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W numerze m.in.: 

 
- Konkursy na Dyrektorów 

rozstrzygnięte 

- Sprawozdanie ze zbiórki pu-

blicznej 

- Instrukcja segregacji śmieci 

- Nowy samochód asenizacyjny 

- Nabór wniosków dla przedsię-

biorców 

- Uwaga na włamywaczy 

- Ogłoszenia  

- II Bieg Pamięci 

- Przekazanie samochodu dla 

OSP Pusta Wola 

- Gminny Turniej BRD 

- Młodzież zapobiega pożarom 

- Z wizytą w Słowenii 

- Konkurs kulinarny 

- Wydarzenia kulturalne organi-

zowane przez GOKiCz 

- Zapowiedzi imprez plenero-

wych 

- Fakty, plotki, anegdotki 

- Horoskop 

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

  
 

 

Dużo wolnego czasu na zabawę i rozwijanie swoich talentów oraz wielu powodów do 

uśmiechu życzyła wszystkim dzieciom kierownik GOKiCz Marta Gąsiorowska, wita-

jąc je na imprezie zorganizowanej 2 czerwca br. na placu obok Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie z okazji Dnia Dziecka. Specjalnie z tej okazji do 

GOKiCz pofatygowali się Indianie z oryginalnymi tipi z regionu Wielkich Równin. 

Indianie przygotowali dla najmłodszych wiele gier, zabaw i konkursów. Dzieci wzięły 

udział m.in. w biegu w workach, turnieju przeciągania liny, konkursie rzutów obrę-

czami na bizonie rogi oraz wyścigu jaszczurek. Dużym zainteresowaniem cieszyło się 

również malowanie twarzy w barwy wojenne. Dodatkową atrakcją były zwierzęta 

w mini ZOO na terenie wioski indiańskiej. Na scenie obok GOKiCz wystąpili uczest-

nicy zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 

Zespoły taneczne PANTERKI, JOY-JOY i JUMP zaprezentowały nowe układy. Grupa 

teatralna TALENTY przedstawiła skecze oraz nietypowy pokaz mody. Wokalistki 

Młodzieżowego Zespołu Wokalnego śpiewały takie hity jak: „Cudownych rodziców 

mam”, „Za każdy uśmiech Twój”. W czasie pikniku na scenie zaprezentowali się rów-

nież uczniowie Ogniska Muzycznego. W trakcie pikniku rozstrzygnięty został także 

konkurs plastyczny „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”. Laureaci konkursu odebrali 

pamiątkowe dyplomy i nagrody, a nadesłane na konkurs prace oglądać można było na 

specjalnie przygotowanej wystawie. Sponsorami Gminnego Dnia Dziecka byli: Bank 

Spółdzielczy w Bieczu o/Skołyszyn i Firma „Okienko”. Organizatorzy dziękują rów-

nież Urzędowi Gminy Skołyszyn; Firmie „Jan- Pik” Dariusz Janioł; LKS Skołyszyn; 

Norbertowi Furmankowi i Pawłowi Gądkowi za pomoc przy organizacji pikniku. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta – 

krzysztof.zieba@skolyszyn.pl 

Skarbnika 

maria.furman@skolyszyn.pl 

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

 

DZIEŃ DZIECKA 

      Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Szkół składam 
najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzę, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku 
i radości. Słowa podziękowania kieruję również do Rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkół, służą 
radą i pomocą. Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży oraz niezapomnia-
nych wrażeń. Niech te wakacje będą dla Was czasem radości i spokojnego wypoczynku. Wracajcie pełni sił, 
energii i zapału do dalszej nauki i pracy.  
                                                                                                                              Wójt Gminy 
                                                                                                                              Zenon Szura 
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W kwietniu br. odbyły się konkursy na stanowiska 

dyrektorów Szkoły Podstawowej w Przysiekach 

i Jabłonicy. Pragniemy poinformować, że w wyniku 

postępowania konkursowego dyrektorem SP w Ja-

błonicy została Pani mgr Dorota Kosiba, która w br. 

szk. pełni obowiązki dyrektora tej szkoły, natomiast 

od 1 września br. dyrektorem SP w Przysiekach bę-

dzie Pan mgr Paweł Gutkowski, nauczyciel wf w tej 

placówce. Nowo wybranym dyrektorom szkół skła- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

damy serdeczne gratulacje i życzymy spokojnej, 

satysfakcjonującej i owocnej pracy na tym odpowie-

dzialnym stanowisku. 

Równocześnie odchodzącej na emeryturę dyrektor SP 

w Przysiekach Pani mgr Marii Świerz pragniemy 

złożyć najserdeczniejsze podziękowania za wiele lat 

nienagannej i wzorowej pracy i życzyć dużo zdrowia 

i samych pogodnych dni. 
 

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ ROZSTRZYGNIĘTE 

STOWARZYSZENIE „PRZYSIEKI NASZ DOM” INFORMUJE 
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W dniu 20 czerwca producent – wyłoniony w drodze 

postępowania przetargowego - dostarczył nowy sa-

mochód asenizacyjny. Posiada on dopuszczalną masę 

całkowitą 15000kg, podwozie IVECO 

EUROCARGO ML150E25WS 4x4, zawieszenie 

terenowe i zabudowę asenizacyjną ze zbiornikiem ze 

stali nierdzewnej o pojemności 6 m
3
. Samochód zo-

stał zakupiony dzięki dofinansowaniu projektu „Bu-

dowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przy-

sieki – etap II, zakup samochodu asenizacyjnego”. 

Całkowity koszt zakupu to 540 831,00 zł. Dofinan-

sowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie: Podstawowe 

usługi dla gospodarki ludności wiejskiej) wyniesie 

75% kosztów kwalifikowanych tj. 329 775,00 zł. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWY SAMOCHÓD ASENIZACYJNY 

 

 

 

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW 

 

 

Przypomina się mieszkańcom Gminy, że należy segregować odpady zgodnie ze złożonymi deklaracjami.  

W przypadku nie prowadzenia segregacji odpady nie będą odbierane. 

 

WOREK NIEBIESKI (PAPIER, MAKULATURA) 

Do worka w kolorze niebieskim należy wrzucać: książki, gazety, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, 

torby i worki papierowe, tekturę oraz kartony. 

Nie wrzuca się do takiego worka: tworzyw sprzężonych (kartonów po mleku, napojach, sokach, papieru 

zabrudzonego tłuszczem (np. z masła lub margaryny). 

 

WOREK ZIELONY (SZKŁO) 

Do worka w kolorze zielonym należy wrzucać szkło czyste: szklane butelki bez kapsli i nakrętek, słoiki 

bez nakrętek, stłuczkę szklaną bez części metalowych. 

Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, luster i szkła zbrojonego, zużytych żarówek. 

 

WOREK ŻÓŁTY (TWORZYWA SZTUCZNE) 

Do worka w kolorze żółtym należy wrzucać: folie, worki foliowe, pojemniki plastikowe i wszelkie butelki 

wykonane z tworzyw sztucznych. 

Nie wrzucamy: brudnego plastiku i innych tworzyw sztucznych niż wyżej określone. 

 

WOREK CZERWONY (ZŁOM) 

Do worka w kolorze czerwonym należy wrzucać złom: puszki po napojach, puszki po konserwach, drob-

ny złom żelazny 

 

WOREK BRĄZOWY (ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE) 

Do worka w kolorze brązowym należy wrzucać: ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie, odpady po owocach 

i warzywach. 

 

WOREK SZARY (GRUZ, POPIÓŁ) 

Do worka w kolorze szarym należy wrzucać gruz budowlany i zimny popiół. 

 

WOREK BEZBARWNY, PRZEŹROCZYSTY (LEKI, ZUŻYTE BATERIE) 

Do bezbarwnego worka należy wrzucać przeterminowane leki i zużyte baterie. 

 

WOREK CZARNY (ODPADY KOMUNALNE NIE SEGREGOWANE) 

Do worka w kolorze czarnym należy wrzucać wszystkie inne odpady, których nie można wysegregować. 

 

Komplety worków będzie można odbierać w Urzędzie Gminy Skołyszyn natomiast poza kompleta-

mi worki szary i bezbarwny w zależności od zapotrzebowania. 
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Okres wiosenno-letni to czas, w którym aktywniejsze 

są grupy złodziei mieszkaniowych. W minionych 

tygodniach Policja odnotowała kilka włamań do do-

mów i mieszkań na terenie powiatu jasielskiego. 

Mając na uwadze powyższe zagrożenie, apelujemy 

do mieszkańców o zwiększoną czujność. Namawia-

my do zwracania uwagi na obce osoby w pobliżu 

domu i do współdziałania z Policją na rzecz ograni-

czenia tego zagrożenia. Policjanci pod nadzorem 

prokuratury pracują nad wykryciem sprawców wła-

mań, do których doszło w ostatni czasie na terenie 

powiatu jasielskiego. Złodzieje wykorzystując nie-

obecność domowników wyłamywali okno lub drzwi 

i po wejściu do środka budynku przeszukiwali po-

mieszczenia, zabierając głównie złotą biżuterię 

i pieniądze. W związku z tym zagrożeniem nama-

wiamy do większej dbałości o bezpieczeństwo i wła-

ściwe zabezpieczenie swojej własności. Pamiętajmy, 

że każde dodatkowe zabezpieczenie mieszkania oraz 

przechowywanych w nim wartościowych przedmio-

tów utrudnia złodziejowi „pracę” i powoduje, że traci 

cenny dla niego czas, podczas jego pokonywania. 

Prowadzi  to  często do rezygnacji z dokonania przez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niego przestępstwa. Z policyjnych doświadczeń wy-

nika, że złodzieje bardzo rzadko decydują się na 

rabunek w ciemno, a domy, mieszkania nie są wybie-

rane przypadkowo. Przed włamaniem przeprowadza-

ją rozpoznanie terenu, obserwują budynek, sprawdza-

ją jego zabezpieczenia, poznają przyzwyczajenia 

domowników oraz ich plany związane z czasowym 

wyjściem z mieszkania. Dlatego należy zwracać 

uwagę na to co dzieje się w pobliżu naszego domu 

i domu sąsiada, jeżeli zauważymy coś niepokojącego 

należy powiadomić Policję. Jeśli w pobliżu są podej-

rzani ludzie, starajmy się zapamiętać ich wygląd, 

zapisać numer rejestracyjny pojazdu, którym się 

poruszają, lub inne szczegóły. Każda informacja, 

nawet z pozoru błaha może mieć bardzo ważne zna-

czenie w zatrzymaniu złodziei. Będąc świadkami, nie 

bądźmy obojętni. Nasza aktywna postawa – zaalar-

mowanie Policji, może zapobiec przestępstwu lub 

przyczynić się do schwytania sprawców włamań. 

Takie wspólne działanie ma wszędzie bardzo duże 

szanse powodzenia w walce z przestępczością. Nie 

wahajmy się zadzwonić pod nr 997 lub nr telefonu 

zaufania 13 44 38 370. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE - ZGŁOSZENIE DREWNA DO CECHOWANIA  
Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że z dniem 1 kwietnia 2013 r. obowiązki związane z nadzorem nad 

lasami stanowiącymi własności osób fizycznych i prawnych, położonych na terenie powiatu jasielskiego, będą 

realizowane bezpośrednio przez pracowników starostwa. Wszystkie sprawy związane z użytkowaniem lasu 

właściciele mogą załatwiać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa, (pokój nr 

207, II piętro) w godzinach pracy urzędu albo w czasie dyżurów pełnionych w gminach przez pracowników 

nadzorujących. Aby dokonać zgłoszenia drewna do cechowania należy wypełnić druk zgłoszeniowy dostępny 

na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego lub pobrać w urzędzie gminy albo w trakcie dyżurów pełnionych 

w gminie. W Gminie Skołyszyn prowadzącym nadzór jest: inspektor Andrzej Stefanik, tel. stacjonarny  

13 44 864 50, tel. komórkowy 660 876 233. Dyżury: druga i czwarta środa miesiąca w godz. 9:00-11:00. 

UWAGA NA WŁAMYWACZY 

 

OGŁOSZENIE 
Urząd Gminy w Skołyszynie na prośbę Urzędu Statystycznego w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż w dniach 

od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku odbędą się Ogólnopolskie badania struktury gospodarstw rolnych  

(R-SGR). Badania te będą prowadzone w wybranych losowo gospodarstwach rolnych. Użytkownicy gospo-

darstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Celem 

badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowania nowych narzędzi Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospo-

darstw rolnych a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu 

polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji. 

 

 

OGŁOSZENIE - DERATYZACJA 
Nawiązując do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle Nr PSE.421-1-1/13 z dnia 

9.05.2013 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów deratyzacji - Urząd Gminy w Skołyszynie zaleca mieszkań-

com gminy przeprowadzenie na własny koszt deratyzacji swych posesji z równoczesnym ich uporządkowa-

niem. Ponadto informujemy iż wszystkie instytucje działające na terenie gminy są zobowiązane do wykonania 

na własny koszt deratyzacji swych obiektów z równoczesnym ich uporządkowaniem. W związku z akcją dera-

tyzacji Urząd Gminy w Skołyszynie uprzejmie prosi o zaopatrzenie sklepów w szeroki asortyment preparatów 

gryzoniobójczych jak również utrzymanie podaży tych środków w ciągu całego roku. Zabiegi związane z dera-

tyzacją winna również obejmować wywóz nieczystości stałych i płynnych, uporządkowanie otoczenia oraz 

pomieszczeń. W celu zwiększenia efektywności deratyzacji zaleca się też zniszczenie chwastów rosnących na 

posesji. Proponuje się wykonanie tych zabiegów na terenie gminy w terminie od 19 czerwca do 19 lipca 2013 

roku. Urząd Gminy w Skołyszynie prosi o pełne i terminowe wykonanie deratyzacji i prac porządkowych na 

terenie swych posesji. Informujemy także iż wszystkie środki gryzoniobójcze po zakończonym okresie akcji 

deratyzacji powinny zostać usunięte. 
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Stowarzyszenie LGD "LIWOCZ" zachęca prowadzą-

cych działalność gospodarczą lub zamierzających ją 

założyć do składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013. Jest o co się starać - na działa-

nie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” prze-

znaczono 429 000,00 zł, a na działanie „Różnicowa- 

 

 

 

13 kwietnia 2013 r. odbył się II Bieg Pamięci Senato-

ra S. Zająca. Trasa o długości ponad 21 km przebie-

gała w większości przez teren Gminy Skołyszyn. 

Meta zlokalizowana była na terenach Karpackiej Troi 

w Trzcinicy, gmina Jasło. Start miał miejsce z placu 

przed remizą OSP w Święcanach. Na starcie stanęło 

prawie 100 zawodników w różnym wieku, w tym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 25.05.2013 r. w miejscowości Pusta Wola 

odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia 

samochodu gaśniczego dla miejscowej jednostki 

OSP. Z powodu burzy, która nadeszła tuż przed roz-

poczęciem uroczystości. Uroczystość z palcu remizy 

OSP została przeniesiona do wnętrza domu ludowe-

go, w której oprócz członków miejscowej jednostki 

oraz sąsiednich jednostek OSP z Harklowej, Kuno-

wej, Sławęcina-Siedlisk i Przysiek udział wzięli do-

stojni goście: Senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm 

Bogdan Rzońca, Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW 

w Rzeszowie Mirosław Pięta, Członek Zarządu Od-

działu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszo-

wie dh Stanisław Święch, Komendant Powiatowy 

PSP st. bryg. Wiesław Latoszek, Wójt Gminy Skoły-

szyn Zenon Szura oraz księża parafii Sławęcin i Sko- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie w kierunku działalności nierolniczej” blisko 292 

000,00 zł. Tegoroczny nabór jest piątym i zarazem 

ostatnim przeprowadzonym w ramach w/w działań 

i trwa od 2 do 30 lipca 2013 r. 
Informacje o naborze wniosków uzyskać można za 

pośrednictwem: e-mail: lgdliwocz@wp.pl, telefo-

nicznie pod nr 13 44 103 38 lub osobiście w siedzibie 

biura stowarzyszenia: Brzyska 11A. 

 

 

 

5 kobiet. Organizatorem II Biegu było Stowarzysze-

nie im. Senatora Stanisława Zająca oraz Urząd Mia-

sta i Urząd Gminy w Jaśle oraz Ochotnicza Straż 

Pożarna w Święcanach. wyniki biegu zostały opubli-

kowane na stronie: www.alicjazajac.pl/biegpamieci. 

W tym dniu przypadała 72. rocznica Zbrodni Katyń-

skiej. Z okazji tej rocznicy, przed rozpoczęciem II 

Biegu Pamięci, w kościele pw. Św. Anny została 

odprawiona Msza Święta w intencji pomordowanych 

w Katyniu oraz w intencji śp. Senatora Stanisława 

Zająca, rodaka ziemi skołyszyńskiej, który wraz 

z innymi zginął 10.04.2010r. w katastrofie samolotu 

w Smoleńsku udając się na obchody 70 rocznicy 

zbrodni katyńskiej. W tej uroczystej mszy uczestni-

czyły poczty sztandarowe Zarządu Oddziału Powia-

towego Związku OSP RP w Jaśle, OSP w Siepietnicy 

i OSP w Święcanach. 

 

 

 

 

łyszyn. Uroczystego przekazania średniego samo 

chodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Star 200 

GBA 2,5/16, który wcześniej służył w jednostce OSP 

Harklowa dokonał Wójt Gminy Skołyszyn, który 

przekazał symboliczne kluczyki na ręce Prezesa OSP 

dh Józefa Marszałka i Naczelnika – kierowcy dh 

Andrzeja Pietraszka. Poświecenia samochodu doko-

nał powiatowy kapelan strażaków ks. Tadeusz 

Wawryszko w asyście księdza proboszcza parafii 

Sławęcin Marka Cesarza. Grono zasłużonych człon-

ków OSP zostało odznaczonych Medalami Za Zasłu-

gi dla Pożarnictwa, które w imieniu ZOW ZOSP RP 

w Rzeszowie wręczył 

Prezes ZOP ZOSP RP 

Stanisław Święch i Ko-

mendant Powiatowy PSP 

st. bryg. Wiesław Lato-

szek. Przed tablicą pa-

miątkową umieszczoną 

na budynku Remizy OSP 

upamiętniającą ofiary II 

Wojny Światowej ze wsi 

Pusta Wola zostały zło-

żone wiązanki kwiatów 

oraz zapalone znicze. 

II BIEG PAMIĘCI SENATORA ZAJĄCA 

 

 

SAMOCHÓD DLA OSP PUSTA WOLA 

 

NABORY WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW 
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20 kwietnia 2013 r. w Remizie OSP w Skołyszynie 

miały miejsce gminne eliminacje XXXVI Ogólno-

polskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-

gowym dla uczniów klas IV - VI szkół podstawo-

wych i dla uczniów gimnazjów. Organizatorem tego-

rocznej edycji była Gmina Skołyszyn i Zespół Szkół 

Publicznych w Skołyszynie. Wszystkich zebranych 

uczniów i nauczycieli przywitał Zastępca Wójta 

Gminy Skołyszyn Krzysztof Zięba. Celem Turnieju 

było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie 

na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

szkolnej poprzez: 1. Popularyzowanie przepisów 

i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 2. 

Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych 

uczestników ruchu, 3. Popularyzowanie podstawo-

wych zasad i umiejętności udzielania pierwszej po-

mocy przedmedycznej, 4. Popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Do 

udziału w rywalizacji gminnej zgłosiło się 5 szkół 

podstawowych i 4 gimnazja z terenu Gminy Skoły-

szyn. Każdą ze szkół reprezentowała 3-osobowa 

grupa uczniów. Wszyscy uczestnicy musieli zmie-

rzyć się z testem ze znajomości przepisów ruchu 

drogowego i pomocy przedmedycznej, następnie 

każda z drużyn miała zadanie z zakresu udzielania 

pomocy przedmedycznej polegające na odpowiedzi 

teoretycznej i wykonaniu zadania praktycznego. Wy-

niki Turnieju: Szkoła podstawowa: I miejsce – Bą-

czal Dolny w składzie: Nadia Bienias, Wiktor 

 

 

 

W dniu 16.04.2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbyły się eliminacje 

gminne 36. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-

żarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega poża-

rom”. Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popu-

laryzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności 

w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 

i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy 

popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomo-

ści przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowa-

nia na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 

posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, 

wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji 

ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji 

ruchu strażackiego. Młodzież przygotowująca się do 

turnieju ma też okazję do zapoznania się z organiza-

cją i zadaniami OSP oraz zabezpieczeniem przeciw-

pożarowym budynków i lasów. Poznają zasady ewa-

kuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek 

pożaru i innych zagrożeń oraz zasad udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej. Turniej składał się 

z części pisemnej (test) i ustnej. Wiedza uczestników 

oceniana była przez komisję, którą stanowili przed-

stawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jaśle, Zarządu Powiatowego Związku 

OSP  RP  w  Jaśle  oraz  Zarządu Gminnego Związku 

 

 

Machowicz, Przemysław Pawlik, II miejsce – Skoły-

szyn w składzie: Patrycja Kosiba, Klaudia Łacek, 

Michał Syzdek, III miejsce – Lisów w składzie: Da-

nuta Kamińska, Kamil Syzdek, Wojciech Wójcik, IV 

miejsce – Jabłonica w składzie: Gabriela Janusz, 

Klaudia Nowak, Martyna Piś, V miejsce – Święcany 

w składzie: Ewelina Berkowicz, Wojciech Kuczew-

ski, Gabriela Zając. Gimnazjum: I miejsce –

Skołyszyn w składzie: Albert Dąbrowski, Natalia 

Papciak, Aleksandra Socha, II miejsce – Kunowa 

w składzie: Jakub Gajda, Marcin Mlecz, Wojciech 

Płoskonka, III miejsce – Bączal Dolny w składzie: 

Konrad Bylinowski, Sebastian Paszyński, Michał 

Trznadel, IV miejsce – Święcany w składzie: Konrad 

Grzyb, Łukasz Niemiec, Michał Opałka.  

Nagrodzonym drużynom nagrody wręczyli Zastępca 

Wójta Gminny Skołyszyn Krzysztof Zięba oraz dy-

rektor ZSP w Skołyszynie Stanisław Pawluś. Na 

etapie powiatowym Gminę Skołyszyn będzie repre-

zentować Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym 

i Gimnazjum w Skołyszynie. J. Stanislawczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Skołyszynie.  

Organizatorem turnieju był Urząd Gminy i Komen-

dant Gminny Związku w Skołyszynie. Zwycięzcy 

w poszczególnych kategoriach wiekowych: Grupa I – 

Szkoły Podstawowe: 1.Rewiś Przemysław - SP Har-

klowa 2.Wyrostek Mateusz - SP Jabłonica 

3.Gawlińska Milena - ZSP Święcany, Grupa II – 

Gimnazja:1.Maczuga Przemysław – ZSP Kunowa 

2.Wyrostek Marcin - ZSP Bączal Dolny 3.Ropel 

Rafał - ZSP Bączal Dolny. Nagrody dla wszystkich 

35 uczestników ufundował Wójt Gminy Skołyszyn. 

Zdobywcy pierwszych miejsc reprezentowali Gminę 

Skołyszyn podczas finału powiatowego. Przemysław 

Rewiś z SP w Harklowej zakwalifikował się do eli-

minacji wojewódzkich, które odbyły się w dniu w 8 

maja 2013 r. w Medyni Głogowskiej gmina Czarna 

pow. Łańcucki, gdzie zajął II miejsce i wziął udział 

w konkursie 

ogólnopol-

skim 

w Koło-

brzegu. 
 

GMINNY TURNIEJ BRD 

 "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" 
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Za nami kolejna, trzecia już, wizyta związana z reali-

zacją projektu „Understanding and Celebrating Euro-

pean Folklore” („Europejski folklor czyli poznawanie 

kultur”). Tym razem uczniowie i nauczyciele ZSP 

w Święcanach udali się do Słowenii, gdzie w dniach 

07-12 kwietnia 2013r. rolę gospodarza pełniła szkoła 

podstawowa mieszcząca się w małej miejscowości 

Benedikt. Nasi uczniowie -Magdalena Guzior, Wero-

nika Gruszka, Aleksandra Paszyńska i Michał Dyda 

oraz towarzyszący im nauczyciele p. dyrektor Bogu-

sław Kręcisz, p. Ewa Maciejczyk i p. Artur Gruszka 

mieli niepowtarzalną okazję, aby wymieniać poglądy, 

doświadczenia, zdobywać nowe umiejętności, nawią-

zywać znajomości i poznawać kulturę pozostałych 

uczestników projektu. Uczniowie i nauczyciele szko-

ły goszczącej okazali się być znakomitymi organiza-

torami, a czas spędzony w ich towarzystwie wypeł-

niony był licznymi atrakcjami. Na miejsce dotarliśmy 

w niedzielę ok. godz. 17. Podczas ostatnich kilome-

trów w busie wyczuwalne było lekkie napięcie i zde-

nerwowanie naszych gimnazjalistów. Świadomość, iż 

za chwilę poznają rodziny, u których mieszkać będą 

kolejne 5 dni napawała ich niepewnością i ekscyta-

cją. Jednak ciepłe przyjęcie ze strony słoweńskich 

rodzin sprawiło, że wszyscy szybko poczuli się jak 

w domu. Poniedziałek, był oficjalnie pierwszym 

dniem wizyty. W budynku szkoły odbyła się uroczy-

stość otwarcia, w której wszyscy wzięliśmy udział. 

Ceremonia miała dość nietypowy przebieg, ponieważ 

przybrała formę konkursu wiedzy o kulturze krajów 

partnerskich. W wyniku zmagań ośmiu czteroosobo-

wych drużyn, zespół ze Święcan zdobył zaszczytne, 

pierwsze miejsce. Kolejne etapy konkursu przeplata-

ne były prezentacjami tańców narodowych poszcze-

gólnych państw. Nasi uczniowie Magdalena Guzior 

i Michał Dyda zaprezentowali krakowiaka, nieza-

przeczalnym atutem ich występu były oryginalne 

stroje krakowskie. Nasza prezentacja zrobiła duże 

wrażenie na zebranych gościach, którzy nagrodzili 

tancerzy gromkimi brawami. W kolejnych dniach 

również nie było czasu na nudę. Organizatorzy wy-

szli naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom 

uczniów, proponując szereg warsztatów. Szeroki 

wachlarz propozycji powodował, że każdy znalazł 

coś dla siebie. Warsztaty wokalne, taneczne, arty-

styczne, kulinarne odkryły wiele skrywanych dotąd 

talentów. Również amatorzy sportowej rywalizacji 

mieli swoje 5 minut, we wtorek zorganizowano 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie bierze udział w programie Akademia Orange 

dla bibliotek. Celem programu jest wspieranie rozwo-

ju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększe-

nie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych 

i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblio-

teki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunk-

cyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi 

i edukacyjnymi. GOKiCz w Skołyszynie po złożeniu 

 

 

międzynarodowe zawody sportowe. Nasza reprezen-

tacja, w skład której weszli zarówno uczniowie jak 

i nauczyciele, stanęła na wysokości zadania zdoby-

wając puchar i pierwsze miejsce. W środę jednym 

z tematów spotkania była wiosna i kwiaty w kulturze 

naszych krajów, co ciekawe rano na niebie nareszcie 

zagościło słońce, aura ta znakomicie korespondowała 

z tematyką zajęć. Podczas warsztatów nasi uczniowie 

wykonali piękny plakat, na którym znalazły się ele-

menty, które nieodłącznie kojarzą się z polską wio-

sną. W wiosennych nastrojach pozostaliśmy do sa-

mego wieczora, kiedy to odbyła się dyskoteka, na 

którą biletem wstępu był element kwiatowy, stano-

wiący część garderoby. Środa, był to dzień niezwykle 

istotny również z innego powodu. Otóż właśnie 

w tym dniu odbyło się nagranie hymnu projektu, co 

było nadrzędnym celem całej wizyty. Nagranie po-

przedziły próby, w trakcie których instruktor Igor 

udzielał wokalistom cennych wskazówek, oraz osta-

tecznie dokonał selekcji osób, które wezmą udział 

w nagraniu. Głosy Oli, Magdy oraz pani Ewy usły-

szeć można w ostatecznej wersji hymnu. Dziewczyny 

przyznają, iż to doświadczenie sprawiło im ogromną 

frajdę i dostarczyło wiele satysfakcji. Wkrótce nagra-

nie zostanie opublikowane na naszej stronie interne-

towej http://zsswiecany.szkolna.pl/ . 

O tym, jak różnorodnym i malowniczym krajem jest 

Słowenia przekonaliśmy się podczas wycieczki do 

jaskini Postojna. Miejsce to jest unikatem na skalę 

światową. Jaskinia ma formę labiryntów, przejść, 

galerii oraz komnat, które zwiedzaliśmy w asyście 

doświadczonych przewodników. Miejsce to zrobiło 

na nas wszystkich ogromne wrażenie. 

Pięć dni w Słowenii minęło niezwykle szybko. Piątek 

był dniem wyjazdu i pożegnań. Oprócz zdjęć i pa-

miątek do Polski zabraliśmy to, co bezcenne: piękne 

wspomnienia i niezwykłe przyjaźni. 

                                                          Ewa Maciejczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wniosku o przystąpienie do programu, uzyskał od 

Fundacji Orange dotację w kwocie 7 370,14 zł. Dota-

cja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów do-

stępu do Internetu w GOKiCz w Skołyszynie i filiach 

biblioteki, zakup komputera do biblioteki w Harklo-

wej oraz materiałów dydaktycznych promujących 

wykorzystanie Internetu. Wszystkich zainteresowa-

nych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Inter-

netu. 

Z WIZYTĄ W SŁOWENII 

 

 

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK 2013 
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„LIWOCZ” zorganizowała kolejną edycję Konkursu 

Kulinarnego „Świąteczne smaki”, który odbył się 

w dniu 23 marca 2013 r. w Remizie OSP Skołyszyn. 

Celem konkursu było podtrzymanie tradycji związa-

nych ze Świętami Wielkanocnymi, poprzez przygo-

towanie potraw wielkanocnych charakterystycznych 

dla obszaru działania LGD „LIWOCZ”, kultywowa-

nie i popularyzacja sztuki ludowej, pobudzenie ini-

cjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie 

w aranżację stołu wielkanocnego oraz przygotowanie 

innych elementów dekoracyjnych związanych z te-

matyką wielkanocną. W konkursie zaprezentowały 

się Koła Gospodyń Wiejskich z Brzysk, Mokrzca, 

Przysiek, Jodłowej Górnej, Brzostku, Ujazdu, Kło-

dawy, Święcan, Dębowej, Lisowa, Kamienicy Górnej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 i 15 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa odbył się konkurs „Kartka wielkanoc-

na”. W pierwszym dniu uczniowie klas I – III szkół 

podstawowych, a w drugim dniu uczniowie klas IV-

VI i gimnazjum z terenu gminy Skołyszyn projekto-

wali i wykonywali kartki wielkanocne. Celem kon-

kursu było pobudzenie wyobraźni i aktywności twór-

czej dzieci i młodzieży, umożliwienie uczniom za-

prezentowania swojego talentu oraz kultywowanie 

tradycji wielkanocnych. Jury konkursu klas I-III -

Anna Papiernik - nauczyciel sztuki w SP 

w Czermnej; Janina Byczek – Sekretarz Gminy Sko-

łyszyn; Władysława Kołodziej – instruktor plastyki 

w GOKiCz biorąc pod uwagę staranność wykonania, 

oryginalność pomysłów oraz walory artystyczne 

wyróżniło nagrodziło 9 prac: I miejsce – Anna Kę-

dzior - kl. III, SP Przysieki, II miejsce – Sabrina 

Gorczyca – kl. III, ZSP Kunowa, III miejsce – Ola 

Łagowska - kl. III, SP Lisów, wyróżnienia: Lidia 

Kosiba - kl. III, SP Lisów, Mateusz Dybaś - kl. II, 

SP Jabłonica, Kornelia Rzepka - kl. I, ZSP w Sko-

łyszynie, Maciej Foryt - kl. III, SP Przysieki, Nata-

lia Koś - kl. II, ZSP Bączal Dolny, W drugim dniu 

Prace oceniło Jury w składzie: Anna Brożyna – in-

struktor plastyki w Jasielskim Domu Kultury, Aram 

Shakhbazyan – artysta rzeźbiarz, Władysława Koło-

dziej – instruktor plastyki w GOKiCz w Skołyszynie. 

Nagrodzeni i wyróżnieni klasy IV-VI – I miejsce – 

Gabriela  Dachowska – kl. V SP Lisów, II miejsce 

 

 

i Skołyszyna, które reprezentowały 5 gmin wchodzą-

cych w skład LGD „LIWOCZ” to jest: Brzyska, 

Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn. Wyłoniona 

w drodze losowania komisja z członków LGD 

„LIWOCZ”, którzy w tym samym dniu uczestniczyli 

w Walnym Zebraniu Członków, dokonała oceny 

uwzględniając estetykę nakrycia stołu, smak prezen-

towanych potraw, pomysłowość wykonania dekoracji 

świątecznych i opis słowny prezentowanych produk-

tów. Wyniki konkursu: I miejsce – KGW Brzostek, II 

miejsce – KGW Skołyszyn, III miejsce – KGW Kło-

dawa. Wszystkie KGW otrzymały nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Stowarzyszenie LGD „LIWOCZ” 

w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

Inwestująca w obszary wiejskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Jakub Mikrut – kl. V SP Harklowa, III miejsce – 

Marta Solecka – kl. V ZSP Skołyszyn, wyróżnie-

nie: Kamila Okarma – kl. V SP Lisów, gimnazjum 

- I miejsce – Małgorzata Bartyzel – kl. I ZSP Sko-

łyszyn, II miejsce – Kamila Stygar – kl. I ZSP Sko-

łyszyn, III miejsce – Gabriela Barzyk – kl. II ZSP 

Skołyszyn, wyróżnienie – Magdalena Zabrzeska – 

kl. III ZSP Kunowa. 

 

 

 

 

KONKURS KULINARNY 

 

  

KARTKA WIELKANOCNA 
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Dlaczego w Internecie najlepiej posługiwać się pseu-

donimem i nie podawać swoich danych osobowych? 

Do kogo zwrócić się jeżeli coś mnie w Internecie 

zaniepokoi? Kim są Bełkot, Kradziej, Śmieciuch 

i Kłamacz? Dlaczego warto zabezpieczyć swój kom-

puter? – odpowiedzi na te i inne pytania poznali 

uczniowie klas I-III ze Skołyszyna, Harklowej 

i Święcan. W dniach 18-24 marca 2013 roku biblio-

tekarki z GOKiCz przygotowały cykl spotkań dla 

dzieci, młodzieży i seniorów dotyczących bezpiecz-

nego korzystania z Internetu. Już po raz drugi GO-

KiCZ w Skołyszynie oraz filie w Święcanach i Har-

klowej wzięły udział w ogólnoeuropejskiej kampanii 

"Tydzień z Internetem", której głównym celem jest 

przybliżenie możliwości Internetu osobom w różnym 

wieku. Starsi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu 

„Usiądź na moim miejscu”. Podczas spotkania 

uczestnicy próbowali zalogować się na portalu spo-

łecznościowym mając na rękach kuchenne rękawice, 

napisać tekst w edytorze tekstu nie widząc klawiatu-

ry, czy opisać na podstawie samego obrazu mało 

znany teledysk oglądany przy wyłączonym dźwięku. 

W ten sposób uczestnicy dowiedzieli się, jakich trud-

ności doświadczają osoby niepełnosprawne korzys- 

 

 

 

Tegoroczna, jedenasta edycja Powiatowego Konkur-

su Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 2013 została 

zakończona. Trzeciego kwietnia w sali wystawowej 

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie spotkali się laureaci konkursu, którzy przybyli 

z opiekunami na wręczenie nagród. 
Na konkurs wpłynęły 62 prace ze szkół podstawo-

wych i gimnazjów powiatu jasielskiego. Komisja 

Konkursowa w składzie: P. Justyna Furmankiewicz – 

podinspektor Urzędu Gminy w Skołyszynie, P. Marta 

Gąsiorowska – Kierownik GOKiCz w Skołyszynie, 

P. Władysława Kołodziej - Instruktor plastyki GO-

KiCz w Skołyszynie, nagrodziła i wyróżniła prace 

wykonane przez następujących uczniów: szkoły pod-

stawowe: m-ce I Ilona Szymańska – SP Bączal Dol-

ny, II Ewa Kosiba - SP Skołyszyn  Wioleta Papciak 

– SP Skołyszyn, III Julia Kołcz – SP Nr 2 Jasło, wy- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tając z komputera i Internetu na co dzień. Starsi 

mieszkańcy gminy mogli uczestniczyć w bezpłatnych 

warsztatach komputerowych. Tydzień z Internetem 

(Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska 

kampania koordynowana przez sieć organizacji Tele-

centre-Europe, mająca na celu zachęcenie jak naj-

większej liczby osób do skorzystania z Internetu. 

W poprzednich dwóch edycjach (2011, 2012) udział 

wzięło ponad 250 tysięcy osób z kilkudziesięciu 

krajów, w tym 15 tysięcy osób z Polski. Kampanię 

aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca 

Komisji Europejskiej i Komisarz Unii Europejskiej 

ds. Agendy Cyfrowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

różnienia: Konrad Zawadzki – ZSM Nr 3 w Jaśle, 

Integracyjna SP Nr 12, Mateusz Szydłowski – SP 

Harklowa.  

Gimnazjum: m-ce I Anna Stasiak – Gimnazjum 

Skołyszyn, II Katarzyna Mlecz – Gimnazjum Sko-

łyszyn, III Martyna Radzik – Społeczne Gimna-

zjum w Lipnicy Dolnej, wyróżnienia: Gabriel Wę-

grzyn – Gimnazjum Bączal Dolny, Andrzej Gor-

czyca – Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, Gabriela Czer-

wińska – Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, Gim-

nazjum Nr 2 z O.I., Ewelina Gumienna – Gimna-

zjum Integracyjne w Osieku Jasielskim. 

Nagrody wręczyła Marta Gąsiorowska – Kierownik 

GOKiCz w Skołyszynie. Uczestnicy mieli okazję 

również obejrzeć wystawę prac. Gratulujemy laure-

atom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 

w konkursie. 

 

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 

 

KONKURS GRAFIKI „JA I MUZYKA” 
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Tak uczniowie klas I - III szkół podstawowych 

z terenu gminy Skołyszyn zaczynali opowiadanie 

baśnie Hansa Christiana Andersena, podczas konkur-

su czytelniczego zorganizowanego 5 kwietnia 2013 

roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie z okazji Międzynarodowego Dnia 

Książki dla Dzieci. Święto obchodzone w dzień uro-

dzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana An-

dersena ma na celu rozpowszechnienie książek dla 

dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. 

Dzielna Calineczka, urocze Brzydkie kaczątko, 

smutna Dziewczynka z zapałkami, rozśpiewany Sło-

wik, odważna mała Syrenka czy prawdziwa Księż-

niczka na ziarenku grochu to postacie bajkowe, 

o których opowiadali uczestnicy konkursu. Komisja 

w składzie: Magdalena Chart - bibliotekarka Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, Agnieszka Haj-

duk- nauczycielka Zespołu Szkół Publicznych 

w Skołyszynie, Marta Gąsiorowska kierownik GO-

KiCz w Skołyszynie oraz Maria Sychta - bibliotekar-

ka GOKiCz w Skołyszynie nagrodziła i wyróżniła 

następujących uczniów: I m-ce Karolina Krupa kl.  

 

 

 

Działająca w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnic-

twa w Skołyszynie pracownia plastyczna to miejsce 

umożliwiające dzieciom i młodzieży rozwijanie swo-

jego talentu. Uczestnicy poznają różnorodne techniki 

i materiały, co pozwala na swobodną ekspresję 

i realizowanie swoich twórczych poszukiwań i za-

mierzeń. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, 

cieszą się dużym zainteresowaniem, obecnie zapisa-

nych jest 48 uczniów. We wtorki odbywają się zaję-

cia dla najmłodszych od lat czterech do klasy trzeciej 

szkoły podstawowej, natomiast w czwartki uczniowie 

z  klas  IV - VI  szkoły  podstawowej,  druga  grupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kwietnia 2013 r. w GOKiCz w Skołyszynie odby-

ło się spotkanie w ramach projektu „Link do przy-

szłości. Młodzi. Internet Kariera”. Celem projektu 

jest wspieranie młodych ludzi w planowaniu ich 

przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablo-

nowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informa-

cyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest 

realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach 

inicjatywy  „Youth  Spark” oraz  Polsko - Amerykań- 

 

 

I SP w Lisowie /nauczyciel przygotowujący: Beata 

Rogowska /, II m-ce Maria Jarkiewicz kl. III ZSP 

w Święcanach /nauczyciel przygotowujący: Teresa 

Grabowska/, III m-ce Dawid Kamień kl. III ZSP 

w Święcanach /nauczyciel przygotowujący: Kata-

rzyna Pyzik/, Wyróżnienia : Oliwia Bylinowska kl. 

I SP w Jabłonicy /nauczyciel przygotowujący: Gra-

żyna Piś/, Lidia Kosiba kl. III SP w Lisowie 

/nauczyciel przygotowujący: Renata Ciołkosz/, 

Oktawia Barzyk kl. I SP w Przysiekach 

/nauczyciel przygotowujący: Bernadetta Filus/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym dniu doskonali swoje umiejętności z grafiki 

warsztatowej. Uczestnicy biorą udział w konkursach 

plastycznych, mają możliwość kontaktu ze sztuką 

poprzez oglądanie wystaw. Prace eksponowane są 

w pracowni jak również na wystawach podsumowu-

jących rok szkolny. Od 13.05-28.06.2013 r. w sali 

wystawowej prezentowane są prace jednej z uczest-

niczek zajęć plastycznych. Podczas wakacji więk-

szość prac uczestników zajęć będzie można oglądać 

na wystawie w GOKiCz.  

Zainteresowanych zajęciami prosimy o kontakt tele-

foniczny 134491017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skiej Fundacji Wolności. Dzięki udziałowi GOKiCz 

w Skołyszynie w projekcie, z młodzieżą z ZSP 

w Skołyszynie spotkała się Kamila Stępniowska - 

doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, organiza-

torka warszawskiej grupy Geek Girls Carrots.  

Podczas spotkania gimnazjaliści poznali zawody 

przyszłości i odkryli swoje predyspozycje zawodowe. 

Dowiedzieli się jak założyć startup lub pracować 

w formie geoarbitrażu. 

DAWNO, DAWNO TEMU … 

 

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA - „stART” 

  

LINK DO PRZYSZŁOŚCI 
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29 kwietnia 2013 r. odbyła się XXI edycja Gminnego 

Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Na 

scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie swoje umiejętności zaprezentowało 

blisko 100 młodych artystów z Gminy Skołyszyn. 

Występy dzieci i młodzieży oceniało jury w składzie: 

Wojciech Lepucki (nauczyciel muzyki, właściciel 

Szkoły Muzycznej YAMAHA w Jaśle i Krośnie); 

Lucyna Antas (studentka wokalistyki); Marta Gą-

siorowska (kierownik GOKiCz w Skołyszynie) oraz 

Jadwiga Szarek (instruktor muzyki w GOKiCz). 

 Jury nagrodziło i wyróżniło 13 solistów i 4 zespoły: 

SOLIŚCI KATEGORIA I - KLASY 0-III miejsce I 

– Karolina Głowacka – SP Przysieki; kl. III Na-

uczyciel: Małgorzata Leśniak, miejsce II – Oliwia 

Bylinowska – SP Jabłonica; kl. I Nauczyciel: Gra-

żyna Piś, miejsce III –Natasza Litwa – SP Przysie-

ki; kl. „0”Nauczyciel: Krystyna Szot, miejsce III - 

Oskar Reczek – SP Przysieki; kl. II, Wyróżnienie – 

Martyna Furman – Kuraś – ZSP Skołyszyn; kl. I 

Nauczyciel: Jolanta Berkowicz SOLIŚCI 

KATEGORIA II – KLASY IV-VI miejsce I – Ma-

rzena Sendecka – ZSP Kunowa; kl. VI Nauczyciel: 

Ewa Gubernat, miejsce II - Patryk Cetnar – ZSP 

Skołyszyn; kl. IV, Nauczyciel: Urszula Czerwińska, 

miejsce III - Izabela Rewiś – SP Harklowa; kl. VI 

Nauczyciel: Barbara Łacek, Wyróżnienie – Weroni- 

 

 

 

Krzysztof Kamiński redaktor naczelny kwartalnika 

"Porady na zdrowie” oraz autor książki „Ojciec Kli-

muszko – życie i legenda” gościł 9 maja 2013 r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie. Autor przy tej okazji prezentował archiwal-

ne zdjęcia i dokumenty, w tym nagranie wypowiedzi 

samego Klimuszki. Krzysztof Kamiński - absolwent 

studiów technicznych i dziennikarskich, reportażysta 

o bogatym dorobku twórczym, popularyzator medy-

cyny naturalnej i ekologii. Zainteresowanie ziołami 

spowodowało jego fascynację postacią ojca Klimusz-

ki. Od ponad 25 lat zajmuje się dokumentowaniem 

życia tego wybitnego franciszkanina. Odwiedzał 

 
 

 

Barbara Gawryluk - dziennikarka, tłumaczka i autor-

ka książek dla dzieci spotkała się 13 maja 2013 roku 

z najmłodszymi czytelnikami z Bączala Dolnego, 

Harklowej, Jabłonicy, Kunowej i Skołyszyna, 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie. Barbara Gawryluk jest absolwentką filolo-

gii szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, pra-

cuje jako dziennikarka Radia Kraków i tłumaczka. 

Naszym najmłodszym czytelnikom jest znana głów-

nie jako autorka pełnych ciepła i humoru książek. 

Kilka z nich figuruje na Złotej Liście Fundacji ABC, 

a powieść Zuzanka z Pistacjowego domu otrzymała 

Nagrodę Literacką im. Kornela  Makuszyńskiego.  

 

 

ka Tokarz – ZSP Bączal Dolny; kl. V Nauczyciel: 

Dorota Kosiba, wyróżnienie – Monika Syzdek – SP 

Lisów; kl. V Nauczyciel: Agnieszka Starzec 

SOLIŚCI KATEGORIA III – GIMNAZJA miej-

sce I – Oliwia Potykanowicz –ZSP Skołyszyn; kl. I 

Nauczyciel: Urszula Czerwińska, miejsce II – Pauli-

na Bugajska – ZSP Skołyszyn; kl. III Nauczyciel: 

Urszula Czerwińska, miejsce III – Izabela Cetnar– 

ZSP Skołyszyn; kl. III Nauczyciel: Urszula Czerwiń-

ska ZESPOŁY I miejsce – „Skoliszclub” – ZSP 

Skołyszyn Nauczyciel: Urszula Czerwińska, II miej-

sce – Zespół wokalny z kl. V – SP Jabłonica Na-

uczyciel: Henryk Juszczyk, III miejsce - Zespół wo-

kalny kl. IV-VI - ZSP Kunowa Nauczyciel: Ewa 

Gubernat, Wyróżnienie - Zespół wokalno-

instrumentalny z kl. I, II, III – ZSP Kunowa Na-

uczyciel: Ewa Gubernat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejsca pobytu ojca Klimuszki, rozmawiał z jego 

pacjentami, interesantami, krewnymi, przyjaciółmi, 

współbraćmi; zbierał listy, recepty, wycinki prasowe, 

docierał do archiwów kościelnych i świeckich, 

włącznie z IPN. Spotkanie odbyło się w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Historie jakie opisuje są zabawne, ale poruszają zara-

zem trudne i ważne dla młodych czytelników pro-

blemy. Spotkanie dla ponad 130 uczniów zorganizo-

wane zostało w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek. 

JASNOWIDZ W HABICIE 

 

 

 

KONKURS PIOSENKI  

 

 

 

BARBARA GAWRYLUK 
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Wykorzystując nowoczesne rozwiązania techniczne 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skoły-

szynie zorganizował nietypowe spotkanie autorskie. 

Członkowie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu 

Książki i trzecioklasiści z Gimnazjum ZSP w Skoły-

szynie połączyli się przez skype z Gają Kołodziej – 

młodą i utalentowaną autorką książek dla młodzieży. 

Gaja Kołodziej marzyła, by zostać aktorką, nie zno-

siła szkoły, a matematykę traktowała jak zło ko-

nieczne. Pierwsze próby pisania podjęła już w dzie-

ciństwie. Mając 20 lat, wydała swoją pierwsza po-

wieść pt. „Wystrzałowa licealistka” - pierwszy tom 

przygód Mel, agentki 772. W marcu 2011 roku uka-

zał się drugi tom zatytułowany „Wystrzałowa matu-

rzystka”, zaś w czerwcu 2012 roku do księgarni trafi-

ła następna książka –„Dar”. Miesiąc temu ukazała się 

najnowsza, czwarta powieść Gai „Księżniczka.  

 

 

 

Od 8 do 15 maja br. obchodzony jest X Ogólnopolski 

Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka przestrze-

nią dla kreatywnych". Jedną z atrakcji tygodnia była 

Noc Bibliotek organizowana w całej Polsce 10 maja. 

Biblioteka w Skołyszynie po raz drugi uczestniczyła 

w tej akcji. W tym roku były to bezpłatne warsztaty 

decupage dla dorosłych „Fantazje na różne okazje”, 

organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem „Przy-

sieki Nasz Dom”. Decoupage to technika ozdabiania 

przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpo-

wiednio spreparowaną powierzchnię (drewno, metal, 

szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego 

z papieru lub serwetki papierowej i pokryciu go wie-

loma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowi-

cie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. Ma on 

wyglądać jak malowany. Do późnych godzin wie-

czornych, w miłej atmosferze uczestnicy warsztatów 

mieli możliwość własnoręcznego ozdobienia dese-

czek oraz słoików, które nabrały niecodziennego 

 

 

 

Zamierzasz najbliższe wakacje spędzić w domu? 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie spotkasz rówieśników, którzy tak jak 

Ty kochają dobrą zabawę i są ciekawi świata! Wy-

cieczki, warsztaty ceramiczne, zabawy na świeżym 

powietrzu, warsztaty filcowania i makramy, gry 

sprawnościowe, konkursy i niespodzianki – Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie wraz 

z filiami w Harklowej i Święcanach dla wszystkich 

dzieci spędzających lato w gminie przygotował wiele 

atrakcji. Zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów do udziału w bezpłat-

nych wakacyjnych cyklach zajęć: „Wokalne ponie-

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

„Czwartkowe inspiracje” i „Warsztaty w bibliotece”. 

W trakcie spotkań znajdzie się czas na rozwijanie 

zdolności  plastycznych,  gry  ruchowe  oraz  zabawy 

 

 

W blasku sławy i cieniu obsesji” nakładem jej pry-

watnego wydawnictwa – Literary Art Institute. Gaja 

Kołodziej jest najmłodszym członkiem Stowarzysze-

nia Pisarzy Polskich. Studiowała psychologię w Ho-

landii, praktyki odbyła w Nowej Zelandii, gdzie zro-

dził się pomysł spotkań autorskich przez Internet. 

W wolnych chwilach relaksuje się haftując i czytając 

książki. Lubi tańczyć, grać na fortepianie i jeździć 

konno. Spotkanie odbyło się 8 maja 2013 roku 

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyglądu i będą cieszyć oczy przez długi czas. Panie 

przekonały się ile radości daje ta prosta technika i jak 

wspaniale przy jej użyciu zmieniają się przedmioty 

codziennego użytku.  

W ramach projektu w dniach 12-13 czerwca w Domu 

Ludowym w Przysiekach odbyły się warsztaty wikli-

niarstwa dla dorosłych.  

20 czerwca również w Domu Ludowym w Przysie-

kach zorganizowano warsztaty kulinarne.  

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Lu-

dowo, smacznie i kolorowo - organizacja warsztatów 

i imprezy kulturalnej oraz wydanie publikacji promu-

jącej dziedzictwo kulinarne i artystyczne Gminy 

Skołyszyn. współfinansowanego przez Szwajcarię 

w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalne-

go/Tradycyjnego/Ekologicznego w ramach projektu 

„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.  

 

 

 

integracyjne. Będą zabawy na świeżym powietrzu, 

tańce integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, 

warsztaty plastyczne, plenery malarskie konkursy 

i wiele niespodzianek. Powstaną rzeźby z masy sol-

nej, kolorowa biżuteria i płaskorzeźby. W czasie 

wakacji oferujemy również gry planszowe, piłkarzyki 

i bilard. Zapraszamy także do odwiedzania biblioteki 

i czytelni oraz korzystania z bezpłatnego dostępu do 

Internetu.  Spotkania: Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa (Skołyszyn ) – codziennie, od ponie-

działku do piątku; godzina 14.00. Filia w Harklo-

wej– wtorek: godzina 14.30. Filia w Święcanach – 

poniedziałki: godzina 14.30 – dla dzieci młodszych; 

piątki: godzina 16.00 – dla młodzieży.  

Szczegółowy plan zajęć dostępny w GOKiCz oraz 

na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Czytel-

nictwa na facebooku.  

NIETYPOWE SPOTKANIE 

 

 

WAKACJE 2013 
 

FANTAZJE NA RÓŻNE OKAZJE 
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14 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie w ramach projektu 

„Ludowo, smacznie i kolorowo” odbyły się warsztaty 

rzeźby ludowej. Gimnazjaliści z ZSP w Skołyszynie, 

dzięki informacjom przekazanym przez Jana Wojtasa 

pogłębili swoją wiedzę na temat twórczości ludowej. 

W trakcie warsztatów młodzież zapoznała się z tech-

nikami i narzędziami pracy rzeźbiarza oraz wykonała 

własne rzeźby. Jan Wojtas – mieszka w Przysiekach. 

Rzeźbą zajmuje się od 15 lat. Wykonuje rzeźby peł-

ne, płaskorzeźby, makiety kościołów, cerkwi. Jego 

prace wystawiane były m. in. w Trebiszowie, w Mu-

zeum w Jaśle, Jasielskim Domu Kultury, wystawiał 

swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidual-

nych w pobliskich Domach Kultury. Wykonuje co-

rocznie główną nagrodę „Festiwalu Folkloru Karpat” 

w Trzcinicy, statuetkę „Karpackiego grajka”.  

17 maja 2013 roku w pracowni artysty Arama Sha-

khbazyana w Lisówku odbyły się warsztaty metalo-

plastyki. Aram Shakhbazyan - z pochodzenia Ormia-

nin, obywatel Rosji. Od 1998 roku mieszka na stałe 

w Polsce od roku 2000 w Skołyszynie. Jest absol-

wentem Wydziału Rzeźby Instytutu Sztuki i Teatru 

w Erewaniu. Specjalizuje się w rzeźbie i metalopla-

styce. Głównie zajmuje się rzeźbą w metalu. Realizu-

je tematy sakralne o wymiarach monumentalnych, 

a także portrety, obrazy o tematyce batalistycznej 

i sceny rodzajowe. Jedna z Jego prac portret Leonar-

da da Vinci znajduje się od roku 1962 w Muzeum 

Narodowym im. Leonarda da Vinci w Mediolanie. 

Prace artysty znajdują się także w różnych muzeach 

Europy. Wykonał drzwi do kościołów w Skołyszy-

nie, Opocznie, Pagorzynie, Rytrze, Nowym Sączu, 

Radomiu, Końskim, stacje drogi krzyżowej na Li-

wocz. Artysta zapoznał uczestników warsztatów ze 

swoją twórczością oraz przedstawił kolejność po-

wstawania pracy, od projektów po wykonanie 

w materiale. Uczestniczące w warsztatach dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Lisowie miały możliwość 

naszkicowania ornamentu, według wskazówek arty-

sty oraz wykonywania motywu zdobniczego w meta-

lu. Uczniowie poznali urządzenia i narzędzia po-

trzebne do wykonywania prac, mogli również obej-

rzeć prace projektowe i obrazy wykonane w miedzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali od autora reprodukcje 

prac wraz z podpisem.  

4 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnic-

twa w Skołyszynie odbyły się warsztaty malarstwa, 

które prowadził Andrzej Garbiec, uczestniczyła 

w nich młodzież z SP w Lisowie i Gimnazjum 

w Skołyszynie. Andrzej Garbiec – od pięciu lat 

mieszka na Podkarpaciu. Jest Absolwentem Pań-

stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. 

W latach 1990-2000 pracował w kliku prestiżowych 

agencjach reklamowych w Katowicach. Jest człon-

kiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Brał 

udział w kilkunastu plenerach i wystawach zbioro-

wych i kilku indywidualnych. Jego prace znajdują się 

w kilkunastu krajach Europy, Stanów Zjednoczonych 

oraz Australii. Inspiracją dla niego jest zawsze natu-

ra, jej piękno i magnetyzm. Artysta na początku spo-

tkania opowiedział o sobie i swojej twórczości, poka-

zał uczestnikom zdjęcia swoich prac i kilka obrazów. 

Zaprezentował warsztat malarza a następnie wykonał 

szkic konia, który nagrodzony został brawami. 

W drugiej części spotkania uczniowie mieli możli-

wość wykonania swojej pracy na przygotowanych 

przez malarza kartkach w technice frottage. Powstałe 

figury i motywy pobudziły wyobraźnię uczestników 

i powstały różnorodne tematycznie, ciekawe pastele 

i szkice ołówkowe. Na odwrocie prac uczniowie 

mieli okazję otrzymać dedykację z podpisem prowa-

dzącego warsztaty.  

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Lu-

dowo, smacznie i kolorowo - organizacja warsztatów 

i imprezy kulturalnej oraz wydanie publikacji promu-

jącej dziedzictwo kulinarne i artystyczne Gminy 

Skołyszyn” współfinansowanego przez Szwajcarię 

w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalne-

go/Tradycyjnego/Ekologicznego w ramach projektu 

„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”. Projekt re-

alizowany jest przez Stowarzyszenie „Przysieki Nasz 

Dom” wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytel-

nictwa w Skołyszynie zgodnie z umową zawartą ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Pod-

karpacia „Pro Carpathia”. 

 

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY 
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W ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta 

dzieciom” 3 czerwca 2013 roku w Gminnym Ośrod-

ku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie głośno 

czytał dzieciom druh Stanisław Święch prezes Zarzą-

du Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Głośno 

czytany był fragment książki „Jak Wojtek został 

strażakiem”. Pierwszoklasiści z ZSP w Skołyszynie 

dowiedzieli się m.in. kto jest patronem strażaków 

i ile trzeba skończyć lat, by należeć do Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej. Strażacy z OSP w Święcanach 

prezentowali sprzęt strażacki, omawiali umunduro-

wanie i wyposażenie strażaka. Każdy mógł przymie-

rzyć hełm, sprawdzić jak szczelne jest ubranie prze-

ciw szerszeniom, obejrzeć radiotelefon i sygnalizator 

bezruchu. Bardzo dużą atrakcją była przejażdżka 

wozem strażackim. Obecni na spotkaniu ratownicy 

medyczni rozmawiali z dziećmi na temat postępowa-

nia gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie i życie. Okaza-

ło się, że pierwszoklasiści wiedzą już dużo o tym, co 

trzeba robić gdy pojawi się zagrożenie, znają numery 

alarmowe, wiedzą jak zawiadomić dorosłych. Dzięki 

zaangażowaniu naszych strażaków spotkanie było tak 

atrakcyjne, że dzieci z wielkim aplauzem prosiły 

o następne. A dzięki syrenie strażackiej, o spotkaniu 

w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom dowiedziała się znaczna część naszej miej-

scowości. Piątego czerwca 2013 rok w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie było 

gwarno i wesoło. Wszystko za sprawą imprezy, którą 

została zorganizowana z okazji Ogólnopolskiego 

Tygodnia czytania dzieciom. Przeszło 220 przed-

szkolaków z gminy Skołyszyn mogło cieszyć się 

z atrakcji przygotowanych przez GOKiCz. Dzieci  

 

 

 

Święto Kultury i Sportu Ziemi Skołyszyńskiej to 

kontynuacja corocznych imprez promujących kulturę 

i sport Gminy Skołyszyn. Impreza organizowana 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie odbędzie się 24 sierpnia 2013 w Sko-

łyszynie. W ramach projektu przygotowane zostaną 

wystawy z rękodziełem artystycznym oraz kiermasz 

ginących zawodów. Mieszkańcy będą mogli nauczyć 

się wyplatać wiklinę, podglądnąć pracę kowala, czy 

garncarza. Planowane są występy uczniów oraz grup 

teatralnych z Gminy Skołyszyn z programem arty-

stycznym opartym na historii, legendach i wierze-

niach z naszego regionu. Impreza nakierunkowana 

jest na integracje mieszkańców i gości z innych gmin. 

Planowane są turnieje sportowe (turnieje piłki noż-

nej dla juniorów i oldboyów) i konkursy z nagroda-

mi dla uczestników imprezy. Ciekawą formą będzie 

organizowany Turniej Sołectw. W turnieju udział 

wezmą zespoły sześcioosobowe z sołectw z Gminy 

Skołyszyn. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 

BACIARY.  Imprezę  zakończy  dyskoteka dla mło- 

 

 

 

bawiły się w dmuchanym zamku, zjeżdżały na zjeż-

dżalni oraz pokonywały dmuchany tor przeszkód. 

W trakcie spotkań nie zabrakło głośnego czytania, 

kierownik GOKiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorow-

ska czytała dzieciom „Lokomotywę” Juliana Tuwi-

ma. Przedszkolaki z Bączala Dolnego, Harklowej, 

Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek, Skołyszyna 

i Święcan świetnie znały wiersz Tuwima, śpiewały 

również piosenki i tańczyły krakowiaka. Każde 

dziecko, które uczestniczyło w spotkaniu dostało 

książkę do domowej biblioteczki i słodycze.  

„Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu” to tytuł 

książki, z której fragment czytany był siódmego 

czerwca br. trzecioklasistom ze Skołyszyna przez 

asp. Marka Dąbrowskiego. Skołyszyńscy policjanci 

przyłączyli się do kampanii społecznej „Całą Polska 

czyta dzieciom”. Dzielnicowy spotkał się z najmłod-

szymi miłośnikami książek w GOKiCz w Skołyszy-

nie, rozmawiał z nimi o policyjnej służbie i odpowia-

dał na liczne pytania uczestników W związku ze 

zbliżającymi się wakacjami nawiązano także do te-

matyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życio-

wych. Każdy uczeń mógł usiąść na fotelu kierowcy 

w policyjnym radiowozie i poznać służbowe wypo-

sażenie policjantów. 4 i 6 czerwca odbyło się spotka-

nie czterolatków i pięciolatków z naszej gminy, które 

wysłuchały „Lokomotywy” a także wykonały ilustra-

cję do książki „Kłopot”. Każde dziecko otrzymało 

w prezencie książeczkę. Kampania ma na celu zachę-

cić dorosłych – rodziców, wychowawców, nauczy-

cieli i opiekunów do codziennego czytania dzieciom. 

Według licznych badań głośne czytanie dzieciom to 

najbardziej skuteczna i przyjazna metoda wspierania 

wszechstronnego rozwoju dziecka i jego edukacji! 

 

 

 

dzieży. Powiat Jasielski oraz gmina Skołyszyn, są 

organizatorami dożynek powiatowych “Lato z kul-

turą powiatu jasielskiego”, które odbędą się 25 

sierpnia 2013 na stadionie sportowym w Skołyszy-

nie. Na przybyłych gości czeka wiele atrakcji. Ob-

chody dożynkowe rozpoczną się od mszy św. w Ko-

ściele Parafialnym w Skołyszynie, skąd wyruszy 

przemarsz korowodu dożynkowego na stadion. Go-

ściem wieczoru będzie zespół Dziani. 

Stowarzyszenie „Przysieki Nasz Dom” wraz z GO-

KiCz w Skołyszynie zapraszają na imprezę kultural-

ną promującą potrawy tradycyjne i kiermasz ręko-

dzieła ludowego. Impreza odbędzie się 4 sierpnia 

2013 w Przysiekach. Na scenie zaprezentują się ze-

społy ludowe oraz utalentowana młodzież. Przewi-

dziane są również atrakcje dla dzieci i wieczorna 

zabawa taneczna.  Impreza zorganizowana zostanie 

w ramach projektu „Ludowo, smacznie i kolorowo - 

organizacja warsztatów i imprezy kulturalnej oraz 

wydanie publikacji promującej dziedzictwo kulinarne 

i artystyczne Gminy Skołyszyn”. 

ZAPOWIEDZI IMPREZ PLENEROWYCH 

XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 
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HOROSKOP  

 

 
 

-Sekretarka zdradziła, że w nowym aucie szefa na 

tylnym siedzeniu jest jak na kanapie... Aż boimy się 

dociekać więcej... 
 

-Pani P. rzekła, że umie bardzo dobrze doić...nawet 

pewnego pana, który ponoć doi się ciężko... 
 
-Pani R. uwielbia poranny długi spacer z przystanku 

do pracy. Wiemy już dlaczego. Pan O. w negliżu 

występuje w oknie... 
 
-Pani G. pochwaliła się publicznie swoim ekscytują- 

cym snem, w którym całowała wójta. Podobało jej 

się! Żałuje, że to tylko sen... 
 
-Dowiedzieliśmy się ze sprawozdania, że odbyły się 

„Mikołajki z Mikołajem”. Bardzo to oryginalne, bo 

zazwyczaj robi się „Mikołajki z marzanną”... 
 
-Pan G. nie odbiera zazwyczaj telefonów od żony. By 

nie narażać rodziny na koszty. 
 
-No i stały się ciałem słowa wieszcza, księgi zbłądzi-

ły pod strzechy. Jest księgarnia na terenie gminy... 
 
-Zakład Gospodarki Komunalnej poinformował, że 

nie posiada zapasów. Pewnie dlatego, że wykreślo-

no je z programu igrzysk olimpijskich. 
 
-W ostatnio otwartym barze niektórzy będą mieć 

problemy z przesiadywaniem w pewnych godzi-

nach. Wszystko przez fatalne sąsiedztwo... 
 
-Z rozbrajającą szczerością pani P. wyznała w obec-

ności pana Z. że woli na otwartej przestrzeni... 

Ależ macie kosmate myśli! A fee..! 

 

 

 

 

Warto zgodzić się na propozycję, którą 

otrzymałeś, bo jest bardzo interesująca 

i pewnie po raz drugi może się już nie po-

wtórzyć 

 

 

 

Przyłóż się zdecydowanie bardziej do 

spraw, nad którymi aktualnie pracujesz, bo 

wiele wskazuje, że możesz zawalić termi-

ny, a wtedy zaczną się dla Ciebie kłopoty. 

 

 

Nie przejmuj się tak bardzo wszystkim, na 

wiele rzeczy nie ma się wpływu, toczą się 

samoistnie, a Ty niepotrzebnie się frustru-

jesz. Uśmiechnij się do życia. 

 

 

 

Podziel się swoimi wątpliwościami ze 

współpracownikami, zawsze łatwiej zna-

leźć jakieś sensowne rozwiązanie, bo prze-

cież w kolektywie siła drzemie. 

 

 

 

Już niedługo dowiesz się o co w tym 

wszystkim chodzi, zrozumiesz mechanizmy 

działania i już będzie Ci zdecydowanie 

łatwiej podejmować decyzje. 

 

 

Twój sposób myślenia jest prawidłowy, tak 

jak i decyzje, ale brakuje postawienia osta-

tecznej kropki nad „i”. Więcej zdecydowa-

nia, bo masz rację. 

 

 

 

To co się wydarzyło już za Tobą i nie da się 

odwrócić, potraktuj wszystko jako nieporo-

zumienie, bo nie czas na długie spory 

i animozje. 

 

 

 

Trochę nerwowych chwil przed Tobą 

i życiowej szarpaniny, ale jesteś do tego 

przyzwyczajony i choć Cię to męczy mu-

sisz znów przez to przejść. 

 

 

 

Wiele spraw jest poza Tobą i nie dotyczy 

Ciebie, ani sfery Twojej działalności, więc 

podchodź z dystansem do nich, tak będzie 

lepiej. 

 

 

 

Nie da się jednym pociągnięciem załatwić 

wszystkiego, trzeba będzie się pogimnasty-

kować i solidnie spocić, by zamknąć 

wszystkie kwestie 

 

. 

Masz dobre dni przed sobą, pełne spokoju 

i harmonii, a więc to co lubisz. Szanuj te 

chwile, napawaj się nimi i delektuj. 

 

  

Czas zaczyna naglić, więc trzeba ruszać 

z kopyta, ale przemyśl każdą decyzję, bo 

pośpiech i nerwy nie są wskazane, zaś 

o błędy łatwo, a tych staraj się unikać. 

 

FAKTY PLOTKI ANEGDOTKI 
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POZIOMO: 

 

A1 – wzięty święty 

A11 – lubi ludzi 

B6 – ląd z wrzaskiem 

C1 – klatki z ptakami 

C11 – końcowa mowa 

D6 – stamtąd, do czuć 

E1 – kiepskie naszycie 

E11 – mama i tata małolata 

F6 – widać po nim ślady zdrady 

G1 – omota kota 

G12 – sprawowany nad skazanym 

H7 – przyjmuje kit 

I2 – liczebnikowy odgłos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I12 – imprezowa mowa 

J7 – leżakują na półkach 

K1 – wpadka z babką 

K12 – dykcja słowa 

L7 – facet po wzięciu 

Ł1 – zastawiona ona 

Ł12 – handluje węglem 

 

PIONOWO: 

 

1E – zzieleniała cała 

1J – siedzi w krzepie 

2A – przedłużona wierzba 

3E – bardzo dużo pali 

4A – meszty Leo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5G – doktor z kulą 

6A – stoiska, ludziska… 

7H – czekasz tam na swoją kolej 

8A – idą na pierwszy ogień 

9D – pieni fale 

10J – fragment Bułgarii 

11A – w szponach szatana 

12G – poszedł z kwitkiem 

13A – zapomnienie w zenie 

14I – ręczne pranie 

15A – doustny środek 

16I – rozstanie z chlaniem 

17A – nie dla Bońka pora 

17F – do faszerowania cyranki 
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 1(32)2013  
 

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

 

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

2013 r. Wszystkie prawidłowo rozwiązane krzyżówki przesłane w terminie wezmą udział w losowaniu nagród. Dla 

trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 


