeniem było przybycie Wójta Gminy 
Skołyszyn Zenona Szury wraz z kierownikiem USC 
Bogusławą Czechowicz.  Piękny kosz herbacianych 
róŜ wraz z serdecznymi Ŝyczeniami doczekania 
kolejnych jubileuszy przywołał uśmiech na twarzy 
Jubilatki. Aleksander Borkowski zastępca dyrektora 
oddziału ZUS w Jaśle przyjechał specjalnie z Listem 
Gratulacyjnym, zapewnieniem o przyznaniu hono-
rowego świadczenia i Ŝyczeniami od dyrekcji 
i pracowników jasielskiego oddziału ZUS. O swojej 
parafiance pamiętał teŜ proboszcz Parafii Sławęcin 
ks. Marek Cesarz, który przybył wraz z ks. 
wikariuszem. Składanie Ŝyczeń i gratulacji 
zakończono wspólnym odśpiewaniem "200 lat". 

 
była dla stowarzyszenia promocja regionu pod 
względem rozwijającej się turystyki.  Do przyjazdu 
w nasze malownicze tereny zachęcały wydane 
specjalnie na tę okazję kolorowe foldery ze zdjęciami 
regionu, opisami najciekawszych miejsc oraz bazą 
noclegową. Samorządy oraz osoby i firmy 
świadczące usługi turystyczne i noclegowe 
wspomogły stowarzyszenie swoimi materiałami 
promocyjnymi, które znikały tak szybko jak 
przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. Elementem 
wyróŜniającym stoisko spośród innych były 
eksponaty Muzeum Lalek w Pilźnie. Unikatowe 
pacynki, marionetki, kukiełki i  lale przyciągały 
uwagę nie tylko najmłodszych ale równieŜ dorosłych, 
a opowiadana przez właściciela muzeum historia 
kaŜdej z nich powodowała, Ŝe oglądający przystawali 
przy stoisku na dłuŜej i odchodzili w wyrazem 
zadowolenia na twarzy.   
 
 
wniosków zostało wybranych do dofinansowania 
i przekazanych  do  dalszej  oceny  przez Urząd Mar- 
szałkowski Województwa Podkarpackiego. Z uwagi 
na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na 
nabór pozostałe wnioski nie uzyskały wsparcia. 
Wśród wybranych znajdują się wnioski 
o dofinansowanie m.in. organizacji wydarzeń 
sportowo – kulturalnych, zakupu strojów dla 
zespołów ludowych, wydania ksiąŜek, wytyczenia 
ścieŜki rowerowej oraz doposaŜenia obiektu dla 
celów kulturalnych. Wnioski te zostały złoŜone 
przez: stowarzyszenia (3), instytucje kultury (3), 
gminy (1), parafie (1), spółdzielnie (1)  
Więcej informacji o zakończonym naborze moŜna 
znaleźć na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, 
tam teŜ znajduje się harmonogram planowanych 
naborów w latach kolejnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILEUSZ SETNEJ ROCZNICY URODZIN  

 

 

NABÓR WNIOSKÓW  

TARGI  AGRO TRAVEL  
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W dniu 21 maja 2011 roku w sali dydaktyczno – 
szkoleniowej OSP Skołyszyn odbył się X Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych. W trakcie zjazdu delegaci  z jednostek 
OSP dokonali podsumowania  swojej działalności 
w latach 2006 – 2010. Podjęli szereg uchwał w tym 
uchwałę programową na lata 2011 – 2016, w której 
określono główne kierunki działalności Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku i jednostek 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Wybrano nowe 
władze Oddziału Gminnego oraz delegatów 
i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. 
Prezesem ZOG ZOSPRP został Władysław 
Depczyński, Wiceprezesami Zenon Szura, ks. 
Tadeusz Wawryszko i Stanisław Gołosiński. Funkcję  

 

 

 

 

 

 

Ponad 4,5 miliona złotych trafi do samorządów 
gminnych oraz parafii rzymskokatolickich z terenu 
powiatu jasielskiego na rozwój obszarów wiejskich. 
Dzięki unijnej dotacji zostaną zmodernizowane domy 
ludowe, kościoły, wybudowane nowe miejsca 
parkingowe, czy rozbudowana infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa. Środki pochodzą z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
W ramach ubiegłorocznego naboru w województwie 
podkarpackim złoŜono 192 wnioski o dofinanso-
wanie (beneficjentami są: gminy, parafie 
rzymskokatolickie, instytucje kultury oraz 
organizacje pozarządowe). Uchwałą Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
12 kwietnia 2011 roku zatwierdzono do realizacji aŜ  

 

 

 

 

 

 

 
 
Komendanta    Gminnego     Związku    powierzono 
ponownie Stanisławowi Święch. Przewodniczącym 
Gminnej Komisji Rewizyjnej został Piotr Dziedzic. 
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału 
Powiatowego zostali wybrani: Władysław 
Depczyński, Stanisław Święch i Wiesław Świątek. 
W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście 
w osobach: Członek Prezydium ZOW ZOSP 
w Rzeszowie Tadeusz Sieniawski, Komendant 
Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, 
Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Tadeusz Kiełbasa, 
Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz, 
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Hasiak wraz 
z grupą radnych, Wójt Gminy Zenon Szura, Zastępca 
Wójta Gminy Krzysztof Zięba. 

 

 

 

 

 

 

179 projektów (93%) opiewających na łączną kwotę 
51 909 493,00 złotych. W czwartek (05.05.2011 r. ) 
w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie zostały 
podpisane umowy z beneficjentami, którzy znaleźli 
się na liście rankingowej. W gronie tych gmin 
znalazła się równieŜ Gmina Skołyszyn, która 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 287 202 zł 
na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa 
infrastruktury rekreacyjno – sportowo – kulturalnej 
na terenie Gminy Skołyszyn”. W ramach tego 
projektu powstanie kompleks boisk sportowych i plac 
zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Bączalu 
Dolnym oraz zagospodarowany zostanie teren wokół 
budynku GOKiCz w Skołyszynie. Termin realizacji 
to lata 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

X ZJAZD ZWI ĄZKU OSP RP 

  

ŚRODKI Z PROW 2007-2013 
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W kwietniu br. Wójt Gminy Skołyszyn ogłosił 
konkurs ekologiczny pn. „Czysta gmina – czyste 
środowisko” adresowany do uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy. Głównym celem 
konkursu było kształtowanie postaw 
proekologicznych uczniów. Zadanie konkursowe 
polegało na przeprowadzeniu akcji ekologicznych 
związanych z tematyką i celami konkursu oraz 
udokumentowanie ich w dowolnej formie. Do 
konkursu swoje prace przesłało cztery szkoły 
podstawowe, w: Bączalu Dolnym, Harklowej, 
Lisowie i Skołyszynie. Oceny prac dokonała komisja 
powołana przez organizatora konkursu. Po wnikliwej 
analizie i ocenie prac komisja ustaliła następującą 
kolejność w konkursie: 
Miejsce I – Szkoła Podstawowa w Lisowie 
Szkoła została nagrodzona za róŜnorodność akcji 
promujących ekologię, m.in.: 
- Zajęcia  z wychowawcami pod hasłem ”Jeśli 
odpady z głową segregujesz to przyrodę ratujesz”  
połączone z instrukcją segregacji śmieci, akcją  
zbiórki zuŜytych baterii         i nakrętek plastikowych  
- Wyjazd dzieci do oczyszczalni ścieków 
- Opracowanie broszury informacyjnej propagującej 
zachowania proekologiczne i rozpowszechnienie jej 
wśród mieszkańców Lisowa 
- Spektakl teatralny  pt ”Problemy ekologiczne 
leśnych zwierząt”, na który zostali zaproszeni rodzice 
i który został sfilmowany i udostępniony na stronie 
internetowej itvpoludnie.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
Wykonanie plakatów o tematyce ekologicznej 
i rozwieszenie ich na tablicach ogłoszeń na terenie 
Lisowa 
- Zorganizowanie kącika przyrodniczego oraz gazetki 
ściennej na korytarzu szkolnym 
- Akcję sprzątania pn. „Lisów potrzebuje nas”, 
w którą zaangaŜowani byli wszyscy uczniowie 
szkoły 
- Akcję sadzenia drzewek „Czas na las” 
przeprowadzoną równieŜ przy udziale rodziców 
i połączoną z pogadanką 
- Konkurs literacki „przyroda wokół nas” polegający 
na wyłonieniu najlepszych wierszy o tematyce 
ekologicznej 
- Artykuł w gazetce szkolnej „Na luzie” 

 
 
- Opracowanie artykułu do biuletynu „Wieści 
Skołyszyńskie”, a takŜe oryginalną i pracochłonną 
kronikę dokumentującą wszystkie podjęte działania 
oraz materiały w wersji elektronicznej, w tym 
nagranie spektaklu teatralnego  pt ”Problemy 
ekologiczne leśnych zwierząt”. 
Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie 
Szkoła została nagrodzona za: - Opracowanie mapy 
dzikich wysypisk na terenie miejscowości;  Lisów, 
Przysieki i Sławęcin wraz z dokumentacją 
fotograficzną tych miejsc - Zajęcia  pn. „Rady na 
odpady” dla młodzieŜy związane z recyklingiem 
śmieci - Przygotowanie scenki rodzajowej ”Na 
zakupy” - Wystawę prac plastycznych „Czysta gmina 
– czyste środowisko’ w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie” - Wprowadzenie do 
szkoły pojemników umoŜliwiających segregację 
śmieci, co zostało udokumentowane w przygoto-
wanej prezentacji multimedialnej. 
Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Harklowej       
i Bączalu Dolnym 
Szkoła Podstawowa z Harklowej działania podjęte 
w związku z konkursem udokumentowała w kronice, 
a są  to: 
- Przedstawienie „LAS” z okazji „Światowego Dnia 
Ziemi” 
- Akcja „Dbaj o środowisko w naszej gminie” 
polegająca na: sprzątaniu okolicy, rozdawaniu wśród 
mieszkańców ulotek „Segregujesz - zyskujesz”, 
pokazie strojów ekologicznych  i wystawie zabawek 
wykonanych z odpadów wtórnych. 
Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym została 
nagrodzona za:  
- Działalność Kółka Ekologiczno-Przyrodniczego 
- Zorganizowanie zbiórki zuŜytych baterii i sprzętu 
elektronicznego 
- Akademię w dniu 22 kwietnia z okazji „Święta 
Ziemi”, co dokumentuje przygotowana dla celów 
konkursu prezentacja multimedialna. 
Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody 
w postaci sprzętu RTV: aparaty fotograficzne, 
telewizor, wieŜe i magnetofony.  

 

 

 

 

  

 

 

GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY  
„CZYSTA GMINA-CZYSTE ŚRODOWISKO” ROZSTRZYGNI ĘTY 

OGŁOSZENIE 
Uprzejmie informujemy, Ŝe od 1 do 30 
czerwca 2011 roku w Urzędzie Gminy 
w Skołyszynie moŜna będzie dokonywać 
zgłoszeń kandydatów na ławników 
sądowych kadencji 2012 - 2015. Więcej 
informacji na stronie www.skolyszyn.pl. 
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
(NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 
30 czerwca 2011 r., wywiady w terenie 
rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 
30 czerwca 2011 r. W Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim został uruchomiony punkt spisowy. 
Od 26 maja do 16 czerwca będzie moŜna skorzystać 
z pomocy ankietera Urzędu Statystycznego 
i wypełnić formularz. Stanowisko czynne będzie od 
godz. 9.00 do godz. 15.00. Zlokalizowane będzie 
w holu urzędu, naprzeciw Biura Obsługi Klienta. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
potrwa do 30 czerwca. Przez internet moŜna spisać 
się do 16 czerwca poprzez stronę www.spis.gov.pl. 
Wiecej informacji na stronie http://form.spis.gov.pl. 

 

Dnia 7 kwietnia 2011r. w Zespole Szkół Publicznych 
w Święcanach odbył się V Gminny Turniej 
Matematyczny "Mały Matematyk" dla uczniów klas 
trzecich  szkół podstawowych. Pomysłodawcą 
i organizatorem konkursu jest p. Marta Pięta, 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. W turnieju 
wzięło udział osiem szkół. KaŜda reprezentowana 
była przez trzyosobową druŜynę. W skład zespołów 
weszli uczniowie klas trzecich, którzy w eliminacjach 
szkolnych wykazali się najlepszymi umiejętnościami 
matematycznymi. Celem turnieju było promowanie 
matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, 
doskonalenie  umiejętności koncentracji uwagi 
i logicznego myślenia oraz integracja środowisk 
szkolnych. Uczestnicy musieli wykazać się 
zdolnością współpracy, poczuciem współodpo-
wiedzialności,  a takŜe doborem odpowiedniej 
strategii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pamiętajmy jednak o tym, Ŝe gdy nie dokonaliśmy 
„samospisu” przez Internet to mamy obowiązek 
udzielić odpowiedzi rachmistrzom spisowym, którzy 
po uprzednim powiadomieniu pojawią się w naszych 
domach do 30.06.2011 r.  
 

Dopisać  
 
 
Zwycięzcą turnieju została druŜyna ze Szkoły 
Podstawowej w Lisowie w składzie: Gabriela 
Dachowska,  Kamil Syzdek, Wojciech Wójcik. 
Kolejne miejsca zajęli: 
II  miejsce – Szkoła Podstawowa w Święcanach. 
Skład druŜyny: Lidia Dyląg, Anna Jasiczek, 
Arkadiusz Zawiła;  
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Harklowej. Skład 
druŜyny: Olgierd Dziedzic, Damian Niedziela, Julia 
Podraza. 
 Po słodkim poczęstunku wszystkim uczestnikom 
turnieju wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 
Na zdjęciach: 1. Uczestnicy turnieju wraz 
z opiekunami i organizatorem. 2. DruŜyna ze Szkoły 
Podstawowej w Lisowie - I miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MAŁY MATEMATYK” 

 

 

SPIS POWSZECHNY 
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1 kwietnia w Zespole Szkół Publicznych w Kunowej 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z gminy 
Skołyszyn rywalizowali w Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. 
Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów 
znajomości przepisów o ruchu drogowym, 
propagowanie kulturalnego i bezpiecznego 
zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego 
oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Organizatorami konkursu byli 
nauczyciele ZS w Kunowej, Agnieszka Wieczorek 
i Hubert Hasiak. Przed przystąpieniem do rywalizacji 
uczniowie oglądnęli spektakl Przepisy ruchu 
drogowego przygotowany przez uczniów klasy II i III 
kunowskiej szkoły podstawowej. 
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu 
Drogowym składał się z: testu wiedzy z zakresu 
znajomości zasad ruchu drogowego i praktycznego 
udzielania pierwszej pomocy. W komisji oceniającej 
wiedzę i umiejętności uczniów oprócz  organi-
zatorów  znaleźli   się:  komendant OSP w Skołyszy- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 5 kwietnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyło się 
spotkanie dla przedszkolaków przed beatyfikacją 
Jana Pawła II połączone z prezentacją ksiąŜeczki 
i filmu animowanego autorstwa Anny Kaszuby - 
Dębskiej i Łukasza Dębskiego z muzyką Anny Marii 
Jopek. Do biblioteki zawitały dzieci z „zerówki” 
z Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie wraz 
z opiekunami Marią Tabaj i Aleksandrą Klisiewicz. 
Dla większości maluchów była to pierwsza wizyta 
w bibliotece. Głównym punktem spotkania było 
zapoznanie z ksiąŜką pt. „Felicjanek 10” oraz wersją 
animowanego filmu pod tym samym tytułem. 
Z prezentacją filmu "Felicjanek 10” która opowiada 
o Karolu Wojtyle zapoznało się ponad 20 sześcio-
latków. Ulica Felicjanek 10 to adres, pod którym 
przez kilka miesięcy okupacji mieszkał w Krakowie 
Karol Wojtyła. Historia opowiadana przez starszą 
Felicję Felicjańską przenosi młodego widza 
kilkadziesiąt lat wstecz, do Wadowic i Krakowa - 
czasów dzieciństwa Karola Wojtyły. Mały Karol, 
zwany Lolkiem, grał w piłkę i psocił z kolegami, 
przeŜywając róŜne przygody, jak kaŜdy chłopiec. 

 
nie Stanisław Święch oraz pielęgniarka Barbara 
Tatara. 
Tabela końcowa szkół podstawowych: 
I miejsce – Kunowa (M. Figura, K. Stygar, 
K. Wszołek) 
II miejsce – Przysieki (B. Ciołkosz, M. Panek, 
H. Szudy) 
III miejsce – Jabłonica (M. Fudała, M. Trznadel, 
M. Ulaszek) 
Tabela końcowa gimnazjów: 
I miejsce – Kunowa (M. Gajda, B. Krawczyk, 
J. Podraza) 
II miejsce – Skołyszyn (Ł. Grzywacz, E. Kołodziej, 
P. Kołodziej) 
III miejsce – Święcany (D. Gawliński, K. Okarma, 
W. Opałka) 
 
Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy dla 
druŜyn zostały wręczone przez dyrektora Zespołu 
Szkół w Kunowej Mariolę Krygowską, Stanisława 
Święcha, Agnieszkę Wieczorek i Huberta Hasiaka.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film opowiada o zabawach Lolka z kolegami, jego 
zainteresowaniach, o utracie mamy i pewnym 
wydarzeniu, kiedy to jeden z kolegów niemal nie 
trafił małego Karola kulą z pistoletu. 
Mali goście otrzymali  lizaki oraz kolorowe baloniki  
i z uśmiechem na ustach wrócili do przedszkola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZE ŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM 

„FELICJANEK 10” – NA SZLAKU JANA PAWŁA II 
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W dniu 30.03.2011r. w sali dydaktyczno - 
szkoleniowej OSP Skołyszyn odbyły się gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
PoŜarniczej pod hasłem "MłodzieŜ zapobiega 
poŜarom".  Turniej ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpoŜarowej. W szczególności słuŜy popula-
ryzowaniu wśród dzieci i młodzieŜy znajomości 
przepisów przeciwpoŜarowych, zasad postępowania 
na wypadek poŜaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, 
wiedzy na temat techniki poŜarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpoŜarowej oraz historii i tradycji 
ruchu straŜackiego. Jak co roku do turnieju 
przystąpiło 8 Szkół Podstawowych i 4 Szkoły 
Gimnazjalne funkcjonujące na terenie Gminy 
Skołyszyn. Łącznie w turnieju wzięło udział 36 
uczniów, którzy zostali przygotowani przez swych 
opiekunów – nauczycieli. Nad prawidłowym przebie-
giem turnieju czuwała komisja w składzie: 
przewodniczący bryg. Marek Górniak – Dowódca 
JRG  z  Jasła,  Krzysztof  Bartusiak  –  przedstawiciel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprezentanci Gminy Skołyszyn uczestniczący 
w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy PoŜarniczej, które odbyły się 
w dniu 8.04.2011r. w Komendzie Powiatowej PSP 
w Jaśle odnieśli znakomite wyniki. Dominik Wadas 
z Zespołu Szkół Publicznych ze Skołyszyna, członek 
MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej zajął I miejsce 
w kategorii szkół gimnazjalnych i będzie repre-
zentował powiat jasielski w turnieju wojewódzkim, 
który odbędzie się w Tarnobrzegu. Drugi z naszych 
reprezentantów Przemysław Rewiś ze Szkoły 
Podstawowej z Harklowej zajął II miejsce w swojej 
kategorii. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Placówki Terenowej KRUS w Jaśle, Bogumiła Bors - 
przedstawiciel KP PSP w Jaśle oraz Stanisław 
Święch - Komendant Gminny Związku OSP RP. 
Nagrody dla wszystkich uczestników turnieju zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy Skołyszyn, 
natomiast dla uczniów którzy zajęli pierwsze trzy 
miejsca w poszczególnych kategoriach nagrody 
ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Jaśle. Ponadto gośćmi turnieju byli: 
Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Zięba oraz 
Wiceprezes ZOG ZOSP RP Stanisław Gołosiński. 
Wyniki turnieju: kategoria szkoły podstawo-
we1.Przemysław Rewiś – SP Harklowa 2. Przemy-
sław Maczuga – SP Harklowa 3. Rafał Ropel - SP 
Bączal Dolny. Kategoria Szkoły Gimnazjalne: 
1. Dominik Wadas – Gimnazjum Skołyszyn 
2. Konrad Nigborowicz – Gimnazjum Święcany 
3. Dawid Smaś – Gimnazjum Bączal Dolny 
Zwycięzcy z poszczególnych kategorii wiekowych 
Przemysław Rewiś i Dominik Wadas  reprezentowali 
naszą gminę w eliminacjach powiatowych, które 
odbyły się w dniu 8.04.2011 r. w KP PSP w Jaśle. 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozwiązanie krzyŜówki z numeru 1(24)/2011 „Wieści Skołyszyńskich”  

 Informujemy, Ŝe do redakcji nie wpłynęło Ŝadne poprawne rozwiązanie krzyŜówki 
z poprzedniego numeru. 

 

ELIMINACJE GMINNE OTWP 

ELIMINACJE POWIATOWE OTWP 
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Konkurs organizowany jest w celu upowszechniania 
kultury Ŝywego słowa, rozbudzania wraŜliwości na 
piękno poezji, doskonalenia warsztatowych 
umiejętności recytatorskich. Recytowane utwory 
pobudzały wyobraźnię, wzruszały, skłaniały do 
refleksji, przenosiły słuchacza w inną rzeczywistość. 
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się  duŜym 
zainteresowaniem. Dwudniowy konkurs zgromadził  
59 recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjów 
Gminy Skołyszyn. W pierwszym dniu zaprezento-
wali się uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podsta-
wowych natomiast drugi dzień przeznaczony był dla 
uczniów gimnazjów.  
Jury wyłoniło zwycięzców w kaŜdej grupie wie-
kowej. Laureatami zostali: 
klasy od I-III 
m-ce I Milena Stój – kl. I SP Harklowa 
        II  Łukasz Skałba – kl. II ZSP Kunowa 
       III Klaudia Godniak – kl. III ZSP Skołyszyn 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 14.03.2011 r. miało miejsce rozstrzygnięcie 
edycji gminnej XIII Ogólnopolskiego Konkursu  
Plastycznego dla dzieci i młodzieŜy pod hasłem 
„Powódź, poŜar, dniem czy nocą – straŜ przy-
chodzi  ci z pomocą” . 
Na konkurs wpłynęły 33 prace z placówek oświa-
towych Gminy Skołyszyn. Zgodnie z regulaminem 
Jury konkursu do etapu powiatowego zakwalifiko-
wało w trzech kategoriach wiekowych prace następu-
jących uczniów: I grupa młodsza – 6-8 lat 
m-ce I Klaudia Nowak – SP Jabłonica 
II Magdalena Rewiś – SP Harklowa 
III Zuzanna Fliszkiewicz – ZSP Skołyszyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
wyróŜnienia: 
      1.   Marcelina Musiał – kl. III SP Jabłonica 
      2.   Weronika Tokarz – kl. II Bączal Dolny 
      3.   Julia Podraza – kl. III SP Harklowa 
klasy od IV-VI  
m-ce I Kinga Wojdyła – kl. VI SP Lisów 
         II Zuzanna Węgrzyn – kl. V ZSP Święcany 
        III Kamil Kozioł – kl. V ZSP Kunowa 
wyróŜnienia: 

1. Natalia Dudek – kl. VI SP Jabłonica 
2. Natalia Szot – kl. V ZSP Skołyszyn 

gimnazja 
m-ce I Patrycja Piotrowska – ZSP Święcany  
         II Magdalena Dykas – kl. II ZSP Skołyszyn 
        III Judyta Podraza – kl. III ZSP Kunowa 
            Gabriela Hajnosz – kl. III ZSP Skołyszyn 
wyróŜnienia: 
       1.   Aleksandra Mazur – ZSP Święcany 
       2.   Klaudia Setlak – kl. III ZSP Skołyszyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Emilia StróŜyk – SP Harklowa 
V Oktawia Syzdek – SP Lisów 
II grupa średnia – 9-12 lat 
m-ce  I Karina Bonar – ZSP Skołyszyn 
II Beata Jasiewicz – ZSP Kunowa 
III  Sara Górska – SP Harklowa 
IV Marcin Ulaszek – SP Jabłonica 
V Marcin Klęba – SP Harklowa 
III grupa starsza – 13-16 lat 
m-ce I Marcin Wyrostek –  ZSP Bączal Dolny 
Prace Kariny Bonar i Zuzanny Fliszkiewicz  
w eliminacjach powiatowych w MDK 
zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI – 24-25.02.2011 r. 
 

  

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 
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„Autoportret” – to temat tegorocznej edycji IX 
Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej – 
Skołyszyn 2011. Konkurs organizowany jest w celu 
doskonalenia umiejętności plastycznych i wyrobienia 
wyobraźni artystycznej, wyćwiczenia sprawnego 
posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną 
a takŜe stworzenia uczniom moŜliwości 
współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych 
dokonań. Na konkurs wpłynęły 44 prace ze szkół 
podstawowych i gimnazjów powiatu jasielskiego. 
PoniŜej prezentujemy nagrodzonych:  
Klasy  IV-VI – szkoły podstawowe 
m-ce I Anna RyŜowicz – ZS Umieszcz kl. VI 
II Gabriela Węgrzyn – SP Skołyszyn kl. VI 
III Grzegorz Niemiec – SP Harklowa kl. VI 
Gimnazja 
m-ce I Mariusz Gumienny – Gimnazjum Osiek 
Jasielski kl. II 
II Urszula Król – Gimnazjum Skołyszyn kl. II 
III Iwona Biernacka – Gimnazjum nr 2 Jasło kl. III d 
WyróŜnienia: 
1. Magdalena Tomkiewicz – Gimnazjum Nr 4 Jasło 
kl. I 
2. Larysa Rak – Gimnazjum nr 2 Jasło kl. II b 
3. Joanna Mlecz –  Gimnazjum Skołyszyn kl. III 
4. Jakub Grzebień – Gimnazjum nr 2 Jasło kl. IIe 
W dniu 15 kwietnia 2011 r. odbyło się wręczenie 
nagród laureatom konkursu. Organizatorzy konkursu: 
Referat Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Gminy 
i Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
W dniu 12.04.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyła się  promocja 
ksiąŜki pt. SAMA Marii Majchrowicz, która ukryła 
się pod pseudonimem Mai Mavitsch. Autorka 
 z wykształcenia nauczycielka, mieszka w Jaśle.  
Wygrała konkurs na najlepszy scenariusz, jednego 
z odcinków serialu "Klan”, w którym zagrała małą 
rolę. Wystąpiła u Ewy Drzyzgi w "Rozmowach 
w toku”, śpiewała  w "Szansie na sukces”, wygrała 
finał w „Kole fortuny”. „ Dawniej myślałam, Ŝe moja 
"inność" to wada, obecnie - widzę to inaczej. Zawsze 
bardziej czułam świat duszą, niŜ postrzegałam 
wzrokiem” powiedziała pisarka na  spotkaniu. 
W niełatwym świecie realnym pozwala jej trwać 
muzyka, taniec, pisanie, rozmowy z ludźmi, oraz 
szkice plastyczne. „SAMA” to debiut literacki Marii 
Majchrowicz przedstawiający zbiór czterech 
opowiadań o samotności kobiet, róŜnie postrzeganej, 
zaakceptowanej albo nie. Bohaterki są w róŜnym 
wieku i kaŜda z nich ma inny status społeczny. 
Autorka pokazuje nam samotność w czterech 
róŜnych odsłonach.  Pisarka przeczytała fragmenty 
ksiąŜki i opowiedziała jak doszło do jej napisania. 

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  

„SAMA” W BIBLIOTECE 
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Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie aktywnie włączył się 
w organizowanie X Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom. W trakcie ogólnopolskiej akcji 
pracownicy GOKiCz przeprowadzili wiele imprez 
i spotkań, w których oprócz najmłodszych 
czytelników wzięli udział przedstawiciele lokalnych 
władz, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, 
pracownicy instytucji kultury oraz rodzice 
i opiekunowie. Inauguracja X OTCD zorganizowana 
została 30 maja w Skołyszynie. Impreza tradycyjnie, 
tak jak w całej Polsce, rozpoczęła się głośnym 
czytaniem "Lokomotywy". Wiersz Juliana Tuwima 
uczniom z Harklowej i Przysiek czytały: Maria 
Sychta w regionalnym stroju KGW ze Skołyszyna 
oraz Edyta Hasiak – Prezes LKS Skołyszyn. Po 
wysłuchaniu głośnego czytania dzieci wzięły udział 
w warsztatach ceramicznych. Pani Idalia Ferenc 
nauczyła młodych artystów toczenia na kole 
garncarskim oraz lepienia według róŜnych technik 
ceramicznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe dni X OTCD były równie atrakcyjne. 31 
maja uczniowie mieli okazję obejrzeć przedstawienie 
„Przygody Janka i czarownicy” w wykonaniu Teatru  
Lalek  PINOKIO. Dynamiczna akcja bajki, piękna 
sceneria i muzyka bardzo podobała się uczniom ze 
szkół w Skołyszynie, Święcanach i Jabłonicy. Nową 
propozycją były zorganizowane 1 czerwca, w godzi-
nach popołudniowych spotkanie „Rodzinne 
Czytanie”. Warsztaty plastyczne adresowane były do 
dzieci od lat 3 oraz ich opiekunów. Maluchy 
wspólnie ze swoimi rodzicami wysłuchały głośnego 
czytania, malowały kamienie oraz wykonały piękne 
zwierzaki z ciastoliny. Spotkanie było okazją do 
zapisania maluchów do biblioteki oraz zapoznania się 
z jej księgozbiorem. Wszystkie dzieci uczestniczące 
w spotkaniu dostały drobne prezenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 czerwca 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury 
i Czytelnictwa w Skołyszynie zorganizował 
spotkanie z Elizą Piotrowską- autorką i ilustratorką 
ksiąŜek dla dzieci. Eliza Piotrowska rozpoczęła 
spotkanie z dziećmi od prezentacji swojego 
przewodnika "To miasto nazywa się Rzym". Barwne 
opowiadanie połączone z  zabawą szybko zaintere-
sowało dzieci. Uczestnicy spotkania uczyli się 
włoskich gestów oraz z zaciekawieniem słuchali 
ciekawostek o Rzymie, w którym pisarka mieszkała 
przez osiem lat. Dalsza część spotkania przybrała 
formę warsztatów kryminalnych. Czwartoklasiści 
z SP w Skołyszynie bardzo chętnie wzięli udział we 
wszystkich zabawach językowo-matematycznych. 
Błądzili po labiryncie, skakali ze strony na stronę, 
rozszyfrowywali obrazy w pracowni Brud Asa. 
Pisarka doskonale potrafiła odnaleźć kontakt 
z dziećmi oraz wczuć się w ich wyobraźnię i sposób 
postrzegania świata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizowane w czasie X Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom imprezy odbyły się 
dzięki naszym sponsorom, którymi byli: Bank 
Spółdzielczy w Bieczu o/Skołyszyn; Pani Agata ŚliŜ 
- Cukiernia „KEKS”; Pan Sławomir Gryga - Firma 
„Okienko”; Stacja Paliw „Woj-Mar” w Skołyszynie; 
Pani Genowefa Szot – Sklep spoŜywczy 
w Skołyszynie, Państwo Zofia i Kazimierz Łacek – 
Sklep rolno – spoŜywczo – przemysłowy 
w Skołyszynie. Pomimo, iŜ Ogólnopolski Tydzień 
Głośnego Czytania dobiega końca Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie gorąco 
zaprasza wszystkich rodziców, dziadków i dzieci do 
odwiedzania jego placówek i wypoŜyczania 
wartościowej literatury. Zgodnie z hasłami Fundacja 
ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom "Codziennie 
czytajmy dziecku co najmniej przez 20 minut 
wartościową i ciekawą dla niego ksiąŜkę, 
opowiadanie, wiersze. Czytajmy niemowlętom. Nie 
zarzucajmy rytuału głośnego czytania nawet gdy 
dziecko samo juŜ umie czytać! Głośne czytanie 
dziecku zapewnia jego wszechstronny rozwój: 
intelektualny, emocjonalny i moralny".  

Marta Gąsiorowska 
GOKiCz w Skołyszynie  

CZYTAJ DZIECKU CODZIENNIE – 20 MINUT DZIENNIE 
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Liczne atrakcje dla dzieci, zabawy prowadzone przez 
klauna Freda oraz malowanie twarzy stworzyły 
nastrój radosnego świętowania Gminnego Dnia 
Dziecka. Imprezę 2 czerwca 2011 roku dla blisko 280 
przedszkolaków z Gminy Skołyszyn zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa wraz 
z Zespołem Szkół Publicznych w Skołyszynie. 
 Impreza organizowana w trakcie Ogólnopolskiego 
Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom rozpoczęła 
się głośnym czytaniem „Lokomotywy”. Wiersz 
Juliana Tuwima czytali zebranym dzieciom: Janina 
Byczek (Sekretarz Gminy Skołyszyn), Maria Sychta 
(Bibliotekarka z GOKiCz w Skołyszynie), Stanisław 
Pawluś (Dyrektor ZSP w Skołyszynie) oraz Bogdan 
Kręcisz (Przewodniczący Rady Powiatu 
Jasielskiego). Na przedszkolaków oraz przybyłe na 
imprezę dzieci wraz rodzicami i dziadkami czekało 
wiele niespodzianek, maluchy zobaczyły m.in. 
popisy zespołu  tanecznego  „ Escape Junior” 
(działającego przy GOKiCz w Skołyszynie) oraz 
wzięły udział w zabawach prowadzonych przez 
Klauna Freda. Były gry i konkursy, zabawy z duŜą 
chustą  animacyjną  oraz  pokaz  iluzji i magii. Dzieci  

 

 

 

 

 

 

Odwiedź Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 
w Skołyszynie, a usłyszysz, zobaczysz i będziesz 
współtworzyć kulturę! Rozwiń swoje zaintere-
sowania, aktywnie uczestnicząc w oferowanych 
przez nas zajęciach. Ofertę kierujemy do 
przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Coś dla 
siebie znajdą u nas zarówno przedszkolaki, nieco 
starsze dzieci i młodzieŜ oraz dorośli i seniorzy. 
GOKiCz to nie tylko budynek wpisany 
w architekturę miejscowości, to przede wszystkim 
przyjazne miejsce, gdzie moŜna rozwijać swoje 
pasje, pracować w miłej atmosferze, poznać nowych 
znajomych. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Gminy Skołyszyn, wydłuŜyliśmy nasz 
czas pracy i stworzyliśmy nową ofertę kulturalno-
rozrywkową. Proponowane zajęcia cykliczne dla 
dzieci w wieku przedszkolnym (wszystkie zajęcia są 
bezpłatne): Artystyczny klub Malucha,  Muzyczny 
Klub Przedszkolaka (nauka gry na keyboardzie), 
rytmika, zabawy logopedyczne Proponowane zajęcia 
cykliczne dla dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym 
(wszystkie zajęcia są bezpłatne): warsztaty 
muzyczne:  keyboard,  warsztaty   muzyczne:  wokal,  

uczyły się równieŜ modelowania zwierzątek 
i kwiatków z baloników oraz wzięły udział 
w konkursie na najładniejsze przebranie. Wiele 
radości sprawił przedszkolakom pokaz tysiąca 
małych i bardzo duŜych baniek mydlanych. 
Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci, zapewnionymi 
przez pracowników GOKiCz w Skołyszynie, było 
malowanie twarzy oraz nauka wesołych piosenek 
i tańców. KaŜdy uczestnik imprezy otrzymał 
ksiąŜeczkę ufundowaną przez GOKiCz oraz słodki 
poczęstunek. DuŜym powodzeniem cieszyły się lody 
ufundowane przez Cukiernię „KEKS”. Sponsorami X 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom byli 
równieŜ: Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Skołyszyn; 
Sławomir Gryga - Firma „Okienko”; Stacja Paliw 
„Woj-Mar” w Skołyszynie; Genowefa Szot – Sklep 
spoŜywczy w Skołyszynie; Zofia i Kazimierz Łacek 
– Sklep rolno – spoŜywczo - przemysłowy 
w Skołyszynie. Organizatorzy dziękują równieŜ 
Urzędowi Gminy Skołyszyn oraz Dyrekcji Zespołu 
Szkół Publicznych w Święcanach za pomoc przy 
przewozie dzieci na Gminny Dzień Dziecka. 

Marta Gąsiorowska GOKiCz w Skołyszynie  
 

 

 

 

 

 
 
 
pracownia plastyczna, taniec nowoczesny dla 
młodzieŜy (młodzieŜ gimnazjalna),pracownia 
Decoupage Proponowane zajęcia dla osób dorosłych: 
warsztaty komputerowe dla seniorów (podczas 
czterech spotkań seniorzy będą mieli okazję poznać 
ogólną  obsługę komputera, metody pracy  
z edytorem tekstu oraz nauczyć się korzystania 
z Internetu w celu zdobywania i wymiany informacji; 
(zajęcia bezpłatne), zajęcia wokalne dla dorosłych 
(zajęcia bezpłatne), Klub Twórców Sztuki  (zajęcia 
bezpłatne), Dyskusyjny Klub KsiąŜki (spotkania 
klubu odbywają się  raz w miesiącu); aerobik (zajęcia 
dwa razy w tygodniu). Ponadto zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do bezpłatnego korzystania 
z Internetu, odwiedzania biblioteki i czytelni 
czasopism. Wszyscy zainteresowani ofertą Gminnego 
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 
więcej informacji uzyskają odwiedzając naszą 
placówkę, dzwoniąc (013/449 10 17) lub pisząc 
biblioteka@skolyszyn.pl, gok@skolyszyn.pl. Czeka-
my równieŜ na Państwa uwagi i propozycje 
dotyczące pracy GOKiCz w Skołyszynie. 
Zapraszamy!                           

„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”  

  

JAK BRZMI KULTURA? JAK WYGL ĄDA? CHCESZ TO POCZUĆ? 
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Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-
szynie przystąpił do pierwszej rundy Programu 
Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako 
Biblioteka Partnerska. Program realizowany w latach 
2009- 2013 skierowany jest do gminnych instytucji 
i jej filii. Ponadto bierze udział w Programie 
”Biblioteki z Internetem TP” i „Akademia Orange dla 
bibliotek”. Mieszkańcy Gminy Skołyszyn mogą 
 skorzystać w bibliotece w Skołyszynie oraz filiach 
w Harklowej i Święcanach  z bezpłatnego Internetu. 

 

 

 

 

DruŜyna piłki ręcznej dziewcząt Gimnazjum 
w Skołyszynie w ramach gimnazjady rozegrała 
kilkanaście meczów i zakwalifikowała się do 
rozgrywek na szczeblu wojewódzkim, zajmując 
I miejsce we wszystkich turniejach. 
Zespół wystąpił w składzie: 

• Aleksandra Szczygieł (w bramce) 
• Gabriela Hajnosz 
• Magdalena Dykas 
• Małgorzata Okarma 
• Angelika Łacek (kapitan) 
• Katarzyna Bartyzel 
• Karolina Rogowska 
• Gabriela Kusiek 
• Weronika Duda 
• Paulina Bugajska 
• Edyta Smaś 
• Wiktoria Hajnosz 
• Lidia Kołodziej 
• Karina Pabisz 

DruŜynę przygotował i prowadził Bogdan Rąpała, 
nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum 
w Skołyszynie. Pierwszym sprawdzianem umiejęt-
ności młodziutkich zawodniczek był gminny turniej, 
który odbył się 05.03.2011 r. na hali sportowej 
Gimnazjum w Skołyszynie. Wzięły w nim udział 
następujące    druŜyny:  Bączal Dolny,     Kunowa    i   

 

 

 

 

podstawie podpisanej umowy i wypełnionego  
 
W ramach programu Fundacja Orange przekazała 
bibliotekom objętym programem dotację finansową 
w celu pokrycia kosztów edukacji, popularyzacji 
i zwiększenia wykorzystania Internetu, w szcze-
gólności kosztów zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowych łączy internetowych Porozu-
mienie zostało zawarte na 3 lata. Biblioteka 
otrzymała dofinansowanie  w Programie „ Zakup 
nowości wydawniczych dla bibliotek”  w ramach 
Programu Biblioteki Narodowej. 

 

 

 

 

 
gospodarze  rozgrywek - Skołyszyn. Wyniki turnieju 
potwierdziły bardzo dobre przygotowanie zespołu do 
rozgrywek. Bez  większych problemów młode 
zawodniczki zdecydowanie pokonały swoje rywalki, 
wygrywając  w pięknym stylu wszystkie mecze. 
Turniej powiatowy odbył się 11.03.2011 r. równieŜ 
w sali gimnastycznej Gimnazjum w Skołyszynie. 
W rozgrywkach tych wystąpiły druŜyny z Brzysk, 
Łubna Szlacheckiego, Kunowej, Jasła i Skołyszyna. 
DruŜyna ze Skołyszyna zajęła I miejsce 
i reprezentowała powiat jasielski w zawodach 
rejonowych. Po raz drugi w historii szkoły druŜyna 
Ŝeńska w piłce ręcznej rozegrała mecze w zawodach 
rejonowych. Turniej odbył się w dniu 01.04.2011 r. 
w Gimnazjum w Rogach. W tych rozgrywkach 
młode szczypiornistki z naszej szkoły okazały się nie 
do pokonania. śadna z występujących tam szkół nie 
zdołała wygrać z ambitnymi zawodniczkami ze 
Skołyszyna. DruŜyna zajęła pierwsze miejsce 
osiągając następujące wyniki: 
Skołyszyn - Frysztak  6:6 
Rogi - Skołyszyn 2:8 
Skołyszyn - Krosno 6:3 
Ambitny, zgrany i dobrze wyszkolony zespół piłki 
ręcznej dziewcząt ze Skołyszyna awansował do 
półfinałów rozgrywek  wojewódzkich. 

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK 

 
  

SUKCES SZCZYPIORNISTEK Z GIMNAZJUM W SKOŁYSZYNIE  
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W dniach 17-27 luty 2011r. w hali sportowej 
Gimnazjum nr 1 przy ulicy Czackiego w Jaśle odbył 
się IV Jasielski Festiwal Siatkówki. Masowa impreza 
sportowa sponsorowana przez: Urząd Miasta w Jaśle, 
Gazownię Jasielską i Jasielską Sieć Sklepów MPM 
składała się z ośmiu turniejów dla dzieci, młodzieŜy 
i dorosłych. W dniach 26-27 w turnieju dla dorosłych 
w kategorii „Turniej Otwarty” udział wzięła równieŜ 
reprezentacja Skołyszyna. Spośród 19 zgłoszonych 
druŜyn rozlosowano 6 grup. Niedziela była dniem, 
w którym ewentualna poraŜka eliminowała druŜynę 
z udziału w dalszej części turnieju. Skołyszyn w 1/8 
finału rozegrał mecz z druŜyną After Party, mecz był 
zacięty, ale wyrównany jedynie w pierwszym secie, 
wynik 2-0 dla Skołyszyna. Do ćwierćfinałów 
awansowało 8 druŜyn, które nie znalazły się tam 
przez przypadek, lecz prezentowały naprawdę dobry 
poziom siatkówki w tym turnieju. Skołyszyn 
zmierzył się z druŜyną Rafinerii i według kilku 
zgromadzonych kibiców naszej druŜyny rozegrał 
najlepszy mecz tego turnieju. Stał on na wysokim, 
jak na amatorskie druŜyny poziomie i został wygrany 
w tie-breaku przez druŜynę Skołyszyna. DruŜyna ze 
Skołyszyna została rozlosowana do grupy F, która 
jako jedyna zgromadziła 4 zespoły. Turniej 
rozpoczęła od poraŜki po zaciętym i ciekawym 
meczu w  tie-breaku z dobrze grającą i poukładaną 
druŜyną Geberit Rzeszów, by następnie bez 
większych  problemów  uporać  się  w  stosunku  2-0  

 

 

 

 

 

 

W ostatnich dwóch latach, duŜą popularnością wśród 
młodzieŜy gimnazjum cieszy się gra w piłkę ręczną. 
Sukcesy osiągnięte w tej dyscyplinie sportu 
zaskoczyły nawet samych młodych sportowców. 
Okazało się bowiem, Ŝe czas wspólnie spędzony na 
Ŝmudnych treningach, przyniósł konkretne rezultaty, 
Ŝe  coś co istniało jedynie w sferze marzeń, stało się 
realne. Z II miejsca chłopców w Gimnazjadzie 
Rejonowej Piłki Ręcznej i ich awansu do półfinału 
wojewódzkiego, cieszyli się wszyscy w szkole. 
Gratulacjom nie było końca ! Zawody rejonowe 
odbyły się dn. 29.03.11 r w hali sportowej MOSiR-u 
w Krośnie. Gimnazjaliści ze Skołyszyna po emocjo-
nującej walce odnieśli zwycięstwo nad druŜyną 
z Gimnazjum Nr 4 Krosno i Gimnazjum  z Wróblika 

 

z druŜynami Orły Zawady oraz Dębowiec i upla-
sować się na drugim miejscu w grupie. 
Wszystkie zespoły awansowały do rozgrywek 
systemem pucharowym w drugim dniu turnieju, czyli 
w niedzielę (27.02.2011). Półfinał został przez 
naszych zawodników okrzyknięty mianem 
„rewanŜu”, gdyŜ po raz drugi Skołyszyn zmierzył się 
z druŜyną Geberit Rzeszów. Mecz miał trzy oblicza, 
w pierwszym secie zdecydowanie wygrała druŜyna 
z Rzeszowa, w drugim natomiast wysoko wygrał 
zespół ze Skołyszyna. W tie-breaku losy meczu 
waŜyły się do ostatniej piłki, jednak koniec końców 
rewanŜ naszym siatkarzom w pełni się udał 
i z wynikiem 2-1 awansowali do finału. W finale 
spotkały się druŜyny Libbud Libusza i Skołyszyn. 
Libbud w drodze do finału nie przegrał Ŝadnego 
meczu a jedyną druŜyną, która „urwała” im seta była 
Ban Zai. Skołyszyn natomiast przystępował do finału 
z jedną poraŜką w pierwszym meczu turnieju.  
Libbud Libusza wygrał 2-0, druŜyna ze Skołyszyna 
starała się nawiązać walkę, ale jak zawodnicy sami 
później przyznali Libbud był poza zasięgiem. 
DruŜyna Skołyszyna osiągnęła niewątpliwie sukces 
(II miejsce na 19 zespołów). Sami zawodnicy nie 
przypuszczali, iŜ zajdą tak wysoko, jednak sprawili 
oni sobie miłą niespodziankę robiąc to co sprawia im 
przyjemność i świetnie się przy tym bawiąc.  
Za zajęcie II miejsca otrzymali puchar, dyplom oraz 
pamiątkowe medale. GRATULUJEMY! 
 

 

 

 

 

 

 
Szlacheckiego. Niestety, pomimo zaciętej rywalizacji 
i gry „do końca”, nie udało się im pokonać 
zawodników z Gimnazjum z Frysztaka, tracąc tym 
samym tytuł Mistrza Rejonu w piłce ręcznej 
z poprzedniego roku. 
 

 

 

 

 

SUKCESY SKOŁYSZYŃSKICH  SIATKARZY 

  

MARZENIA SI Ę SPEŁNIAJĄ 
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-Jestem ostatnią stroną w tym biuletynie i bardzo się 
martwię, bo są zakusy, by mnie zlikwidować. I cóŜ ja 
nieszczęsna pocznę?! A co pocznie kolejna strona, 
która stanie się ostatnią?! O jejku, jejku!!! 
- Pan V-ce nakazał, by dyrektorki przespały się 
z tematem. Nie wzbudziło to przesadnego zachwytu, 
gdyŜ ponoć temat niemiły i dość stary. 
- Bardzo zdziwiony postawioną przez Ŝonę diagnozą 
był pan F. Bolała go głowa, a ślubna orzekła, iŜ to 
grypa Ŝołądkowa. AŜ boi się pomyśleć co będzie 
chore przy bólu gardła. 
- śachnęła się pani P., Ŝe nie będzie wciąŜ pocieszała 
pana Z., gdy ten otrzyma ochrzan od pracownicy. IleŜ 
moŜna! 
- Po kaŜdej szklaneczce soku róŜowiała coraz 
bardziej twarz pana Sz. MoŜe dlatego, Ŝe to był sok 
z czerwonego grejpfruta? No bo co by innego?! 
- Chyba słusznie narzekają święcańskie kobiety na 
tamtejszych męŜczyzn. No bo skoro nie ma nawet 
kawałka chłopa na sołtysa… 
- Pan Z. wychodząc słuŜbowo ubrał płaszcz gościa, 
który był ociupinę przyciasny, ale miał za to 
w kieszeni komórkę i klucze do wypasionego auta. 
Nie kaŜdy tak umie się pomylić… 
- Iście rygorystyczne przepisy zapanowały 
w oświacie. W jednej ze szkół kwitowało się na liście 
odbiór pączka w tłusty czwartek! 
- Niezwykle ekscytujący sposób przymiarki obuwia 
damskiego posiada pani N. Zachęcamy Panie do 
obejrzenia. Warto! 
- Pani księgowa powiedziała na naradzie, Ŝe ona chce 
na końcu. Nie sprecyzowała co, jednak coś tam się 
domyślamy. 
- Przy jeździe na remonterze asfaltowym mętnieje 
wzrok pana H. Pytanie co tak toksycznie działa? 
 

 
 
 

 

Pochłoną Cię kontakty towarzyskie, 
zafascynują nowi znajomi, wiosna zawróci 
w głowie… Oj będzie się działo! W sercu, 
duszy i umyśle! Krew nie woda - zabuzuje! 

 

 
Gwiazdy wróŜą dobry czas, będzie więcej 
radości, takich codziennych, duŜo spokoju. 
Przyjaciele nie zawiodą, a Ty udowodnisz, 
Ŝe wiesz co znaczy przyjaźń. 
 

 

 
Więcej cierpliwości! Wszystko chciałbyś 
mieć juŜ teraz, a tak się nie da. Popracuj 
nad sobą, ale bądź dobrej myśli, bo 
oczekiwanie zwiększy smak zwycięstwa. 

 

No przecieŜ i tak wszyscy wiedzą, Ŝe 
górujesz zdecydowanie nad kaŜdym urodą, 
kulturą, intelektem, osiągnięciami, 
inwencją! Zazdroszczą Ci i tyle! 

 

Pozbądź się tego pesymizmu, przecieŜ i tak 
moŜna wiele zrobić bez oglądania się na 
hamulcowych, a drzemią w Tobie pokłady 
niewyczerpanej energii i pomysłów! 

 

 
To nieprawda, Ŝe jesteś nieudacznikiem, 
musisz tylko uwierzyć w siebie, wykazać 
więcej inicjatywy i uporu, a osiągnięcia 
będą ogromne! 

 

 
Lato wreszcie! Uśmiechnij się, przyśpiesz 
kroku, wyprostuj… I maszeruj po laury, 
których wiele przed Tobą w najbliŜszym 
czasie. 

 

  
WciąŜ szampański nastrój ciągnie się za 
Tobą i nie widać, by było inaczej. Ciesz się 
humorem, osiągnięciami bo to Twój dobry 
czas. 

 

Zdrówko dopomina się o swoje i nie 
lekcewaŜ juŜ jego zgrzytów, bo zasługuje 
na remoncik. Potrzebujesz spokoju 
i oddechu. 

 

 
Dobry okres w Twoim Ŝyciu wróŜy układ 
gwiazd i planet. Korzystaj z Ŝyczliwości 
losu, nie przejmuj drobiazgami, bo one nie 
rzutują na całość. 

 

 
Twoja zrzędliwość jest juŜ nie do 
wytrzymania! Czepiasz się wszystkich 
i wszystkiego! Wyluzuj, bo odwrócą się od 
Ciebie nawet najbliŜsi. 

 

Wiosna ma na Ciebie zbawienny wpływ, 
nabierasz wigoru i ochoty do Ŝycia. Tak 
trzymaj! Praca, rozrywka, relaks – na 
wszystko znajdziesz czas. 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 

HOROSKOP  
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POZIOMO: 
1A – artysta z piaskownicy 
1L – gotowane kosztuje 
2F – cudzoziemska w lidze 
2R – marzenie Jasia 
3A – oręŜ reŜysera 
3L – miał go Tatar 
4F – załoga klawiszy 
4R – wrzeszczy mka 
5A – marzenie kibola 
5L – torek? 
6G – rŜnie od ucha 
7A – narada radnych w rzece 
7M – wspólnik tele 
8G – sprawka Ravelka 
8R – klasyk to Litwos 
9B – gadatliwe na stole 
9L – jest po antrakcie 
10G – wieprza kocha 
10R – dwór w Lisówku 
11A – a jednak się kręci! 

11Ł – podłoga w zenicie 
12G – znany łowca bramek 
12S – dla Ŝony na szpony 
13A – spisek Schindlera? 
13Ł – szkolna febra 
14G – teŜ trud 
14S – artystyczna w wc 
15A – swojska liana 
15Ł – twardy u Mendelejewa 
16G – ozdobny chwyt 
16S – metropolia Kara Mustafy 
 
PIONOWO: 
 
A5 – pełnoletnie auto 
A10 – brzytwa dla rozbitka 
B1 – nostalgia Odysa 
C5 – bije z oblicza 
D1 – dzierŜone 
E5 – teŜ kamuflaŜ 
F1 – wieko na scenie 

G6 – elektryczna prędkość 
G12 – ksywka pieska 
H1 – nie cechuje prostaka 
I6 – stróŜka 
J1 – czarnoskóry laik 
K10 – pyłkowa przypadłość 
L1 – przyprawa pisarki Kowalskiej 
Ł8 – kuchenny kapo 
M1 – Ŝółta kwasota 
N11 – do niej podoczepiali 
O1- w słownictwie maga 
P11- z szyją 
R1 – piłkarski kant 
R7 – kosztuje 3 grosze 
S12 – zmieszana palma 
T1 – wojował ogniem i mieczem 
U12 – mniam kawałeczek! 
W1 – zachwyt nad zwycięŜczynią 
Y12 – zamkowy przysmak 
Z1 – teŜ balkon 
Z9 – ma jedną wyspę? 

 

KUPON KONKURSOWY 
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 Rozwiązaną krzyŜówkę wraz z kuponem konkursowym prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy do końca 
lipca 2011 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyŜówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. 

Dla trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 

KRZYśÓWKA SWOJSKA 
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1                         
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