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BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE  

 
Pięknego dzieciństwa oraz wielu powodów do uśmiechu życzyli wszystkim dzieciom 31 maja 

2015 roku Stanisław Pawluś - Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn oraz Marta Gąsiorowska - Kie-

rownik GOKiCz, witając je na pikniku rodzinnym zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. Pik-

nik rozpoczęły występy młodych aktorów, wokalistów i tancerzy z terenu naszej gminy. Na 

scenie wystąpili uczniowie oraz przedszkolaki ze  Szkoły Podstawowej w Lisowie, ze Szkoły 

Podstawowej w Harklowej i Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie. Swoje talenty zaprezen-

towali również uczestnicy zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie. Publiczność podziwiała występy piosenkarek, zespołów wokalnych, tańce towa-

rzyskie oraz tańce nowoczesne. W czasie pikniku swoje umiejętności zaprezentowali także 

uczniowie Ogniska Muzycznego. Na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie czekało na dzieci wiele atrakcji. Członkowie Klubu Motocyklowego Prospect 

Ronin Riders South-East przygotowali dla dzieci wiele zabaw i konkursów zręcznościowych. 

Wiele emocji dostarczyły również dzieciom przejażdżki motocyklem. Aktorzy ze Studia FAMA 

zaprosili wszystkie dzieci, rodziców i dziadków do wspólnej zabawy. Najmłodszym bardzo 

spodobał się deszcz baniek mydlanych, wystrzałowe konfetti oraz gry, zabawy i konkursy 

z Zuzią i Bimbkiem. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również malowanie buzi. Plac obok 

GOKiCz zapełnił się kwiatowymi elfami, potworami, kotkami oraz wieloma bajkowymi posta-

ciami. Dzięki Urzędowi Gminy w Skołyszynie wszystkie dzieci i rodziny mogły bezpłatnie ko-

rzystać z FOTOBUDKI. Śmieszne rodzinne zdjęcia  będą zapewne miłą pamiątką z festynu. 

W trakcie pikniku najmłodsi mogli wziąć udział w konkursie plastycznym „Poczytaj mi mamo, 

poczytaj mi tato”, zorganizowanym w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-

ciom. Po zakończeniu konkursu  Małgorzata Berkowicz (Bank Spółdzielczy w Skołyszynie), 

Jacek Kędzior (Skarbnik Gminy Skołyszyn), Maria Furman (emerytowany Skarbnik Gminy) 

oraz Marta Gąsiorowska wręczyli laureatom nagrody. Sponsorami Gminnego Dnia Dziecka byli: 

Gmina Skołyszyn oraz Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Skołyszyn. Organizatorzy dziękują rów-

nież Klubowi Motocyklowemu Prospect Ronin Riders South-East za czynne włączenie się do 

organizacji imprezy, LKS Skołyszyn za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego oraz młodzieży 

z ZSP w Skołyszynie za pomoc przy organizacji pikniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz e-mail do: 
 

Wójta –  

wojt@skolyszyn.pl 

Z-cy Wójta 

spawlus@skolyszyn.pl  

Skarbnika 

skarbnik@skolyszyn.pl  

Sekretarza 

sekretarz@skolyszyn.pl 

Przewodniczącego Rady Gminy 

wieslaw.hasiak@skolyszyn.pl 

Urzędu Gminy  

gmina@skolyszyn.pl 

Gminnego Centrum Reagowania 

gcr@skolyszyn.pl 

Redakcji 

gok@skolyszyn.pl   

  

 

PIKNIK RODZINNY 

 

  

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

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

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

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

energii i zapału do dalszej pracy i nauki. 

         Wójt Gminy 

         Zenon Szura 
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Podczas zebrań wiejskich wybrano Sołtysów i rady 

Sołeckie w następujących wioskach: Jabłonica – 

w dniu 23 marca 2015 r. w wyborach tajnych wybra-

no Sołtysa, którym została Pani Lucyna Kołodziej. 

Rada Sołecka w składzie: Fudała Stanisława, Gurbisz 

Sławomir, Janusz Zbigniew, Marcisz Zofia, Szynal 

Czesław, Szynal Łukasz, Wojdyła Wanda. Kunowa - 

podczas zebrania wiejskiego w Kunowej w dniu 27 

marca 2015 r. w wyborach tajnych wybrano Sołtysa, 

którym został Pan Kazimierz Balwierz. Nowa Rada 

Sołecka w składzie: Kazimierz Belniak, Michał Jani-

szewski, Tadeusz Stygar, Robert Szudy, Małgorzata 

Zięba. Lisów - w dniu 29 marca 2015 r. w wyborach 

tajnych wybrano Sołtysa, którym został Pan Zdzi-

sław Dąbrowski. Rada Sołecka: Emilia Dziedzic, 

Stanisław Hajduk, Wiesław Hajnosz, Elżbieta Madej, 

Wiesław Sikora, Stanisław Szański, Danuta Śliwiń-

ska, Józef Zięba. Przysieki - w wyborach na Sołtysa 

oraz członków Rady Sołeckiej które odbyły się 

w dniu 12 kwietnia 2015 r. zostali wybrani: - na Soł-

tysa wsi Przysieki - Wiesława Wilk, - do Rady So-

łeckiej: Barzyk Henryk, Ciołkosz Bogusław, Danisz 

Krzysztof, Kuchta Adam,  Nabożny Jerzy, Pawluś 

Marek, Reczek Wiesław, Rzepka Mariusz. Pusta 

Wola - w dniu 24 marca 2015 r. w wyborach tajnych 

wybrano Sołtysa, którym został Pan Ryszard Ma-

czuga. Wybrano również nową Radę Sołecką 

w składzie: Marszałek Józef, Owczarska Barbara, 

Pietraszek Krystyna, Rozpara Urszula, Stawarski 

Piotr. Siepietnica - w dniu 12 kwietnia2015 r. Pod-

czas zebrania wiejskiego wybrano na Sołtysa wsi 

Pana Jana Wędrychowicza,  wybrano  również  no- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wą Radę Sołecką w składzie: Roman Biernacki, Le-

okadia Bochenek, Bogusław Kamień, Jan Kędzior, 

Małgorzata Papciak, Władysław Rąpała, Zdzisław 

Stuch. Skołyszyn - w wyborach na Sołtysa wsi oraz 

członków Rady Sołeckiej, które odbyły się w dniu 12 

kwietnia 2015 r. zostali wybrani: na Sołtysa wsi Sko-

łyszyn - Ryszard Furmanek, do Rady Sołeckiej: 

Furmanek Adam s. Mieczysława,  Furmanek Franci-

szek, Furmanek Stanisław s. Jana,  Hajduk Jan, Kosi-

ba-Waligóra Maria,  Zabawa Irena, Zawiliński Jan. 

Sławęcin - w dniu 26 marca 2015 r. w wyborach 

tajnych na Sołtysa wsi wybrano Pana Jana Raka, do 

Rady Sołeckiej weszli: Kuchta Ewa, Labut Krystyna, 

Marszałek Antoni, Racławski Stanisław, Stygar Syl-

wester. Święcany - w wyborach na Sołtysa. wsi oraz 

członków Rady Sołeckiej, które odbyły się w Domu 

Ludowym w Święcanach w dniu 12 kwietnia 2015 r. 

zostali wybrani: na Sołtysa wsi  - P. Nigborowicz 

Stanisława, do Rady Sołeckiej wsi Święcany: Bara 

Marek - 98 głosów, Nigborowicz Stanisław - 92 gło-

sy, Piekarz Henryk – 81 głosów, Kuraś Stanisław - 

71 głosów, Słowik Czesław - 70głosów, Urbanik 

Piotr - 67 głosów, Kosiek Marek - 60 głosów, Sychta 

Kazimierz, s. Juliana - 58 głosów, Kozioł Krzysztof - 

56 głosów, Wanat Stanisław - 49 głosów, Bielamo-

wicz Przemysław - 47 głosów, Kę dzior Piotr, 

s. Władysława - 47 głosów, Sokołowski Jacek - 43 

głosy, Małopolski Stanisław - 42 głosy, Sychta Mał-

gorzata - 39 głosów, Sychta Tomasz - 39 głosów. 

W zebraniu wzięło udział 167 uprawnionych do gło-

sowania mieszkańców wsi Święcany. Frekwencja 

wyborcza wyniosła 9,36 %. 

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 
 

WYBORY PREZYDENCKIE 

  
Andrzej Sebastian  

Duda 

Bronisław Maria  

Komorowski 
Razem 

1- Skołyszyn 638 259 897 

2- Jabłonica 251 65 316 

3 - Bączal Dolny 410 101 511 

4 - Przysieki 649 141 790 

5 - Harklowa 434 187 621 

6 - Święcany 753 222 975 

7- Lipnica Górna 175 32 207 

8 - Lisów 219 128 347 

9 - Siepietnica 124 98 222 

10 - Kunowa 110 71 181 

11 - Siedliska Sław. 177 63 240 

12 - Pusta Wola 83 32 115 

RAZEM 4023 1399 5422 

 Wyniki I tury wyborów prezydenckich 2015 znajdują się na stronie internetowej: 

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/317_frekwencja/180509 

Z wynikami poszczególnych obwodów można zapoznać się wybierając nazwę obwodu. 

 

Wyniki II tury wyborów Zestawienie ważnie oddanych głosów z terenu Gminy Skołyszyn: 

 

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/317_frekwencja/180509
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Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Skoły-

szyn w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 

2016 – 2019. Uprzejmie informuję wszystkich zainte-

resowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 

2015 r. upływa kadencja ławników wybranych 

w roku 2011. Pismem z dnia 19 maja 2015 r. Prezes 

Sądu Okręgowego w Krośnie zgłosił zapotrzebowa-

nie na ławników z terenu Gminy Skołyszyn na ka-

dencję 2016 – 2019: 2 ławników do Sądu Rejonowe-

go w Jaśle, 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kro-

śnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 1 

ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie. W związku 

z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 

 

 

Atrakcyjne nagrody czekają Na zwycięzcę konkur-

su czeka m.in. europejska podróż marzeń, a w miej-

scowości, której dotyczy zgłoszenie konkursowe, 

zorganizujemy Ogólnopolski Dzień Funduszy Euro-

pejskich z atrakcjami i wystawcami z całej Polski, 

a na koniec wielki koncert z udziałem m.in Edyty 

Górniak, Afromental, Margaret, Moniki Kuszyńskiej, 

Donatana i Cleo oraz Formacjii Nieżywych Schabuff. 

Dodatkowo Twoja miejscowość otrzyma 5 hot-

spotów z darmowym rocznym wi-fi dla mieszkań-

ców. Nawet jeśli nie zwyciężysz, a znajdziesz się 

w finałowej dwudziestce najlepszych zgłoszeń, to 

wygrasz laptopa, a do Twojej miejscowości w lipcu 

przyjedzie ekipa Telewizji Polskiej i Radia Zet, 

i przygotuje programy na Wasz temat. Weź udział 

w konkursie i zaproś gwiazdy, telewizję i radio do 

Twojej miejscowości! Zasady konkursu: aby wziąć 

udział w konkursie „Europa to My”, wystarczy rozej-

rzeć się po swojej najbliższej okolicy i wybrać pro-

jekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, jakie 

otrzymaliśmy na lata 2007-2013. Następnie zrobić 

mu kilka zdjęć (można również uzupełnić je o zdjęcie 

pokazujące, jak miejsce wyglądało zanim zrealizo-

wano projekt), dodać opis i wysłać przez stronę 

www.europatomy.eu. Chodzi o taki projekt, który 

zmienił na lepsze Twoje życie lub Twoją okolicę czy 

miejscowość.  Jest  z  czego  wybierać – do  tej  pory  

 

 

 

Okres wakacyjny stanowi dla jednostki samorządu 

terytorialnego oraz podległych jednostek organiza-

cyjnych duże wyzwanie w celu zapewnienia bezpie-

czeństwa i porządku publicznego. To czas podejmo-

wania dodatkowych przedsięwzięć i wyzwań w celu 

ograniczenia, bądź zminimalizowania w tym okresie 

zagrożeń. Od stopnia zaangażowania oraz determina-

cji w podejmowanych działaniach, zależeć będzie 

zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa 

mieszkańcom oraz osobom przyjezdnych (turystom), 

w tym szczególnie dzieciom i młodzieży wypoczy-

wającej na ternie naszej Gminy.  Szczegółowe  infor- 

 

 

 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 133 ) oraz 

rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 

czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania 

z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłasza-

niu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgło-

szenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) - Rada Gminy Sko-

łyszyn dokona wyboru ławników na lata kadencję 

2015 – 2019. Wybór ławników odbędzie się w termi-

nie do końca października 2015 roku, przy czym 

zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 

2015 roku. Więcej na www.skolyszyn.pl 

 

 
 

przeprowadzono tysiące przedsięwzięć unijnych w 

całej Polsce. Pewnie korzystasz z nich każdego dnia. 

Jeździsz do pracy wygodnym autobusem, korzystasz 

z nowego laboratorium na uczelni, prowadzisz biz-

nes, byłeś na dofinasowanym szkoleniu, albo w Two-

jej okolicy zrealizowano inną unijną inwestycję? 

Pamiętaj, oprócz zdjęć oceniana będzie historia i opis 

tego, jak Ty lub mieszkańcy Twojej miejscowości 

skorzystaliście dzięki takiemu projektowi, jak zmie-

niła się Twoja okolica. Jak i kiedy przesłać zgłosze-

nie: zgłoszenia zbieramy w dwóch etapach. Na 

pierwsze zgłoszenia czekamy do 22 czerwca. Spo-

śród nich Kapituła konkursu wybierze pierwszych 10 

finalistów. Drugi etap nadsyłania zgłoszeń zakończy 

się 3 lipca. W tym drugim etapie wybierzemy kolejne 

10 najlepszych prac. Cała finałowa dwudziestka bę-

dzie brała udział w głosowaniu internautów od 6 do 

24 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 27 lipca. Zgło-

szenia należy wysyłać drogą elektroniczną za pomo-

cą formularza zamieszczonego na stronie interneto-

wej akcji w zakładce „Weź udział w konkursie”.  

Prześlij nam swoje zgłoszenie i pokaż, co zmieniło 

się w Twojej okolicy w ostatnich latach! Szczegóły 

na www.europatomy.eu i na Facebooku EuropaTo-

My. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Infra-

struktury i Rozwoju, Radio Zet oraz Program Pierw-

szy Telewizji Polskiej. 

 

 

 

macje dotyczące letniego wypoczynku dzieci i mło-

dzieży, umieszczone są na stronach internetowych 

Bezpieczne Wakacje https://bezpiecznewakacje.pl/, 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakładce „Wy-

poczynek dzieci i młodzieży” oraz Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek” 

http://men.gov.pl/ wypoczynek.  

Zachęcamy do udziału w konkursie „Moje bezpiecz-

ne wakacje 2015r” – regulamin i karty zgłoszeń na 

stronie; 

https://bezpiecznewakacje.pl/index.php?option=com_

content&view=article&id=98&Itemid=74. 

 

WYBORY ŁAWNIKÓW 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „EUROPA TO MY” 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2015 

 

http://www.europatomy.eu/
http://www.europatomy.eu/
https://bezpiecznewakacje.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=74
https://bezpiecznewakacje.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=74
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W dniu 23 czerwca br. odbył się jubileusz 50-lecia 

pożycia małżeńskiego par małżeńskich z Gminy 

Skołyszyn. Te wspólne 50 lat to symbol wierności 

i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumie-

nia istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny 

przykład dla młodych pokoleń. Za zgodność pożycia 

małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra 

założonych przed pół wiekiem rodzin, za dobre wy-

chowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za 

łzy, radości, za każdy siwy włos na ich skroni odzna-

czenia "Za długoletnie pożycie małżeńskie" otrzyma-

li: Edwarda i Jan Augustyniakowie (Kunowa), Zofia 

i Sylwester Gomułowie (Skołyszyn), Helena i Adam 

Gorczycowie (Harklowa), Alicja i Kazimierz Lecho-

wiczowie (Sławęcin), Zofia i Jan Marszałkowie 

(Przysieki), Zofia i Władysław Papciakowie (Harklo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II etap Ogólnopolskiego Upiększania z Garnierem 

dobiegł końca! Dziękujemy za każdy oddany głos 

na Gminę Skołyszyn. Dzięki głosującym w konkur-

sie "Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem" Skoły-

szyn zdobył 11399 głosów i zajął 10 miejsce.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa), Franciszka i Jan Piotrowscy (Święcany), Zofia 

i Jan Piwowarowie (Przysieki), Zofia i Stanisław 

Sowiźrałowie (Święcany), Zofia i Stanisław Stojowie 

(Skołyszyn), Joanna i Roman Stygarowie (Lisów), 

Janina i Marian Szutkowscy (Bączal Dolny), Krysty-

na i Władysław Wąsowscy (Siepietnica), Edwarda 

i Emil Wojtasowie (Harklowa), Zofia i Stanisław 

Zającowie (Lisów).  

Aktu dekoracji medalami dokonał Zenon Szura - 

Wójt Gminy Skołyszyn przy udziale Stanisława 

Pawlusia - Zastępcy Wójta, Jacka Kędziora - Skarb-

nika Gminy i Urszuli Grygi - Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego w Skołyszynie. Spotkanie odbyło 

się w miłej i serdecznej atmosferze, były gratulacje, 

życzenia, kwiaty, upominki, wspomnienia, pamiąt-

kowe zdjęcia oraz tradycyjna lampka szampana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z powyższym Gmina Skołyszyn wygrała 

nagrodę w postaci 20 000,00 zł ufundowaną przez 

L'Oreal Polska na rewitalizację zwycięskiej lokaliza-

cji oraz tablicę informacyjną. 

 

ZAKOŃCZONO GŁOSOWANIE W KONKURSIE GARNIERA 

 

ZŁOTE GODY 

 

 

 
 Projekt wykonał Tomasz Pawluś. 

 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 2(41)2015 
 

- 5 - 

 

 

2 maja 1915 roku rozpoczęła się operacja gorlicka – 

jedna z największych i najważniejszych bitew I woj-

ny światowej na froncie wschodnim. Niestety zawie-

rucha wojenna zaznaczyła również swój krwawy ślad 

w Jabłonicy. Zmagały się tutaj armie: niemiecka, 

austro-węgierska i rosyjska. Niemiecka armia miała 

za zadanie przełamanie linii frontu. Pokonani Rosja-

nie wycofali się w stronę Wisłoki. 5 maja 1915 r. 

armia niemiecka ok. godz. 11:00 rozpoczęła atak na 

silnie bronione pozycje na wzgórzach 318, 307 

(miejsce pomiędzy Jabłonicą i Serwońcem). Atak 

trwał aż do godz. 19:00. Po zapadnięciu zmierzchu II 

batalionowi, który osiągnął wcześniej Jabłonicę, 

nakazano zdobyć wzgórze Serwoniec (307), znajdu-

jące się w środku pozycji rosyjskich. Batalion wdarł 

się tam od strony północnej, nie mając jednak roze-

znania w terenie (oraz z powodu panujących ciemno-

ści), poniósł ogromne straty, pokonany przez Rosjan 

ukrytych w gospodarstwach i zaroślach. Około go-

dziny 23:00 atak przerwano. Niemcom udało się 

jedynie zająć bez walki przełęcz na Liwoczu. Rosja-

nie wycofali się stamtąd nad Wisłokę. Bieg wydarzeń 

nie pozwalał na godne pochowanie poległych. Grze-

bani byli po żołniersku –w płytkich grobach wykopa-

nych saperką, przykrywani pospiesznie rzuconą zie-

mią i darnią. Niezwłocznie jednak przystąpiono do 

systematycznego chowania poległych, niezależnie od 

tego, po której stronie walczyli i wznoszenia cmenta-

rzy wojennych. W Krakowie działał od roku 1914 

Urząd Opieki nad Grobami Wojskowymi, zajmujący 

się oczyszczaniem pobojowisk, budową cmentarzy 

i opieką nad nimi. Rejon operacji gorlickiej objęły 

okręgi: żmigrodzki, gorlicki i jasielski.  Okręgiem 

jasielskim kierował drezdeński rzeźbiarz Johann 

Jäger. W latach 1916-1918 wzniesiono w Gminie 

Skołyszyn 6 cmentarzy z tego okresu. Jednym z nich 

jest cmentarz wojskowy w Jabłonicy. Spoczywa tutaj 

169 żołnierzy: 40 Austriaków, 55 Niemców, 74 Ro-

sjan ( wśród nich znajdowało się kilku Polaków wal-

czących w armiach zaborców). W naszej szkole… 5 

maja 2015 r. obchodziliśmy 100. rocznicę bitwy, 

która rozegrała się w Jabłonicy i była jedną z wielu 

bitew wchodzących w skład operacji gorlickiej. Dla 

upamiętnienia  tamtych  wydarzeń  w  Szkole Podsta- 

 

 

 

W dniu 26 marca 2015 roku odwiedził szkołę 

w Harklowej niecodzienny gość - ksiądz biskup Jan 

Wątroba. Było to wielkie święto dla całej społeczno-

ści szkolnej. W imieniu uczniów, grona pedagogicz-

nego i pracowników obsługi czcigodnego księdza 

biskupa powitała  pani dyrektor  Magdalena Dranka-

Żywiec. Uczniowie przygotowani przez panią Barba-

rę Łacek zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, 

podczas którego niejednemu zakręciła się łza w oku. 

Następnie ksiądz biskup w przemówieniu wyraził 

swoją wdzięczność  nauczycielom za trud kształcenia  

 

 

 

wowej w Jabłonicy odbyła się akademia. Koło te-

atralno-historyczne przygotowało występ artystycz-

ny. Uczniowie klasy VI wystąpili w szkolnym chó-

rze. Przypomniano historię największej bitwy, jaka 

rozegrała się w dziejach naszej miejscowości. Były 

scenki, wiersze patriotyczne i wzruszające pieśni 

wojenne. Uczniowie wystąpili w mundurach żołnier-

skich. Wrażenia estetyczne wzmagała piękna sceno-

grafia w kolorach biało-czerwonych. Atrakcją wystę-

pu były chorągiewki, którymi „aktorzy” i widzowie 

machali podczas śpiewania piosenek. Tak bogata 

oprawa możliwa była dzięki projektowi „Plan rozwo-

jowy Szkoły Podstawowej w Jabłonicy”. Na cmen-

tarzu z I wojny światowej… 5 maja 2015 r. wieczo-

rową porą, pośród wiosennego śpiewu ptaków i mło-

dej, jasnej zieleni drzew, na cmentarzu wojskowym 

w Jabłonicy odbyła się wyjątkowa Msza św. poświę-

cona  żołnierzom, którzy zginęli w tym miejscu do-

kładnie sto lat temu. Ksiądz Antoni Łagoda i licznie 

zebrani mieszkańcy: Jabłonicy, Lipnicy Górnej oraz 

Bączala Górnego modlili się w intencji poległych. 

Uroczystość rozpoczęła się występem młodzieży 

szkolnej. Uczniowie przedstawili krótką historię 

operacji gorlickiej i bitwy, która rozegrała się w Ja-

błonicy. Zaśpiewali piosenki wojenne, recytowali 

wiersze. Złożyli wieniec pod krzyżem, a na grobach 

własnoręcznie wykonane wiązanki z gałązek jodły 

oraz kwiatów z krepiny. Zapalili znicze. Ksiądz Ła-

goda odprawił nabożeństwo majowe. Wspomniał 

żołnierzy i modlił się o spokój ich dusz. Wszyscy 

zebrani wspólnie zaśpiewali Litanię do Matki Bożej. 

Chwile niezwykłe  na zawsze zostają w pamięci. 

Następna taka okazja zdarzy się za 100 lat… 
Łucja Biernacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i wychowania młodego pokolenia. Wszyscy w sku-

pieniu wysłuchali słów dostojnego gościa, wspólnie 

odmówili modlitwę, a na zakończenie Jego Ekscelen-

cja udzielił błogosławieństwa. Zarówno grono peda-

gogiczne jak i uczniowie bardzo przeżyli to niezwy-

kłe spotkanie. Słowa skierowane do wszystkich za-

padły głęboko w sercach, dodały otuchy i stanowią 

zachętę do dalszej owocnej pracy. Tego samego dnia 

ksiądz biskup udzielił młodzieży z naszej parafii 

sakramentu bierzmowania. 
SP Harklowa 

 

OBCHODY 100 ROCZNICY BITWY GORLICKIEJ 

 

NIECODZIENNY GOŚĆ W SP HARKLOWA 
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To szczególne dla naszej szkolnej społeczności wy-

darzenie miało miejsce 26 marca 2015 roku. Eksce-

lencja ks. biskup Jan Wątroba odwiedził naszą szkołę 

przy okazji wizytacji Parafii Harklowa. W tym dniu 

udzielił także uczniom trzeciej klasy gimnazjum 

sakramentu bierzmowania. Punktualnie o godzinie 

11.00 nasz Gość pojawił się wraz z towarzyszącymi 

mu księżmi: ks. proboszczem Stanisławem Łukasi-

kiem, ks. dziekanem Janem Reczkiem, swoim sekre-

tarzem ks. Łukaszem Hendzlem oraz ks. Zbigniewem 

Preiznerem, na uroczystości obecny był również 

proboszcz parafii Sławęcin – ks. Marek Cesarz. Pani 

dyrektor Mariola Krygowska przywitała księdza 

biskupa, wskazując na szczególną rolę Kościoła 

i szkoły w kształtowaniu postaw i charakterów mło-

dych ludzi. Następnie zgromadzeni wysłuchali krót-

kiego programu, na który złożyły się piękne pieśni 

i wzruszające wiersze. Najważniejszym elementem 

spotkania było wystąpienie ekscelencji ks. biskupa 

Jana Wątroby, który w ciepłych słowach skierowa-

nych do uczniów i pracowników szkoły podziękował 

 

 

 

27 lutego w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w No-

wym Żmigrodzie odbył się II Międzyszkolny Kon-

kurs Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

w Nowym Żmigrodzie. Przedsięwzięcie zostało obję-

te honorowym patronatem wójta gminy Nowy Żmi-

gród pana Grzegorz Bary, a funkcję jurorów pełnili 

nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle. 

Konkurs stał na wysokim poziomie artystycznym 

i brali w nim udział uczniowie z całego powiatu ja-

sielskiego, tym bardziej cieszy sukces uczennic 

z Kunowej. W kategorii zespołów pierwsze miejsce 

zajął duet Magdalena Korzeniowska i Izabela Rewiś 

a w kategorii solistów drugie miejsce  zajęła Marzena 

. 

 

 

Już 11 uczniów z ZSP w Święcanach zakwalifikowa-

ło się do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka 

Niemieckiego organizowanego przez Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty w Rzeszowie dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. W bieżącym roku 

szkolnym tytuł Laureata uzyskała Aleksandra Ku-

raś, natomiast tytuł Finalisty – Weronika Filipak. 

Święcańska placówka oświatowa może poszczycić 

się sukcesami swoich wychowanków również 

w poprzednich latach. W poczet laureatów i finali-

stów Konkursów KO, należących do jednych z naj-

bardziej prestiżowych w województwie, wpisało się 7 

uczniów, a 4 było uczestnikami etapu finałowego w 

Rzeszowie. O wysokim poziomie znajomości języka 

niemieckiego uczniów oraz ich profesjonalnym przy-

gotowaniu świadczą także wyniki w konkursach 

powiatowych. W Konkursie Powiatowym „Du bist 

dran”, zorganizowanym  6  marca 2015 r. przez I LO 

 

 

za trud przygotowania uroczystości. Nawiązując do 

postaci Św. Jana Pawła II oraz patronki Szkoły Pod-

stawowej w Kunowej - Św. Królowej Jadwigi, wska-

zał na rolę nauki w życiu młodego człowieka, pod-

kreślił, że możliwość edukacji jest przywilejem 

i prawem, ale wiąże się obowiązkiem, rzetelnością 

i sumiennością. Na zakończenie ks. Biskup udzielił 

zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Wystąpie-

nie i słowa ks. Biskupa na długo pozostaną w na-

szych sercach i pamięci.  

Agnieszka Wieczorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendecka. Uczennice przygotowane zostały przez 

panią Ewę Gubernat a opiekę językową zapewnił 

Paweł Matusz. Więcej na www.gok.nowyzmigrod.eu 

Agnieszka Wieczorek- ZSP Kunowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Jaśle, uczennice: Aleksandra Kuraś, Weronika 

Filipak, Aleksandra Buś i Zuzanna Węgrzyn zdo-

były tytuł Laureata, zajmując kolejno II, III, IV 

miejsca. Praca uczennicy Pauliny Najbar została 

wyróżniona w Powiatowym Konkursie Plastyczno-

Językowym „Male das Wort !” Gimnazjalistki ze 

Święcan zdominowały także listę laureatów w tego-

rocznym VI Powiatowym Konkursie Języka Nie-

mieckiego, którego inicjatorem było II LO w Jaśle. II 

miejsce zajęły: Aleksandra Kuraś i Zuzanna Wę-

grzyn, natomiast III miejsce – Aleksandra Buś. 

Spektakularne osiągnięcia uczniów to nie tylko 

uzdolnienia i talenty, ale przede wszystkim zaanga-

żowanie, systematyczna i wytężona praca 

z nauczycielem w czasie lekcji oraz podczas konsul-

tacji pozalekcyjnych. Uczniów do konkursów przy-

gotowała nauczycielka języka niemieckiego mgr 

Jolanta Żychowska.                       Jolanta Żychowska 

KSIĄDZ BISKUP W KUNOWEJ 

 

 

SUKCES UCZENNIC Z KUNOWEJ 

 

IMPONUJĄCE SUKCESY GIMNAZJALISTEK ZE ŚWIĘCAN!!! 

 

http://gok.nowyzmigrod.eu/index.php/aktualnosci/159-ii-konkurs-piosenki-obcojezycznej
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W dniu 16.04.2015r. w remizie OSP Skołyszyn odbył 

się gminny konkurs na temat "Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego" dla uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjum. Wyniki: Szkoły Podstawowe: 1. Szkoła 

Podstawowa Przysieki, 2. Szkoła Podstawowa Jabło-

nica, 3. Szkoła Podstawowa Kunowa, Gimnazjum: 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 czerwca 2015 roku w GOKiCz w Skołyszynie 

obyło się spotkanie z Janem Majewskim. Jan Majew-

ski, prywatny przedsiębiorca z Gminy Skołyszyn, jest 

autorem wydanego w kwietniu album Cmentarze z I 

wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu . 

Wędrując szlakami Beskidu Niskiego na początku lat 

80-tych, autor trafiał na cmentarze wojenne z okresu 

I wojny światowej. Fotografowane podczas wędró-

wek cmentarze stały się tematem jego pracy dyplo-

mowej „Wybrane cmentarze wojskowe z okresu 

I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Po-

górza – próba fotodokumentacji”, którą obronił w 

1987 roku. Setna rocznica Bitwy pod Gorlicami (2 

maja 2015 roku), zmobilizowała  autora do wydania 

albumu prezentującego zdjęcia, wybrane z kilku 

tysięcy negatywów i slajdów. Książka liczy 607 stron 

(format 227 x 295 mm), zawiera ponad 1500 współ-

czesnych i archiwalnych zdjęć ze 143 cmentarzy. 

Każdy z czterech okręgów poprzedzony jest wstępem 

oraz mapką poglądową z rozmieszczeniem cmentarzy 

w  terenie.  Książka  zawiera   teksty  wprowadzające  

 

 

Firma Microsoft przekazała nieodpłatnie Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie 

oprogramowanie, którego łączna wartość wynosi 

ponad 10 tys. dolarów. Darowizna została przekazana 

w ramach Programu Dotacji Oprogramowania 

Microsoft. Wraz z oprogramowaniem GOKiCz 

w Skołyszynie otrzymał list od darczyńców: Szanow-

ni Państwo, W firmie Microsoft wierzymy, że techno-

logia może czynić wspaniałe rzeczy. Z tego powodu 
jesteśmy partnerami tysięcy organizacji na całym 

świecie takich jak Państwa, aby pomóc każdej z nich 
w realizacji jej misji. Poprzez nasze działania w ra-

mach  odpowiedzialności społecznej  biznesu  dostar- 

 
Gimnazjum Skołyszyn, 2. Gimnazjum Bączal Dolny, 

3. Gimnazjum Kunowa. Uczniowie, którzy uzyskali 

najwiekszą liczbę punktów: - Szkoły Podstawowe - 

Mateusz Bogdan, - Gimnazjum - Michał Syzdek. 

Zwycięskie drużyny reprezentować będą Gminę 

Skołyszyn w eliminacjach powiatowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w temat: Wielka Wojna w latach 1914-15 – front 

galicyjski oraz założenie zachodnio-galicyjskich 

cmentarzy wojennych – działalność Krakowskiego 

Oddziału Grobów Wojennych. Podczas spotkania, 

autor zaprezentował kilkadziesiąt archiwalnych, oraz 

aktualnych fotografii cmentarzy pochodzących z 

czasów Wielkiej Wojny. Spotkanie było również 

okazją do dyskusji o cmentarzach wojennych znajdu-

jących sie na terenie naszej gminy. Autor, słowa 

uznania skierował do władz gminy oraz obecnej na 

spotkaniu Małgorzaty Wąsacz - prowadzącej sprawy 

z zakresu cmentarzy i pomników wojennych w Gmi-

nie Skołyszyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
czamy narzędzia technologiczne, szkolenia i zasoby, 

które pomagają odmienić życia ludzi i całych spo-
łeczności. Gratulujemy dołączenia do naszej global-

nej społeczności! (...) Firma Microsoft z przyjemno-

ścią przekazuje nieodpłatnie dla GOK i Czytelnictwa 
w Skolyszynie darowiznę oprogramowania Microsoft 

o wartości 10,990.00 USD. (...) Program Darowizny 

Oprogramowania firmy Microsoft (Microsoft Softwa-
re Donation) realizowany jest przez firmę Microsoft 

we współpracy z TechSoup Global oraz Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Z poważa-

niem, Lori Forte HarnickGeneral Manager Microsoft 

Citizenship & Public Affairs.  

DAROWIZNA DLA GOKICZ W SKOŁYSZYNIE 

 

WYNIKI ELIMINACJI GMINNYCH BRD 

 

  

SPOTKANIE Z JANEM MAJEWSKIM  
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W dniach 23-28 marca 2015 pracownicy GOKiCz 

poprowadzili cykl spotkań dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych dotyczących nowych technologii pomoc-

nych w znalezieniu pracy lub planowaniu przyszło-

ści. Już po raz trzeci GOKiCZ w Skołyszynie oraz 

filie w Święcanach i Harklowej wzięły udział ogól-

noeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”, 

której głównym celem jest przybliżenie możliwości 

Internetu osobom w różnym wieku. Tydzień z Inter-

netem” to ogólnoeuropejska akcja koordynowana 

przez organizację pozarządową Telecentre Europe, 
wspierana przez Neelie Kroes, Wiceprzewodniczącą 

Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy 
Cyfrowej.  Celem  tegorocznej  edycji było pokazanie, 

 

 
 

Tak uczniowie klas I – III szkół podstawowych 

z terenu gminy Skołyszyn zaczynali opowiadanie 

baśni Jakuba i Wilhelma Grimmów, podczas konkur-

su czytelniczego zorganizowanego 9 kwietnia 2015 

roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie z okazji Międzynarodowego Dnia 

Książki dla Dzieci. Konkurs miał na celu wspieranie 

czytania przez najmłodszych oraz powrót do starej, 

pięknej tradycji opowiadania baśni. Żabi król, pra-

cowity Kopciuszek, sprawiedliwa Pani Zima, urocza 

Śpiąca Królewna, czy chciwy Titelitury to bohatero-

wie, o których najczęściej opowiadali uczestnicy 

konkursu. Jury w składzie: Krystyna Ziemba – ku-

stosz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, 

Agnieszka Hajduk - nauczycielka z Zespołu Szkół 

Publicznych w Skołyszynie oraz Marta Gąsiorowska 

– kierownik GOKiCz w Skołyszynie, nagrodziło 

i wyróżniło następujących uczniów: I miejsce: Ka-

mil Wenc - kl. II, SP w Jabłonicy /Nauczyciel przy-

gotowujący: Natalia Szepiecińska/, II miejsce ex 

aequo: Karolina Klęba - kl. I, SP w Harklowej 

/Nauczyciel przygotowujący: Marzanna Mikrut/, 

Piotr Krupa - kl. I, SP w Lisowie /Osoba przygoto-

wująca :  Marta Krupa/,,  III miejsce  ex  aequo: Da- 

 

 

 

19 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie było nastrojowo i wio-

sennie. Wszystko za sprawą utalentowanych wokali-

stek - Kingi Wojdyły, Karoliny Głowackiej, Marzeny 

Sendeckiej, Oliwii Potykanowicz, Pauliny Bugajskiej 

i Moniki Furmanek. Dziewczęta śpiewały piosenki 

i recytowały wiersze o miłości i wiośnie. Oprawę 

muzyczną zapewniła grająca na skrzypcach Małgo-

rzata Dziedzic. Podczas spotkania, na scenie pięknie 

zaprezentowały sie również dzieci i młodzież z grupy 

teatralnej TALENTY. Aktorzy wystawili spektakl 

"Pinokio". Tytułowa rolę zagrał Miłosz Rak. 

 

 

 
jak Internet i znajomość nowych technologii pomaga-

ją w poszukiwaniu pracy. W Polsce kampanię koor-

dynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego. „Tydzień z Internetem” został objęty hono-

rowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Bronisława Komorowskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wid Szydłowski - kl. II, Z SP w Skołyszynie 

/Nauczyciel przygotowujący: Jadwiga Stygar/, Eliza 

Przybyłowicz - kl. III, Z SP w Kunowej /Nauczyciel 

przygotowujący Ewa Gubernat/, Wyróżnienia: Na-

talia Gorczyca - kl. I, SP w Przysiekach /Nauczyciel 

przygotowujący: Małgorzata Leśniak/, Karolina 

Krupa - kl. III, SP w Lisowie /Nauczyciel przygoto-

wujący: Beata Rogowska/, Martyna Furman-Kuraś 

- III, ZSP w Skołyszynie /Nauczyciel przygotowują-

cy: Jolanta Berkowicz/, Zuzanna Rewiś - kl. II, SP 

w Harklowej /Nauczyciel przygotowujący: Barbara 

Łacek/, Julia Zborowska - kl. III , ZSP w Bączalu 

Dolnym /Nauczyciel przygotowujący: Małgorzata 

Wachel/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2015 

ZA GÓRAMI, ZA LASAMI... 

 

 

POWIEW WIOSNY 
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23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książ-

ki i Praw Autorskich. Doroczne święto, organizowa-

ne przez UNESCO ma na celu promocję czytelnic-

twa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za 

pomocą praw autorskich. W ramach święta w całej 

Polsce odbyło się wiele inicjatyw i akcji czytelni-

czych organizowanych przez biblioteki, szkoły, księ-

garnie  oraz  domy kultury.  Do  akcji  przyłączył się 

 

 

 

24 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Czy-

telnictwa w Skołyszynie odbyło się spotkanie au-

torskie z Anną Czerwińską-Rydel – autorką po-

nad trzydziestu książek dla dzieci i młodzieży, 

twórczynią serii biograficznych opowieści o wiel-

kich Polakach, laureatką wielu prestiżowych na-
gród.  W spotkaniu zorganizowanym w ramach 

Światowego Dnia Książki uczestniczyli uczniowie 

z Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach. Autorka 

biografii Chopina, Lutosławskiego, Fredry, Skłodow-

skiej-Curie, Makuszyńskiego dzieliła się z młodymi 

ludźmi tajnikami warsztatu literackiego oraz przygo-

dą związaną z odkrywaniem życiorysów wielkich 

ludzi. Pisarka przybliżyła ciekawostki i mało znane 

fakty z życia Heweliusza, Fahrenheita,  Schopenhau-

era oraz Henryka Wieniawskiego. „W podróży ze 

skrzypcami” to książka, która najbardziej przypadła 

do gustu uczestniczącym w spotkaniu uczniom. Anna 

Czerwińska-Rydel w swoich książkach i opowiada-

niach pisze o ludziach z pasją, problemach dzieci, 

rodzinie, samotności, potrzebie bliskości, zrozumie-

nia, miłości, a przede wszystkim o muzyce. Na stałe 

mieszka w Gdańsku. Pracuje z dziećmi, młodzieżą 

i studentami prowadząc zajęcia muzyczne, pedago-

giczne oraz terapeutyczne. Spotkanie zakończyło się 

serią pytań do autorki i tradycyjnym rozdaniem auto-

grafów. Anna Czerwińska-Rydel muzyk, pedagog, 

autorka książek dla dzieci i młodzieży o tematyce 

muzycznej,  historycznej,   społecznej,  biograficznej.  
 

 

 

29 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie odbył się XXIII Gmin-

ny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Na 

scenie GOKiCz zaprezentowało się ponad dwustu 

uczniów (45 solistów i 18 zespołów) ze szkół pod-

stawowych i gimnazjów Gminy Skołyszyn. Prezenta-

cje oceniło Jury w składzie: Ewa Grzebień – In-

struktor muzyki Jasielskiego Domu Kultury, Stani-

sław Mazurek – Ognisko Muzyczne w Jaśle, Filia 

w Skołyszynie, Jadwiga Szarek – Instruktor muzyki 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Sko-

łyszynie. Jury nagrodziło i wyróżniło następujących 

uczniów: KL. O-III SOLIŚCI - m-ce I Michał Se-

pioł  –  kl. 0,  SP  Harklowa  / Nauczyciel: Grażyna 

 

 

również Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie. Z tej okazji grupa przedszkolaków 

z ZSP w Skołyszynie odwiedziła bibliotekę. Dzieci 

wysłuchały bajki „Bardzo głodna gąsienica” czytanej 

przez bibliotekarkę oraz wzięły udział w grach i za-

bawach. 

Spotkanie było również okazją do zapoznania się 

z biblioteką i zasadami korzystania z niej. 

 

 

 
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Pol-

skiej Sekcji IBBY.Autorka powieści dla dzieci i mło-
dzieży o wielkich Polakach: Jaśnie Pan Pichon, rzecz 

o Fryderyku Chopinie (2010); W poszukiwaniu świa- 

tła, opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie (2011); Po 
drugiej stronie okna, opowieść o Januszu Korczaku 

(2012); Mój brat czarodziej – opowieść o Irenie 

i Julianie Tuwima (2013); Kryształowe odkrycie. 
Powieść o Janie Czochralskim (2013); Fotel czasu – 

opowieść o Aleksandrze Fredrze (2013); Mistrz. Spo-
tkanie z Witoldem Lutosławskim (2014); W podróży 

ze skrzypcami. Opowieść o Henryku Wieniawskim 

(2014); Moc czekolady. Opowieść o Wedlach i czeko-
ladzie (2014); Słońcem na papierze. Wesoła opowieść 

o Kornelu Makuszyńskim (2014); Sto tysięcy kartek, 
opowieść o Józefie Ignacym Kraszewskim (2014) 

Współtwórczyni portalu Internetowego o Chopinie 

www.echopin.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klęba, II Bartosz Klęba – kl. I, SP Harklowa / Na-

uczyciel: Marzanna Mikrut, III Natasza Litwa – kl. 

I, SP Przysieki / Nauczyciel: Małgorzata Leśniak, 

Wyróżnienia: Natalia Zabawa – kl. II, SP Skoły-

szyn / Nauczyciel: Jadwiga Stygar, Emilia Hendzel 

– kl. II, SP Harklowa / Nauczyciel: Barbara Łacek, 

Zuzanna Warchoł – kl. I, SP Lisów / Nauczyciel: 

Magdalena Zięba, Laura Wojdyła – kl. I, SP Lisów / 

Nauczyciel: Agnieszka Starzec, Oliwia Bylinowska 

– kl. III, SP Jabłonica / Nauczyciel: Grażyna Piś, 

ZESPOŁY - m-ce I  Zespół muzyczny z kl. I-III, SP 

Przysieki / Nauczyciel: Bernadetta Filus, II „Roz-

tańczone nutki” – kl. 0, SP Harklowa / Nauczyciel: 

Grażyna Klęba, III „Puchatki”  –  KL. 0, ZSP Sko- 

SPOTKANIE AUTORSKIE 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 

 

XXIII GMINNY KONKURS PIOSENKI 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Pisarzy_Polskich
http://www.ibby.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
http://www.echopin.pl/
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łyszyn / Nauczyciel: Urszula Czerwińska, Wyróż-

nienia: Trio – Laura, Julia, Blanka – Przedszkole 

Skołyszyn / Nauczyciel: Beata Cetnar, Wioleta Wój-

cikiewicz, „Lisowianie” – kl. III, SP Lisów / Na-

uczyciel: Beata Rogowska, „Pierwszaki” – kl. I, SP 

Przysieki / Nauczyciel: Małgorzata Leśniak. KL. IV-

VI, SOLIŚCI  - m-ce I Weronika Tokarz – kl. VI, 

SP Bączal Dolny / Nauczyciel: Dorota Kosiba, II 

Oskar Reczek – kl. IV, SP Przysieki / Nauczyciel: 

Elżbieta Pawluś, III - nie przyznano. Wyróżnienie: 

Aneta Gomółka – kl. VI, SP Lisów / Nauczyciel: 

Dorota Kosiba, ZESPOŁY, m-ce I „Fermatki” – kl. 

IV-VI, SP Skołyszyn / Nauczyciel: Urszula Czerwiń-

ska,  II - nie przyznano, III - nie przyznano. Wyróż-

nienia: Duet – Katarzyna Kozioł, Katarzyna Ko-

siba – kl. V, SP Harklowa / Nauczyciel: Barbara 

Łacek, „Lisolla” – kl. IV-VI, SP Lisów / Nauczyciel: 

Agnieszka Starzec. GIMNAZJUM, SOLIŚCI  - m-ce 

I Oliwia Potykanowicz – Skołyszyn / Nauczyciel: 

Urszula Czerwińska, II Marzena Sendecka – kl. I, 

Kunowa / Nauczyciel: Ewa  Gubernat,  III- nie przy- 

 

 

 

XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w GOKiCz 

w Skołyszynie. Noc bibliotek, literackie zabawy 

rytmem, radosne zabawy ze słoniem Elmerem, 

spotkania z czarodziejkami, smokami i pisarzami 

– za nami XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 

„Wybieram bibliotekę”. Na dzieci, dorosłych 

i młodzież, którzy odwiedzili w dniach 8-15 maja 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa czekało 

sporo atrakcji! W Bibliotece w Skołyszynie dzieci 

i młodzież oraz rodzice i dziadkowie spotkali się 

podczas Nocy Bibliotek. Ten wyjątkowy czas był 

okazją do licznych zabaw i warsztatów. Najmłodsi 

wzięli udział w zajęciach sprawnościowych, grach 

pamięciowych, zabawach z książką obrazkową oraz 

warsztatach skręcania baloników. Starsi w tym cza-

sie, przygotowali dla swoich pociech filcowe bre-

loczki i zabawki. Podczas spotkania było radośnie 

i smacznie - bibliotekarki, mamy i babcie zadbały 

o domowe słodycze dla dzieci. W trakcie OTB 

w Skołyszynie odbyły się również warsztaty „Dru-

gie życie książek”, podczas których dzieci stworzyły 

papierowe "małe dziełka i arcydziełka" oraz wzięły 

udział w zabawach literackich. Podczas innych zajęć 

najmłodsi mieli okazję dowiedzieć się co łączy smo-

ka i bibliotekę, odgadywać zagadki zadawane przez 

czarodziejkę  oraz bawić się z chustą Klanzy. Wiele 

radości sprawiła próba gry na różnych instrumentach, 

podczas koncertu  małej orkiestry, która zagrała do 

wiersza"Drynda". W ramach Dyskusyjnego Klubu 

Książki młodzież spotkała się z pisarką Ewą Barań-

ską. W Święcanach dzieci wspólnie stworzyły słonia 

Elmera, wykonały własny plakat na Ogólnopolski 

Tydzień Bibliotek "Wybieram bibliotekę" oraz wzię-

ły  udział  w  wielu  grach i zabawach. Uczniowie ze  

znano. Wyróżnienie: Izabela Rewiś – kl. I, Kunowa 

/ Nauczyciel: Ewa Gubernat. ZESPOŁY m-ce I 

„Skoliszclub” – kl. I-III, Skołyszyn / Nauczyciel: 

Urszula Czerwińska, II „Zespół wokalny – kl. I-III, 

Kunowa / Nauczyciel: Ewa Gubernat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starszych klas pretendowali do tytułu "Mistrza 

w posługiwaniu się słownikami". Wraz z Filią 

w Harklowej najmłodsi i nieco starsi wzięli udział 

w warsztatach decoupage . Dzieci bawiły się rów-

nież podczas różnych gier i zabawach plenerowych 

oraz wzięły udział w lekcjach bibliotecznych. Ponad-

to, w bibliotece dzieci spotkały się z pasjonatem 

i miłośnikiem ziemi harklowskiej Janem Skaubą. 

Łącznie z warsztatów, zajęć i spotkań organizo-

wanych przez GOKiCz w Skołyszynie w trakcie 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek skorzystało 
blisko 320 osób. Spotkania organizowane w ramach 

Tygodnia Bibliotek  miały  na celu podkreślanie roli 

czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, eduka-

cji oraz zainteresowanie książką szerokich kręgów 

społeczeństwa. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek 

„Wybieram Bibliotekę” dało możliwość zaprezen-

towania tych cech, które sprawiają, że Biblioteka ze 

swoją ofertą jest w nauce, kulturze i edukacji nie 

tylko instytucją nieodzowną, ale także atrakcyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBRALI BIBLIOTEKĘ! 
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13 maja 2015 roku gościem Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie była Ewa 

Barańska, autorka powieści obyczajowych, sensa-
cyjnych i fantastycznych. Spotkanie zorganizowano 

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Ewa 

Barańska w swoich książkach często porusza pro-

blemy nurtujące młodych ludzi – anoreksję, narkoty-

ki, psychopatię, narcyzm, mobbing i izolację, pierw-

sze miłości i problemy rodzinne. Akcja wielu z nich 

rozgrywa się na terenie Rzeszowa, Bieszczadów i 

innych miejsc naszego regionu, co stanowi dodatko-

wą ciekawostkę i zachętę do czytania. Książki Ewy 

Barańskiej o problemach i rozterkach młodych ludzi, 

zostały wysoko ocenione przez czytelniczki z Dysku-

syjnego Klubu Książki w Skołyszynie. To z inicjaty-

wy Klubu pisarka odwiedziła Skołyszyn i spotkała 

się z młodzieżą z Zespołu Szkół Publicznych w Sko-

łyszynie. Podczas spotkania pisarka opowiadała gim-

nazjalistom o swojej twórczości, o tym, jak pisanie 

stało się  jej życiową pasją i terapią. Spotkanie z Ewą  

 

 

 

Podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 

w dniu 31.05.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie zorganizował konkurs 

plastyczny pt. „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi 

tato”, którego celem jest pobudzenie wyobraźni 

i aktywności twórczej oraz umożliwienie dzieciom 

zaprezentowania swojego talentu. W konkursie wzię-

ło udział 36 uczestników do klasy VI szkoły podsta-

wowej. Komisja Konkursowa w składzie: Pani Maria 

Furman – Święcany, Pani Małgorzata Berkowicz – 

Bank Spółdzielczy w Skołyszynie, Pan Jacek Kędzior 

– Skarbnik Gminy Skołyszyn, nagrodziła i wyróżniła 

prace dzieci j. n.: Nagrody: Dzieci do lat 6: Nikola 

Gąsior – Skołyszyn, Paweł Ślusarz – Siedliska Sław., 

Aleksandra Stój – Harklowa, Ola Stróżyk – Skoły-

szyn, Karol Furmanek – Lisów, Emilka Starzec – 

Jasło, Milena Żabska. Kl. I-III: Kacper Tumidajski – 

Libusza, Kornelia Rzepka – Przysieki, Karolina Gor-

czyca – Przysieki,  Milena  Górska – Święcany,  Julia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barańską odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu 

Książki dla młodzieży. Młodzieżowy Dyskusyjny 

Klub Książki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytel-

nictwa w Skołyszynie uczestniczy w projekcie DKK 

WiMBP w Rzeszowie. W spotkaniu z Ewą Barańską 

w GOKiCz w Skołyszynie uczestniczyła wojewódzka 

koordynatorka DKK - Małgorzata Augustyn z WiM-

BP w Rzeszowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kędzior – Święcany, Kl. IV-VI, Konrad Banach – 

Lisów, Katarzyna Fiega – Binarowa, Dorota Ślusarz- 

Siedliska Sławęcińskie, Julia Nabożny – Przysieki, 

Klaudia Banach – Lisów, Wyróżnienia, kat. I, Zu-

zanna Filus – Przysieki, Natalia Zabawa – Skołyszyn, 

Kornelia Kaszowicz – Jasło, Julia Stygar – Harklowa, 

Szot Milena – Skołyszyn, Konrad Sokulski – Kuno-

wa, Kacper Daszczyk – Harklowa, Igor Kuś – Skoły-

szyn, Kamila Roś – Skołyszyn, Julia Godek – Skoły-

szyn, kat. III – kl. IV-VI, Sebastian Mikołajczyk – 

Skołyszyn, Weronika Faryj – Harklowa, Marta Ma-

ciejowska – Sławęcin, Seweryn Mikołajczyk – Sko-

łyszyn, Sebastian Gorczyca – Sławęcin, Martyna 

Podkulska – Skołyszyn, Jakub Furmanek – Lisów, 

Żaneta Gryga – Skołyszyn, Miłosz Antas – Skoły-

szyn. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. 

Osoby które nie odebrały nagród proszone są o ich 

odebranie. Konkurs organizowany jest w ramach 

XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWA BARAŃSKA W GOKICZ 

 

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO 
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Wójt Gminy Skołyszyn, Gminny Ośrodek Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie i Jasielski Klub Moto-

rowy i Ratownictwa Drogowego byli organizatorami 

Gminnego Dnia Dziecka, który odbył się 2 czerwca 

2015 r. na stadionie sportowym w Skołyszynie. 

W realizację przedsięwzięcia włączył się Zarząd 

Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych RP w Jaśle, Wydział Ruchu Drogowe-

go Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 

oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Krośnie. W imprezie udział wzięło przeszło 800 

osób. W imieniu Wójta Gminy Skołyszyn Pana Ze-

nona Szury, Kierownik GOKiCz w Skołyszynie 

przekazała wszystkim dzieciom życzenia z okazji ich 

święta i zaprosiła do wspólnej zabawy. Organizatorzy 

i Partnerzy przygotowali dla dzieci szereg atrakcji. 

Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownic-

twa Drogowego Józef Biernacki przygotował dla 

najmłodszych konkurencje sprawnościowe: rzut gu-

mowym ringiem do celu, rzut piłeczkami do celu 

oraz bieg w płetwach. Najlepsi uczestnicy otrzymali 

plecaki, smycze, odblaski i inne drobne upominki. 

Pod nadzorem prezesa Zarządu Oddziału Powiato-

wego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

Stanisława Święcha, strażacy z jednostek w: Skoły-

szynie, Święcanach, Harklowej oraz Pustej Woli 

przygotowali dla dzieci szereg atrakcji. Ze strażac-

kiego podnośnika hydraulicznego wyjeżdżającego na 

wysokość kilku metrów dzieci oglądały okoliczną 

panoramę miejscowości. Można było również zapo-

znać się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu 

samochodów ratowniczo-gaśniczych, przyjrzeć się 

z bliska umundurowaniu ratownika, zajrzeć do wnę-

trza kabiny pojazdu, przymierzyć kask. W namiocie 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od-

bywały się pogadanki na temat bezpieczeństwa poża-

rowego. Strażacy prezentowali na fantomie zasady 

udzielania pierwszej pomocy medycznej. Kolejnym 

punktem był dziecięcy tor przeszkód. Za jego naj-

szybsze pokonanie najsprawniejsi otrzymywali oko-

licznościowe kubki. Do Skołyszyna przybyli również 

funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz ze 

swoim   mobilnym  miasteczkiem  ruchu  drogowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policjanci przeprowadzili szereg konkurencji, w tym 

jazdę rowerem między wyznaczonymi tyczkami. 

Podczas konkurencji edukowali młodych przed za-

grożeniami występującymi na drogach. Dzieci i mło-

dzież mogła również wziąć udział w zabawach pla-

stycznych przygotowanych przez GOKiCz, zaprezen-

tować swój talent wokalny i taneczny na scenie, ba-

wić się w wesołym miasteczku oraz zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Niewątpliwie jedną 

z głównych atrakcji były przejażdżki lokomotywą na 

kółkach „Strzałą Południa” .W spotkaniu uczestni-

czyli uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Sko-

łyszynie, Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dol-

nym, Szkoły Podstawowej w Harklowej, Szkoły 

Podstawowej w Jabłonicy, Zespołu Szkół Publicz-

nych w Kunowej, Szkoły Podstawowej w Lisowie, 

Szkoły Podstawowej w Przysiekach oraz Zespołu 

Szkół Publicznych w Święcanach. Udana zabawa 

i liczne atrakcje były możliwe dzięki sponsorom, 

wspaniałej pogodzie oraz zaangażowaniu wielu osób. 

Serdeczne podziękowania składamy Wójtowi Gminy 

Skołyszyn i pracownikom Urzędu Gminy, Prezesowi 

Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Dro-

gowego,  Wydziałowi Ruchu Drogowego w Rzeszo-

wie, Wojewódzkiej Komendzie Policji , strażakom 

z OSP ze Skołyszyna,  Święcan,  Harklowej  oraz  

Pustej Woli, młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych 

w Skołyszynie, Cukierni KEKS, Wojewódzkiemu 

Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Krośnie, Ośrodko-

wi Szkolenia Kierowców „Renoma” w Jaśle, LKS 

Skołyszyn oraz nauczycielom i opiekunom grup 

dzieci przybyłych na imprezę, za zapewnienie bez-

pieczeństwa, pomoc i zaangażowanie w sprawny 

przebieg Gminnego Dnia Dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA 
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Po raz czternasty Fundacja „ABCXXI - Cała Polska 

czyta dzieciom” ogłosiła Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom pod hasłem: „Cała Polska czyta 

w bibliotekach“, który odbył się w dniach 1 - 8 

czerwca 2015 r. W tym roku w jego obchodach 

wzięło udział ponad 3270 miast i miejscowości 

w całej Polsce. Jak co roku do tego wydarzenia ak-

tywnie włączyły się filie biblioteczne w Harklowej 

i Święcanach. Przygotowano spotkania czytelnicze, 

głośne czytanie, zajęcia plastyczne oraz zabawy in-

spirowane literaturą dla dzieci. Obchody tego święta 

rozpoczęto od „Zaproszenia do Bajki, czyli „Za-

wodowego czytania”- w wykonaniu przedstawicieli 

różnych zawodów. Zgodnie z tradycją pierwsza ru-

szyła "Lokomotywa" J. Tuwima w interpretacji druha 

OSP w Święcanach Stanisława Grzegorczyka, który 

ponadto zaciekawił pokazem pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Pierwszoklasiści wysłuchali rów-

nież przygód "Jak Wojtek został strażakiem" Cz. 

Janczarskiego w mistrzowskim wykonaniu druha 

Jacka Kędziora. Dzieciaki zobaczyły wóz strażacki, 

a także poznały szereg sprzętów, w tym elementy 

stroju strażaka. Miały okazję taki strój przymierzyć 

i przekonać się na własnej skórze, jaki jest ciężki 

i poczuć się jak prawdziwi strażacy. Na koniec przy-

szedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie i słodki 

poczęstunek od Panów Strażaków. W filii bibliotecz-

nej w Harklowej sygnałem rozpoczęcia ogólnopol-

skiego święta czytania dzieciom było również głośne 

czytanie „Lokomotywy“ Juliana Tuwima. Ponadto 

przedszkolaki wysłuchały przygód "Jak Wojtek zo-

stał strażakiem" Cz. Janczarskiego i doskonale okre-

ślały właściwe i niewłaściwe zachowania społeczne. 

Czytaniu towarzyszyły zabawy oraz zagadki na świe-

żym powietrzu. Na zakończenie obchodów OTCD 

odbyło  się  Rodzinne  Czytanie  w fili bibliotecznej  

 

 

 

11 czerwca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Czytelnictwa w Skołyszynie trzecioklasiści z Ze-

społu Szkół Publicznych w Skołyszynie wzięli udział 

w pilotażowych warsztatach "Czytam sobie w biblio-

tece", prowadzonych przez Martę Gąsiorowską. Na-

kręcony podczas warsztatów film trafi do 900 biblio-

tek w całej Polsce! Podczas warsztatów, uczniowie 

przy wykorzystaniu książki "Człowiek z czerwoną 

chorągiewką" nagrali własne słuchowisko. Do wy-

słuchania nagrania zaproszona została Jolanta Ber-

kowicz (wychowawczyni klasy) oraz Marta Rynkie-

wicz (koordynatorka projektu "Czytam sobie w bi-

bliotece" z Centrum Edukacji Obywatelskiej w War-

szawie). Program "Czytam sobie w bibliotece" reali- 

zowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatel-

skiej skierowany jest do najmłodszych czytelni-

ków. Organizatorzy chcą dotrzeć do bibliotek szkol- 

nych i publicznych z konkretnymi narzędziami, które 

 

 

w Święcanach, na które zapraszał plakat własnorę- 

cznie wykonany przez dzieci uczęszczające na coty-

godniowe zajęcia "Uczę sie bawiąc". Ta sama grupa 

dzieci rozpoczęła spotkanie małą inscenizacją "Dobre 

zachowanie" - scenki z życia Kuby i Buby na pod-

stawie książki Grzegorza Kasdepke "Bon czy ton". 

Nie zapomniano o odczytaniu „Lokomotywy” oraz 

innych wierszy  autorstwa J. Tuwima. Wspaniałą 

zabawą plastyczno-konstrukcyjną okazały plastoCo-

olki, dzięki którym wszystkie dzieci wyczarowały, co 

tylko sobie wymarzyły. Wspólne tańce, harce umiliły 

bańki mydlane, skręcanie balonowych piesków, 

kwiatów oraz malowanie buziek. Wszyscy uczestnicy 

spotkania otrzymali słodki poczęstunek, zakładki 

oraz naklejki z logo Fundacji ABCXXI „Cała Polska 

czyta dzieciom”. Coroczne święto przypomnieć ma 

nam dorosłym jak ważne jest, aby choć kilka minut 

dziennie poświęcić na głośne czytanie najmłodszym. 

Jak przekonują pomysłodawcy akcji - Fundacja 

ABCXXI - to najlepsza metoda wychowania myślą-

cego, kulturalnego i ciekawego świata dziecka. Za-

chęcamy wszystkich do codziennego czytania! 

Wszystkim zaproszonym gościom oraz miłośnikom, 

sympatykom serdecznie dziękuję za udział w obcho-

dach Tygodnia Czytania Dzieciom. Monika Stani-

sławczuk - GOKiCz w Skołyszynie; filie w Harklowej 
i Święcanach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nie tylko zachęcą dzieci do nauki samodzielnego 

czytania, ale także pomogą bibliotekom zbudować 

własny program działań animacyjnych wokół litera-

tury. Współorganizatorem projektu jest Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydawnic-

two Egmont Polska Sp. z o. o.. Partnerami Projektu 

zostali: Biblioteka Narodowa, Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. 

 

 

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM W ŚWIĘCANACH I HARKLOWEJ 

 

FILM ZE SKOŁYSZYNA TRAFI DO 900 BIBLIOTEK 
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Zamierzasz najbliższe wakacje spędzić w domu? 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa 

w Skołyszynie spotkasz rówieśników, którzy tak 

jak Ty kochają dobrą zabawę i są ciekawi świata! 

Wycieczki do kina, wyjazd do parku linowego, 

plenerowe warsztaty plastyczne, zabawy na świe-

żym powietrzu, warsztaty makramy, gry spraw-

nościowe, 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 przedszko-

laków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do 

udziału w bezpłatnych wakacyjnych cyklach zajęć: 

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

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

taty w bibliotece”. W trakcie spotkań znajdzie się 

czas na rozwijanie zdolności plastycznych, gry ru-

chowe oraz zabawy integracyjne. Będą zabawy na 

świeżym powietrzu, tańce integracyjne, zabawy 

z chustą animacyjną, warsztaty plastyczne, plenery 

malarskie, konkursy i wiele niespodzianek. Powstaną 

rzeźby z masy solnej, kolorowa biżuteria i płasko-

rzeźby. 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 (Skoły-

szyn ) – codziennie,  od poniedziałku do piątku; go-

dzina 14.00. Filia w Harklowej  –  wtorek:  godzina  

 

 

 

Koncert zespołu AFTER PARTY i zespołu 

LESIOKI, występy zespołów ludowych, zabawy 

z klaunem, konkursy z nagrodami, dyskoteka pod 

gwiazdami – to tylko wybrane atrakcje pikniku 

"LATO W SKOŁYSZYNIE", na które zaprasza 

Wójt Gminy Skołyszyn oraz Gminny Ośrodek 

Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Impreza 

odbędzie się 2 sierpnia na placu targowym w Sko-

łyszynie. Podczas imprezy planowane są liczne kon-

kursy z nagrodami. Dla dzieci zorganizowany zosta-

nie konkurs plastyczny, dorośli będą mogli wziąć 

udział w turnieju wiedzy o ziemi skołyszyńskiej. 

Uczestnicy   imprezy  będą   mieli   również   okazję  

 

 

 

5 lipca br. obok Szkoły Podstawowej w Przysiekach 

odbędzie się XI Festyn Parafialny. W programie 

m.in.: gry i zabawy dla najmłodszych, występy dzieci 

i młodzieży z GOKiCz w Skołyszynie, turnieje ro-

dzinne, koncerty zespołów ROMPEY, EFFECT, 

gwiazda wieczoru – zespół POWER PLAY. Ponadto: 

loteria fantowa, wesołe miasteczko, quady, zjeżdżal-

nie. Zabawa ogrodowa z zespołem METRUM – 

godz. 22
00

. 

 

13.00. Filia w Święcanach – środa: godzina 13.00. 

1 lipca - roztańczone środy: podstawy tańca nowo-

czesnego 2 lipca - wyjazd do parku linowego 

w Jaśle (wyjazd bezpłatny; zapisy do  26.06.2015), 

3 lipca - piątkowe warsztaty w bibliotece: warsztaty 

manualne, 6 lipca - wokalne poniedziałki: piosenki 

z plecaka, 7 lipca - wtorki ze sztuką: plenerowe zaję-

cia plastyczne, 8 lipca  - roztańczone środy: taniec 

grupowy, 9 lipca - wyjazd do kina HELIOS w Rze-

szowie (filmy: Minionki 3D, W głowie się nie mieści 

3D; koszt wyjazdu: 15 złotych; zapisy do 

02.07.2015), 10 lipca - piątkowe warsztaty w biblio-

tece: warsztaty z makramy, 13 lipca - wokalne ponie-

działki: stare piosenki w nowych aranżacjach, 14 

lipca - wtorki ze sztuką: plenerowe zajęcia plastycz-

ne, 15 lipca - roztańczone środy: zumba, 16 lipca - 

gra terenowa, 17 lipca - piątkowe warsztaty w biblio-

tece: gry i zabawy, 20 lipca - wokalne poniedziałki: 

piosenki Ewy Demarczyk, 21 lipca - wtorki ze sztu-

ką: plenerowe zajęcia plastyczne, 22 lipca - roztań-

czone środy: walc angielski i walc wiedeński, 23 

lipca – wycieczka do Tarnowa - warsztaty "Maj-

sterkowo" (wyjazd bezpłatny; zapisy do 

13.07.2015), 24 lipca - piątkowe warsztaty w biblio-

tece: rzeźby z masy solnej, 27 lipca - wokalne ponie-

działki: piosenki z Opola 2015, 28 lipca - wtorki ze 

sztuką: plenerowe zajęcia plastyczne, 29 lipca - roz-

tańczone środy:  konkurs tańca nowoczesnego, 30 

lipca - gry i zabawy plenerowe, 31 lipca - piątkowe 

warsztaty w bibliotece: warsztaty manualne. 

 

 

 

spróbować tradycyjnych potraw, przygotowanych 

z miejscowych specjałów przez Koła Gospodyń 

Wiejskich. W trakcie imprezy na scenie zaprezentują 

się uczestnicy zajęć tanecznych i wokalnych prowa-

dzonych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnic-

twa w Skołyszynie. Na scenie wystąpi również ze-

spół  ROMPEY. Niewątpliwie największą atrakcją 

Święta będzie występ zespołu AFTER PARTY- jed-

nego z najpopularniejszych zespołów nurtu polskiej 

muzyki tanecznej. Po koncercie DJ M-Lukas zapewni 

fantastyczną atmosferę na dyskotece pod gwiazdami.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.  

WSTĘP WOLNY! 

 

PIKNIK "LATO W SKOŁYSZYNIE" 
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GOKICZ – LIPIEC 2015 
 

 

FESTYN PARAFIALNY 
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Ponad 300 zawodników z 16 klubów Podkarpacia 

rywalizowało w Przeworsku o tytuł Mistrza Woje-

wództwa Podkarpackiego w kategorii kadetów, mło-

dzików i juniorów. Impreza odbyła się w Przeworsku 

16 maja br. Jasielski Klub Kyokushin Karate repre-

zentowało 53 zawodników, którzy zdobyli 19 medali. 

Juniorzy: Socha Aleksandra - II miejsce w kumite, 

Czajka Weronika - II miejsce w kata. Węgrzyn Zu-

zanna – III miejsce w kata. Wójcikiewicz Julia – II 

miejsce w kumite. Klasyfikacja drużynowa: 1. Le-

żajsk2. Krosno 3. Jasło.  

JKKK. Artykuł i zdjęcie ze str. internet. twojejaslo.pl. 

 

 

 

Towarzystwo Sportowe Pro - Familia z Wojaszówki 

było organizatorem siedemnastego Międzynarodo-

wego Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym Pro- 

Familia CUP 2015 który odbył się w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Frysztaku - 

31.05.2015 roku. W turnieju uczestniczyło 82 rodzi-

ny ( w sumie 164 zawodników) w pięciu kategoriach 

wiekowych. Przyjazd 82 rodzin jest nowym rekor-

dem pod względem ilości uczestników, co świadczy 

o coraz większym zainteresowaniu taką formą spor-

towo- rekreacyjną. W turnieju wystąpiły rodziny 

z pięciu województw:  małopolskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, rodzi-

ny z siedmiu okręgów słowackich ( Kamienica, 

Keżmarok, Martin, Presov, Śvidnik, Poproć, Spisska 

Bela ) – 22 rodziny, oraz 8 rodzin z Ukrainy – Lwów, 

Użgorod. Otwarcia turnieju dokonał: Starosta powia-

tu strzyżowskiego – Robert Godek, Dyrektor – eta-

towy członek Zarządu powiatu krośnieńskiego – 

Aleksander Mercik. W otwarciu uczestniczyli: Czło-

nek Zarządu powiatu krośnieńskiego - Iwona Stefa-

nik, Inspektor referatu organizacyjnego Gmina Jasło 

– Marek Zajchowski, Wójt Gminy Wojaszówka – 

Sławomir Stefański. Dyr. Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Frysztaku – Pani 

Agata Wyciślak. Turniej został dofinansowany przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd 

Marszałkowski woj. podkarpackiego w Rzeszowie. 

Honorowy Patronat nad turniejem objęła Pani Poseł 

Parlamentu Europejskiego - Elżbieta 

ŁUKACIJEWSKA. Ponadto patronowali Poseł na 

Sejm R.P. – Stanisław Piotrowicz, Marszałek woje-

wództwa podkarpackiego – Władysław Ortyl, staro-

sta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak, starosta 

powiatu strzyżowskiego – Robert Godek, Wójtowie 

Gmin - Frysztak Jan Ziarnik, Jasło – Stanisław Pan-

kiewicz, Wojaszówki – Sławomir Stefański. Sponso-

rzy turnieju to – Nowy Styl Group, Krośnieńskie 

Huty Szkła w Krośnie, Huta Szkła w Jaśle, Milomax  

Krosno, Uzdrowisko Iwonicz S.A, Atos – Krosno. 

Fundatorami  nagród, opłat  organizacyjnych turnieju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

byli: Starostwo powiatowe w Krośnie, Starostwo 

powiatowe w Strzyżowie, Gmina Frysztak, Gmina 

Wojaszówka, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka. 

Ciekawostką tegorocznego turnieju było przyznanie 

specjalnej nagrody dla najlepszej rodziny z woje-

wództwa podkarpackiego w kategorii rodzic + dziec-

ko powyżej 16 lat, a był to 4 dniowy wyjazd dla 

dwóch osób do Brukseli ufundowany przez Panią 

Poseł Parlamentu Europejskiego – Elżbietę 

ŁUKACIJEWSKĄ. Nagrodę otrzymała rodzina And-

reasik Kazimierz + Michał z Brzostka. Specjalne 

nagrody ufundowane przez Nowy Styl Group z Kro-

sna otrzymał najmłodszy uczestnik turnieju – Biłyy 

Rostislv z Lwowa który liczył sobie 8 lat. Wręczona 

została także nagroda dla rodziny z Turzego Pola Jan 

Władyka + Albert którzy uczestniczyli we wszyst-

kich XVII Turniejach. Końcowa Kolejność: Katego-

ria amatorska rodzic + dziecko do 13 lat – nie-

zrzeszeni: W tej kategorii z powiatu jasielskiego i 

Gminy Skołyszyn wystąpiły rodziny – Biernacka 

Małgorzta + Jakub – Lisów, Czechowicz Dariusz 

+ Kacper – Skołyszyn, Czechowicz Barbara + 

Oliwier – Skołyszyn, Antas Jerzy + Gabriel – Sko-

łyszyn, Antas Lucyna + Miłosz – Skołyszyn, Fur-

manek Mariusz + Dawid – Skołyszyn. 

Prezes T.S.Pro- Familia - Jerzy Kaleta. 

Więcej na str. internet. www.skolyszyn.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDALE DLA JASIELSKICH KARATEKÓW! 

 

 

MIĘDZYNARODOWA FAMILIADA 
 



Wieści Skołyszyńskie – BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE                            Nr 2(41)2015 
 

- 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIOMO: 

A2 – pierwszy liczył 

A12 – krajan ze Szwejkiem 

B7 – koleżanka żółtobrzeżka 

C1 – o składowej zupy grzybowej 

C12 – one nie są wymyślone 

D7 – struga pajaca 

E1 – egzystuje w membranie 

E12 – Laska niczym z obrazka 

F7 – spokrewniona z portierami 

G1 – uczestnik aukcji 

G12 – sąsiaduje z kapustą 

H6 – ze złóbkami 

I1 – na wstecznym? 

I11 – do wywołania 

J6 – sportowe rezerwy 

K1 – słodka jednostka 

K11 – dodatek do ósemki 

L6 – ubaw nad sadzawką 

Ł1 – z drucika u stanika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ł11 – zmieniona atrapa 

 

PIONOWO: 

1B – czeka na posiłki 

2I – w menu mola 

3A – kuma się z nim Cuma 

4E – można mieć i być 

5A – rozpoczyna kanonadę 

6G – ogranicza barana 

7A – od dziadka dla Tadka 

8J – znany prześladowca 

9D – przy kierownicy? 

10A – wstaje, a nie śpi 

11H – król z niej korzysta 

12A – z przynętą dla ślusarza 

13I – figura pod figurą 

14A – naczelny z Borneo 

15I – utyła w ogrodzie 

16A – pomyłka w kanionie 

17E – pan Duda ze wstępem 

 

 

 

 

 

 

 

Wieści  Skołyszyńskie  –  bezpłatny B iu letyn  In formacy jny  GOK iCz ,  Rady  i  Urzędu  Gminy   
w Sko łyszyn ie  
Adres Urzędu Gminy:  38-242  Sko łyszyn  12 *  te l . / fax  (013)  4491062 -64  
e-mai l  gmina@sko lyszyn.p l  *  strona internetowa:  www.sko lyszyn.p l   
Zespół  redakcyjny :  Władys ł awa Ko łodz ie j ,  Mar ta Gąs io rowska,  Justyna  Furmank iewic z  
Nakład:  1400  egzempla rzy   
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich wła-
snymi tytułami. 
 
 

KUPON KONKURSOWY  

 

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

 
 
 
 

KRZYŻÓWKA SWOJSKA 
 

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

A                  

B                  

C                  

D                  

E                  

F                  

G                  

H                  

I                  

J                  

K                  

L                  

Ł                  

 

 

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

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

trzech wylosowanych osób ufundowane zostaną upominki. 


