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Dobiega końca drugi rok tej kadencji w samorządzie lokalnym w la-
tach 2018 - 2023, a tym samym drugi rok mojej pracy na zaszczyt-
nym stanowisku Wójta Gminy Bukowsko. 
W tym roku doświadczyliśmy wielu niespodziewanych, często bardzo 
trudnych sytuacji, które dotknęły również naszą społeczność. Myślę 
że nikt nie spodziewał się, że dnia 15 stycznia 2020 r. w dotychczaso-
wej formie przestanie funkcjonować Podkarpacki Bank Spółdzielczy, 
który został poddany przymusowej restrukturyzacji. Zapanowała 

Drodzy Czytelnicy!
Przekazujemy w Państwa ręce ostatni w tym roku numer Kwartalni-
ka.  Staraliśmy się zawrzeć w nim opis najważniejszych wydarzeń z 
całej  gminy, jednak jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ dzieje 
się  bardzo dużo, mimo ograniczeń wynikających z pandemii COVID 
– 19.  Realizujemy nowe inwestycje, które są kluczowe dla naszych  
mieszkańców, staramy się działać w sferze kultury, przynajmniej  po-
przez organizację konkursów, napędzać rozwój lokalnych stowarzy-
szeń  oraz aktywizować społeczność lokalną. W niniejszym numerze 
znajdziecie  Państwo wspomnienia, historię, ciekawostki, dowiecie 
się co dzieje się  u naszych najmłodszych oraz co planujemy w naj-
bliższym czasie.
Serdecznie dziękuję redakcji Kwartalnika za całoroczną pracę, cieszy-
my  się że macie czas i chęci do pracy społecznej, bo pisząc artyku-
ły  poświęcacie swój czas dla naszych czytelników. Życzymy Państwu  
zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz  
wszystkiego co najlepsze w Nowym 2021 Roku!!!
Kolejny Kwartalnik już w przyszłym roku !!!

Redakcja

Podsumowanie roku
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wielka niepewność o nasze finanse, zarówno prywat-
ne jak i Gminne, zgromadzone na kontach PBS. Gmina 
Bukowsko utraciła łącznie kwotę 587 tysięcy złotych, 
które jednak zostały zwrócone w połowie tego roku.Rok 
2020 to przede wszystkim rok Pandemii Covid -19, która 
dotarła również na teren Gminy Bukowsko. Musieliśmy 
się wszyscy oswoić z nowymi zasadami życia codzienne-
go, również praca urzędu i jednostek podległych  zostały 
diametralnie zmienione - czego najjaskrawszym przykła-
dem jest zdalne nauczanie w szkołach. Nowa rzeczywi-
stość szkolna sprawiła, że musieliśmy szybko reagować  
i przeciwdziałać rozwojowi pandemii, przy jednocze-
snym dbaniu o edukację naszych najmłodszych miesz-
kańców. Cieszę się, że nasi dyrektorzy szkół, nauczyciele 
oraz rodzice i dzieci tak dobrze radzą sobie w tej nowej 
sytuacji. Słowa podziękowania należą się Wam wszyst-
kim. W ramach walki z pandemią dokonaliśmy zakupu: 
płynów dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek, które 
przekazywaliśmy do szkół, ośrodków  zdrowia, policji, 
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Zorganizowa-
liśmy także gminną akcję szycia i dystrybucji maseczek 
dla mieszkańców naszej gminy.
Kolejny bardzo trudny okres przyszedł w czerwcu gdzie 
podczas ulewnych opadów deszczu, gdzie jedno nie-
dzielne popołudnie zamieniło się w akcję ratowania 
dobytków i domostw w zasadzie we wszystkich miej-
scowościach gminy.  Dzięki działaniom wszystkich  jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej, ofiarnej, społecz-
nej pracy druhów straty materialne mieszkańców były 
mniejsze, natomiast bardzo duże uszkodzenia powstały 
w infrastrukturze  drogowej i mostowej.  W tym miej-
scu serdecznie dziękuję wszystkim  strażakom za ofiarną  
i rzetelną służbę pełnioną na co dzień, dziękuję także 
sołtysom i radnym gminy, których zaangażowanie po-
mogło w szybkim i rzetelnym oszacowaniu szkód popo-
wodziowych. 
Mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, Gminę 
Bukowsko nie opuściła też i dobra passa,  w ciągu tego 
roku otrzymaliśmy bardzo dużo dofinansowań (podpisa-
liśmy umowy na dofinansowania w kwocie blisko 7 mln 
zł), dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się 
zrealizować wiele oczekiwanych latami remontów oraz 

rozpocząć inwestycje priorytetowe, tj. budowę infra-
struktury wodno - kanalizacyjnej w Pobiednie i Bukow-
sku (Sanoczki) oraz budowę budynku szkoły, przedszko-
la oraz żłobka w Bukowsku. Wykonaliśmy remonty dróg 
na terenie Gminy na łączną kwotę 2,5 miliona złotych,  
dokończyliśmy remont Ośrodka Zdrowia w Nowotańcu, 
w Domu Kultury w Bukowsku zostało wykonane nowe 
centralne ogrzewanie z nowoczesną kotłownią.  Przed-
stawione realizacje to tylko mały wycinek inwestycji  
i prac które zrealizowaliśmy na terenie naszej gminy  
w 2020 roku. Wiele zadań zrealizowaliśmy także z budże-
tu gminy, m.in. remont kotłowni w sali w Nadolanach, 
ogrzewanie w Domu Kultury w Nagórzanach, wymiana 
dachu na magazynie w Bukowsku. Pomimo pandemii 
staraliśmy się także aby życie kulturalne w naszej gmi-
nie jednak funkcjonowało. Gminna Biblioteka Publiczna  
w Bukowsku wraz ze swoimi filiami w Nowotańcu i Po-
biednie realizowała projekt pt. „Gmina Bukowsko na 
szlaku Niepodległej”, który uzyskał dofinansowanie  
z Biura Programu Niepodległa w kwocie 40 tys. zł  
W ramach zadań projektowych przyjechało do nas ki-
no plenerowe, zorganizowano wieczorki patriotyczne, 
warsztaty i zajęcia w naszych szkołach. W ciągu roku 
organizowaliśmy liczne konkursy dla naszych mieszkań-
ców. Prace jakie zostały nam przekazane na konkursy 
pokazują jak zdolne są nasze dzieci a wiersze dla Niepod-
ległej napisane przez uczestników zachęcają do głębszej 
refleksji nad losem naszej ojczyzny.
Miło patrzeć jak przy wsparciu pracowników urzędu gmi-
ny nasze stowarzyszenia rozwijają swoje skrzydła, aplikują  
o środki finansowe oraz z powodzeniem realizują swo-
je projekty. Prym wiedzie Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Bukowskiej, które w 2020 roku pozyskało ponad 100 
tys. zł. Wszystkie projekty realizowane czy przez nasze 
Towarzystwo, czy przez Ochotnicze Straże Pożarne i Ko-
ła Gospodyń Wiejskich skierowane są dla naszych miesz-
kańców, dają nam nowe możliwości zarówno poprzez 
kupowany sprzęt, budowaną infrastrukturę czy realizo-
wane zajęcia warsztatowe dla dorosłych, dzieci i mło-
dzieży.
Dzień 16 maja 2020 to data która na zawsze zapisze się 
w historii Gminy Bukowsko, tego dnia Bukowsko odwie-
dził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.  
W urzędzie gminy odbyło się spotkanie Pana Prezydenta 
z samorządowcami  województwa podkarpackiego 
w którym uczestniczyła Pani Wojewoda Podkarpacki 
Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Władysław 
Ortyl.  Pan Prezydent złożył wieniec pod Pomnikiem 
Walczących o Niepodległość Polski z popiersiem  Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego oraz uczestniczył w zbiórce 
OSP Bukowsko gdzie wręczył druhom promesę na nowy  
średni wóz bojowy.
Na uwagę zasługuje również istotna zmiana w zakresie 
transportu publicznego na terenie części gminy. Po wie-
lu latach funkcjonowania działalność w dotychczasowej 
formie zakończyło firma Przedsiębiorstwo Transporto-
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dycja Paweł Pleśniarski w Bukowsku www.tradycja-ko-
walstwo.pl
Mieszkańcy gminy i okolic mogą do nich wrzu-
cać wszelkie plastikowe zakrętki, bez wzglę-
du na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakręt-
ki po napojach, kawie, mleku czy jogurtach pitnych. 
 W koszu - sercu zostawić możemy również zakrętki po 
chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, pastach 
do zębów, szamponach i płynach do płukania. Ważne, 
by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a je-
śli mają one na przykład tekturowe uszczelki - trzeba je 
usunąć przed wyrzuceniem. Podobne konstrukcje znaj-
dują się już w wielu polskich miastach.

Gmina Bukowsko zachęca wszystkich do przyłączenia 
się do akcji. – Worki czy kartony z nakrętkami już nie 
muszą zalegać w Państwa domach. Przynieście je do po-
jemników, idąc na spacer, do pracy czy na zakupy.
Cztery czerwone metalowe serca na plastikowe nakrętki 
stanęły na terenie naszej gminy. 

Jeden przed Urzędem Gminy, a trzy pozostałe przed 
szkołami w Bukowsku, Pobiednie i w Nowotańcu.
Inicjatorem akcji montowania metalowych czerwonych 
serduszek na terenie Gminy Bukowsko jest Wójt Gminy 
Marek Bańkowski. Serca zostały zamówione i wykonane 
przez naszą lokalną firmę Kowalstwo Artystyczne - Tra-

      Serca "nakręcone zakrętkami" na pomaganie

we Kontra, w tym miejscu składam podziękowanie dla 
Właścicieli PT Kontra za długie lata pracy i transportu 
mieszkańców.  Zgodnie z decyzją Rady Gminy Bukowsko 
podpisałem porozumienie w Burmistrzem Królewskiego 
Miasta Sanok w sprawie realizacji transportu publiczne-
go na trasie Sanok - Bukowsko - Wola Piotrowa.  Dnia 1 
września 2020 roku została uruchomiona linia autobu-
sowa nr 18, która spotkała się z bardzo dużym zainte-
resowaniem, a kursujące autobusy szybko wypełniły się 
pasażerami. Powrót autobusów MKS na teren gminy, kli-
matyzowanych, niskopodwoziowych i w dobie pandemii 
na bieżąco dezynfekowanych zagwarantował ciągłość 
transportu mieszkańców na wysokim poziomie. 
W przyszłym roku planujemy realizować kolejne bar-

dzo ważne inwestycje, staramy się aplikować o środ-
ki zewnętrzne, tam gdzie jest taka możliwość, na chwi-
lę obecną mamy złożone wnioski o dofinansowanie na 
kwotę ok. 14 milionów złotych. Żyjemy nadzieją że rok 
2021, będzie jeszcze bardziej owocny w zakresie ilości 
pozyskanych środków zewnętrznych, które zainwestu-
jemy w poprawę jakości życia na terenie naszej pięknej 
gminy.
Życzę wszystkim mieszkańcom przede wszystkim zdro-
wia i wszelkiej pomyślności, Błogosławionych Świąt Bo-
żego Narodzenia, a rok 2021 niech obfituje wyłącznie 
dobrymi chwilami w naszym życiu.

Marek Bańkowski
Wójt Gminy Bukowsko
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Z segregacją za pan brat- dotacja przyznana
W dniu 25 listopada dotarła do nas informacja o po-
zytywnej ocenie przez Radę Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Wisłoka” wniosku złożonego przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej pt. „Z segregacją 
za pan brat” . W ramach grantu zakupione zostaną ze-
wnętrzne stacje do segregacji odpadów wraz z tablica-
mi informacyjnymi na temat zasad prawidłowej segre-
gacji odpadów. Ponadto w ramach projektu planuje 
się także przeprowadzenie akcji sprzątania poszczegól-
nych miejscowości. Zakupione w ramach dotacji stacje 
do segregacji zostaną ustawione przy naszych szkołach  
w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz przy budynku 
Urzędu Gminy. Całkowity koszt zadania to 16 565,80 zł, 
natomiast przyznane dofinansowanie wynosi 14 991,00 
zł. Projekt realizowany będzie w ramach poddziała-
nia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

„Mam nadzieję, że wykonane przez naszych lokalnych 
przedsiębiorców metalowe serca będą długo zbierały 
plastikowe nakrętki, które przełożoną się na praktyczną 
pomoc dla osób potrzebujących” - podkreślił Wójt Gmi-
ny Bukowsko Marek Bańkowski. Akcja zbierania nakrę-
tek rozpoczęła się już kilka lat wcześniej. Od tego czasu 
zebrano ich już ponad 3 tony. Szkoły zbierają na indywi-
dualne cele. W Zespole Szkół w Bukowsku Wolontariat 
wspiera Daniela Hnizdur, który potrzebuje specjalistycz-
nego sprzętu oraz codziennej rehabilitacji.

W Zespole Szkół w Pobiednie jak i w Zespole Szkół  
w Nowotańcu prowadzona była i jest akcja charytatyw-
na „KORKI DLA NIKOLI”. Szkolny Wolontariat przekazy-
wał plastikowe nakrętki dla Nikoli, która choruje na dzie-
cięce porażenie mózgowe z przeznaczeniem na sprzęt 
rehabilitacyjny. „W akcję pomocy dla swojej koleżanki z 
Sanoka włączyły się licznie przedszkolaki i uczniowie na-

szych szkół. Poprzez tę „małą cegiełkę” nasza społecz-
ność chciała przyczynić się do wsparcia chorej dziew-
czynki. Nas ten gest kosztuje niewiele, a może uczynić 
lepszym jutro małej Nikoli i wzbudzić uśmiech na jej 
twarzy, dlatego zachęcamy do dalszej zbiórki nakrę-
tek” – powiedziała dyrektor Zespołu Szkół w Pobiednie 
Pani Katarzyna Wojtuszewska-Cap. Za dotychczasowe 
zaangażowanie społeczności szkolnej jak i lokalnej po-
dziękował Wójt gminy Marek Bańkowski. Poinformował 
również, że Gmina zbiera nakrętki, dla Wojtka Łabaja, 
mieszkańca naszej gminy, na pomoc w sfinansowaniu 
kosztownego leczenia i sprzętu do codziennej rehabilita-
cji oddechowej. Reasumując, zbiórka do pojemników na 
terenie gminy Bukowsko prowadzona będzie „na cztery 
serca”. Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych 
akcji o charakterze charytatywno-ekologicznym. Kształt 
pojemników na nakrętki wskazuje na charytatywny wy-
miar prowadzonych zbiórek. Nakrętki są sprzedawane,  
a uzyskane w ten sposób pieniądze trafiają na wyzna-
czony wcześniej cel. W taki sposób można pomóc oso-
bom potrzebującym, a jednocześnie zadbać o środowi-
sko naturalne. Warto zastanowić się, czy rzeczywiście 
wszystko, co na co dzień trafia do śmietnika, jest już  
w 100% bezużyteczne. Nakrętki zyskują drugie życie ja-
ko surowiec wtórny wysokiej jakości, oddzielony od po-
zostałych plastików. Odruch zdejmowania nakrętki po-
może też w nauce segregacji opakowań szklanych, kiedy 
przed wyrzuceniem słoików i butelek trzeba zdjąć meta-
lowe wieczka i umieścić je w innym pojemniku niż szkło.
Chociaż cena za tonę plastikowych nakrętek wynosi 
kilkaset złotych, a na jedną tonę trzeba ich zebrać ok. 
0,5 mln, jednak warto jest dorzucić w ten sposób swój 
„grosz” do pomocy potrzebującym. Serduszka czekają!
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Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej Gmina Bukowsko otrzymała 277 tys. zł na 
rozpoczęcie budowy nowej Szkoły Podstawowej, Przed-
szkola i Żłobka w miejscowości Bukowsko. Środki te po-
chodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Pozyskane 
środki finansowe na 2020 rok przeznaczone będą na wy-
konanie fundamentów wraz z ich izolacją. Rozpoczęcie 
realizacji tej inwestycji poprawi warunki do nauki wśród 
naszych najmłodszych mieszkańców, ponieważ w nowej 
szkole uczyć się będą dzieci przedszkolne oraz klasy I-III. 
W nowobudowanym obiekcie znajdzie swoje miejsce 
także pierwszy na naszym terenie żłobek. 

      Rozpoczynamy budowę szkoły przedszkola i żłobku 
      w Bukowsku

      Przebudowa drogi gminnej zakończona
Zakończyły się prace związane z przebudową drogi 
gminnej Nowotaniec – Nagórzany – Wola Jaworowa 
Nr 117265R. Prace prowadzone były od lipca br. przez 
firmę Strabag Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano 
przebudowę drogi w granicach pasa drogowego, 
wykonano zjazdy indywidualne do posesji, utwardzono 
pobocza, przebudowano skrzyżowanie drogi gminnej  
z drogą wojewódzką Nr 889, wykonano odcinek 
chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem, 
powstały także miejsca parkingowe przy Sali Domu 
Ludowego w Nowotańcu. Całkowity koszt inwestycji 
to 1,1 mln zł, natomiast pozyskane dofinansowanie 
pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 
ok. 790 tys. zł. 
Przebudowa drogi podwyższyła jej standardy użytkowe, 
poprawiła bezpieczeństwo ruchu samochodowego  
i pieszego oraz polepszła  warunki dojazdu mieszkańców 
do swoich posesji. Wysoka jakość infrastruktury 
drogowej niewątpliwie będzie miała wpływ na 
zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego 
gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców.
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W dniu 16 października br. dwa podmioty z terenu na-
szej gminy zawarły kolejne umowy na dofinansowanie 
realizacji swoich pomysłów. Ochotnicza Straż Pożarna  
w Zboiskach wybuduje altanę przy stawie, natomiast To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku wy-
da publikację promującą obszar LGD i naszej gminy. Ni-
niejsze inicjatywy realizowane będą w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”. Umowy zawarte zostały z Zarządem 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka”. Każdy  
z grantów uzyskał dofinansowanie w wysokości ok. 25 
tys. zł. Inicjatywy zostaną zrealizowane do połowy 2021 
roku.

Kolejne dotacje dla naszych podmiotów

Remont Ośrodka Zdrowia w Nowotańcu zakończony
W październiku zakończył się ostatni etap prac zwią-
zanych z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w No-
wotańcu. Projekt pn. „Wykonanie termomodernizacji 
budynku Ośrodka Zdrowia w Nowotańcu” uzyskał do-
finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wyso-
kości ok. 50 tys. zł na zadanie inwestycyjne w zakresie 
ochrony atmosfery. Dotacja mogła być przeznaczona na 
termomodernizację ścian i stropu, pozostała część wy-
konanych prac zrealizowana została z budżetu Gminy 
Bukowsko. Całkowita wartość robót wyniosła ok. 191 
tys. zł. W tym roku wykonano: termomodernizację ścian 
i stropu, płytkę odbojową, cokół, podjazd dla niepełno-
sprawnych oraz dojście do budynku. 
To kolejny budynek w naszej gminie, który jest energo-
oszczędny i przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
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W dniu 16 października br. w Urzędzie Gminy Bukowsko 
podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w 
miejscowości Pobiedno oraz budowę sieci kanalizacji 
w przysiółku Sanoczki. Wartość umowy podpisanej 
w Wykonawcą, firmą Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych i Drogowych z Krosna, wynosi 3 117 000,00. 
Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pt. 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno 
i kanalizacji w przysiółku Sanoczki w gminie Bukowsko”, 
który uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie 
sieć wodociągowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym 
i hydrofornią. Łączna długość sieci wodociągowej 

      Rozpoczęliśmy budowę wodociągu w Pobiednie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku 
przy współpracy z Gminą Bukowsko otrzymało dotację 
na zakup rzeszowskich strojów ludowych w wysokości 
14.000,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „EtnoPolska2020”. Program 
zakładał dofinansowanie zadań wzmacniających 
tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na 
poziomie lokalnym i regionalnym. 
Planowany koszt zadania: 14.737,00 zł, w tym: 
Narodowe Centrum Kultury: 14.000,00 zł
Gmina Bukowsko (dotacja celowa): 737,00 zł
Celem zadania jest zachowanie, ocalenie od zapomnienia, 
kultywowanie lokalnych tradycji kulturowych  
i historycznych naszego regionu, podwyższenie poziomu 
uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz pogłębienie 
integracji i budowanie aktywnych społeczności poprzez 
zakup rzeszowskich strojów ludowych dla członków 
Kapeli Ludowej Bukowianie. Działanie to ma na celu 
twórcze wykorzystanie tradycji lokalnych. 
W ramach projektu zakupiono 8 kpl. strojów, 5 kpl. 
strojów męskich składających się z: kamizelki, spodni, 
koszuli, kapelusza filcowego, kapelusza słomianego 
oraz pasa, 3 kpl. strojów damskich składających się  

      Bukowianie mają nowe stroje

wynosić będzie 9,25 km. Planowany termin zakończenia 
prac to pierwszy kwartał 2023 roku. Obecnie powstaje 
hydrofornia

z: gorsetu, spódnicy, koszuli oraz fartucha. Nowe stroje 
cieszą członków kapeli.
Zakup nowych strojów pozwoli na szeroką promocję 
lokalnego dziedzictwa przez członków prezentujących 
się na różnego rodzaju przeglądach, konkursach, 
imprezach promujących lokalne tradycje. 
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Gmina Bukowsko jako członek partnerstwa Zagłębie 
Ambitnej Turystyki została zakwalifikowana do projektu 
pilotażowegWo pn. Centrum Wsparcia Doradczego.
Projekt jest skierowany do partnerstw zawieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Obejmie te obszary, które są zagrożone trwałą margi-
nalizacją oraz obszary funkcjonalne małych miast po-

Realizacja projektu zakończona
Zakończył się projekt realizowany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Bukowskiej pn. „Zakup instrumentów 
muzycznych, zestawu nagłośnieniowego  
i multimedialnego”, w ramach którego zakupiono 
instrumenty muzyczne dla kapeli Ludowej Bukowianie: 
akordeon, skrzypce, klarnet i kontrabas oraz 
niezbędne wyposażenie takie jak: kable, głośniki, 
statywy, mikrofony, mikser cyfrowy, projektor, ekran 
do projektora, aparat fotograficzny, uchwyt do 
projektora oraz 2 kolumny przenośne. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 56 940,00 zł i została  

Gmina Bukowsko w Centrum Wsparcia Doradczego

w 100% dofinansowana ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury”. Z niecierpliwością czekamy 
na możliwość organizacji imprez kulturalnych.

wiatowych liczących do 20 tys. mieszkańców. Dzięki do-
radztwu lokalne władze będą lepiej przygotowane do 
zarządzania m.in. funduszami europejskimi. Sprawna  
i kompetentna administracja ma przełożyć się zwłaszcza 
na lepszą realizację projektów inwestycyjnych w samo-
rządach. Zwiększy się też ich znaczenie i odpowiedzial-
ność za kreowanie klimatu społeczno-gospodarczego 
regionów.Wspólne działanie to sporo korzyści. Na ob-
szarze partnerstw zostaną przeanalizowane indywidual-
ne potrzeby gmin i przygotowany na ich podstawie mo-
del działania. Utworzone w ten sposób strategie obejmą 
przedsięwzięcia m.in. z zakresu rozwoju gospodarcze-
go, kwestii społecznych czy środowiskowych. Następnie 
eksperci przeprowadzą dokładną analizę wykonalności 
dla każdego projektu, także pod kątem finansowym.

Kolejny samochód strażacki w naszej jednostce
Dzięki staraniom druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Nagórzan jednostka otrzymała w darowiźnie od firmy 
Polfa Tarchomin S.A. ciężki wóz strażacki marki SCANIA 
94C. Samochód dotarł do naszej jednostki 4 grudnia.
Polfa Tarchomin S.A. z siedzibą w Warszawie jest jedną 
z największych firm generycznych działających w Polsce 
i jednym z najstarszych producentów leków na świecie. 
Historia firmy sięga 1823 roku, kiedy to uruchomiono 
produkcję pierwszych preparatów leczniczych.
Pojazd strażacki znajduje się w centrum każdej 
akcji. Jego zadaniem jest dowiezienie strażaków 
i sprzętu oraz zapewnienie środków gaśniczych. 
Dobry samochód i nowoczesne wyposażenie jest 
gwarantem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 
Gratulujemy druhom z OSP Nagórzany determinacji  
i zaangażowania w pozyskanie samochodu a wszystkim, 
którzy wsparli całą inicjatywę serdecznie dziękujemy. 

9



Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
przyznał darowiznę finansową dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bukowsku w kwocie 19.000 zł. Darowizna 
przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia ochronnego 
dla członków jednostki OSP Bukowsko, będą to: 
- 6 kpl. ubrań specjalnych z nomexu wraz z rękawicami,
- 4 kpl. ubrań ochronnych biologicznych COVID-19.
Projekt zrealizowany zostanie do końca 2020 roku. 

      Kolejne środki finansowe dla OSP Bukowsko

      Kolejny rok z dużymi zakupami  Ochotniczych Straży
      Pożarnych Gminy Bukowsko  !!!

Mimo  wielu bardzo zaskakujących, nierzadko 
niebezpiecznych  zdarzeń w 2020 roku, możemy śmiało 
powiedzieć,  że był to drugi rok z kolei, w którym 
zrealizowano bardzo duże inwestycje w  poszczególnych 
jednostkach OSP z terenu naszej gminy.  
W czerwcu tego roku gminę Bukowsko nawiedziły 
ulewne deszcze, których kulminacja wystąpiła  
w niedzielę 16 czerwca. To w tym dniu wszystkie 
jednostki  prowadziły  działania ratownicze, których 
głównym celem było ratowanie mienia naszych 
mieszkańców.  Ofiarna służba strażaków podczas akcji 
powodziowej dowiodła jak ważna a wręcz  niezbędna jest 
sprawna i dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna 
w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.  Jako 
Wójt Gminy naocznie przekonałem się podczas działań 
ratowniczych, że dobry sprzęt to podstawa działania 
każdej z jednostek. To w tym dniu widać było z jakim 
oddaniem i determinacją pracują nasi druhowie - za co 
z całego serca w imieniu własnym, Rady Gminy oraz 
mieszkańców SERDECZNIE WAM DZIĘKUJĘ. 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż druhowie z Gminy 
Bukowsko uczestniczyli w akcji powodziowej na terenie 
powiatu krośnieńskiego oraz przemyskiego, co dowodzi, 
że posiadają oni bardzo dobrą zdolność operacyjną  
i odpowiednie wyposażenie, które wspólnymi staraniami  
modernizujemy i uzupełniamy.
Mimo wystąpienia pandemii Covid - 19 nasze jednostki, 
dzięki  staraniom wielu osób, pozyskały dofinansowania z 
różnych instytucji.  Dokonane zakupy znacząco poprawiły 
potencjał operacyjny naszych jednostek a dzięki  
wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu ratowniczego 
wzrosło bezpieczeństwo naszych mieszkańców i samych 
druhów.

Zestawienie dotacji otrzymanych w roku 2020 przez 
Jednostki OSP z Gminy Bukowsko

1. Fundusz Składkowy KRUS Nagórzany 
       16 000,00 Prace budowlane w remizie
2. WFOŚiGW w Rzeszowie Nagórzany 
       15 000,00 Sprzęt ratowniczy
3. WFOŚiGW w Rzeszowie Wolica 
       15 000,00 Sprzęt ratowniczy
4. WFOŚiGW w Rzeszowie Wola Sękowa 
       15 000,00 Sprzęt ratowniczy
5. WFOŚiGW w Rzeszowie Nadolany 
       15 000,00 Sprzęt ratowniczy
6. Gmina Bukowsko Bukowsko 
         200 000,00    Średni wóz strażacki Volvo
7. NFOŚiGW/PSP Bukowsko 
         460 000,00  Średni wóz strażacki Volvo
8. Darczyńcy Firmy / Mieszkańcy Bukowsko
         100 000,00 Średni wóz strażacki Volvo
9. Lasy Państwowe Nadl. Rymanów Bukowsko 
         2 500,00 Średni wóz strażacki Volvo
10. Lasy Państwowe Nadl. Lesko Bukowsko 
          2 900,00 Średni wóz strażacki Volvo
11. Lasy Państwowe Nadl. Komańcza Bukowsko 
          2 000,00 Średni wóz strażacki Volvo
12. Gmina Bukowsko Fundusz Sołecki Wola Sękowa 
          20 000,00 Utwardzenie placu koło remizy
13. Polfa Tarchomin Nagórzany 
          200 000,00 Ciężki wóz strażacki Scania
14. Gmina Bukowsko Nowotaniec 
          50 000,00 Utwardzenie placu koło remizy
15. LGD Dorzecze Wisłoka Zboiska 
          27 000,00 Budowa altany nad stawami 
          w Zboiskach
16. GAZ-SYSTEM S.A. Bukowsko 
           19 000,00  Sprzęt ratowniczy
17. MSWiA Nadolany 50 000,00 Prace budowlane  
            w remizie
Razem 1 209 400,00 zł

Marek Bańkowski Wójt Gminy Bukowsko
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nagórzanach zrealizowała 
projekt pt. „Akademia Bezpiecznego Mieszkańca w 
gminie Bukowsko” dofinansowany przez Fundację 
„ORLEN – DAR SERCA” w ramach konkursu grantowego 
skierowanego do społeczności lokalnych „Moje miejsce 
na Ziemi”.

Za otrzymane środki z fundacji (kwota 15 950 zł) i 
przy niewielkim wkładzie własnym został zakupiony 
sprzęt multimedialny. Rozpoczęliśmy pod koniec 
ubiegłego roku konkursem plastycznym pn. „Moje 
bezpieczne miejsce na ziemi”  który zorganizowaliśmy 

1,8 mln zł dla Gminy Bukowsko w ramach Rządowego Programu 
Inwestycji Lokalnych
Ponad 789 mln zł  zostało przyznane dla woj. 
podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, w tym 1,8 mln dla Gminy Bukowsko. 
Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na 
pokrycie wkładu własnego do projektów finansujących 
budowę wodociągu w miejscowości Pobiedno. Dzięki 
temu wsparciu cała sieć wodociągowa zostanie 
zbudowana bez pieniędzy pochodzących z budżetu 
gminy. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu 
Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły 
wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór 
tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku  
a rozstrzygnięcie zostało ogłoszone 8 grudnia. Podczas 
oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak 
kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie 
emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie 
zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom 
niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z 
inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom 
żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych 
dochodów samorządu.

Przypominamy, że podczas letniej odsłony programu 
wszystkie samorządy otrzymały wsparcie a jego 
wysokość ustalono algorytmicznie, w tamtym rozdaniu 
Gmina Bukowsko pozyskała 500 tys. zł. Środki te 
zostały przeznaczone na rozpoczęcie budowy żłobka, 
przedszkola i szkoły w Bukowsku (na realizację tej 
inwestycji została także przekazana dotacja celowa  
z budżetu państwa w wysokości 277 tys. na 2020 rok). 

Akademia "Bezpieczne Bukowsko"
wraz z Biblioteką Szkolną ZS w Nowotańcu i Biblioteką 
Publiczną - filia Nowotaniec. Szkolenie i pokaz udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie 
dotyczące ratownictwa technicznego – podczas zajęć 
uczestnicy dowiedzieli się jakie są główne przyczyny 
wypadków drogowych, również z udziałem pieszych.  
Podsumowaniem był pokaz pracy strażaków z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku 
podczas uwalniania poszkodowanego z pojazdu.
Szkolenie dotyczące ratownictwa górskiego podczas 
którego specjalistyczna grupa ratownictwa górskiego 
działająca przy OSP w Niebieszczanach zademonstrowała 
techniki ratowania ludzi uwięzionych na wysokości 
lub w zagłębieniach przypomniała młodzieży zasady 
bezpiecznego poruszania się po terenach górskich.
Spotkanie z funkcjonariuszkami z Komendy Powiatowej 
Policji w Sanoku, które omówiły tematykę bezpiecznego 
zachowania nad wodą, w domu, na podwórku oraz na 
drodze.  Łącznie w działaniach wzięły udział dzieci i młodzież  
z jednostek OSP z Nagórzan, Woli Sękowej, Nowotańca, 
Nadolan, Bukowska oraz Wolicy
Składamy serdeczne podziękowania naszym darczyńcom 
oraz wymienionym partnerom, którzy pomagali nam  
w realizacji naszych przedsięwzięć.
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Kolejna wieża widokowa  
Na grzbiecie Jeleniowatego (Nadleśnictwo Stuposiany) 
powstała nowa wieża widokowa.  Dla zwiedzających 
otwarta jest od 19 listopada. Podziwiać z niej można 
dolinę górnego Sanu oraz najwyższe partie polskich, jak 
i ukraińskich Bieszczadów.
Nie będzie tradycyjnej kolędy. 
Z powodu pandemii koronawirusa coraz więcej 
diecezji w kraju odwołało już wizyty duszpasterskie. 
Archidiecezja przemyska zapowiada zmiany zasad 
tradycyjnej kolędy. Księża nie będą odwiedzać parafian 
w ich domach. Wierni zostaną zaproszeni do kościoła.
Nieprawdopodobne pieniądze za obraz Beksińskiego!
To absolutny rekord - 737 tys. zł. Taka kwota została 
wylicytowana za jeden obraz Zdzisława Beksińskiego 
w Sopockim Domu Aukcyjnym. Poprzedni kształtował 
się na poziomie nieco ponad 400 tys. zł. Prawdę mówił 
pan Wiesław Banach do Beksińskiego, „że jego czas 
nadejdzie, a on tylko kiwał głową”.
Autosany dla armii. 
1 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą w Wałczu 
odebrała zamówione autobusy AUTOSAN LIDER 10. 
Pojazdy zostały dostarczone do magazynu w Pile. 
To kolejne pojazdy tego typu, które będą „służyć”  
w wojsku polskim. Pierwsza cześć zamówienia została 
zrealizowana.
Nowy most na Sanie.
W ramach rządowego programu „Mosty dla regionów” 
w Sanoku powstanie nowy most na Sanie łączący 
śródmieście z terenami prawobrzeżnymi. Wartość 

inwestycji szacuje się na ok. 65 mln zł z czego 80% to 
rządowe dofinansowanie.
Sezon morsowania rozpoczęty.
Bieszczadzkie Morsy rozpoczęły kolejny sezon  
w ostatnią niedzielę listopada. Tym razem po letniej 
przerwie zanurzyli się w Sanie, przy ośrodku Osada 
Załuż. „Morsy” spotykają się co weekend, w mniejszym 
lub większym gronie.
Pociągiem do Pragi i Budapesztu. 
Nowe połączenia zagraniczne dla Podkarpacia i szybsze 
podróże do Krakowa i Katowic – to najważniejsze 
nowości dla województwa podkarpackiego w nowym 
rocznym rozkładzie PKP Intercity, który wszedł w życie 
w niedzielę 13 grudnia 2020 roku.
Nie będzie studniówek. 
Wszystko wskazuje na to, że zaplanowanych w okolicy 
stycznia i lutego studniówek nie uda się zorganizować  
z powodu pandemii i ograniczeń. Młodzież ma nadzieję, 
że może uda się 
z komersami po maturach.
Ataki wilków. 
W ciągu 8 miesięcy „zniknęło” 30 psów! Zdarzają się 
też ataki na owce czy bydło. Przypadki odnotowano 
praktycznie we wszystkich gminach naszego powiatu.  
W ostatnich tygodniach szczególnie aktywne są w gminie 
Tyrawa Wołoska. O takich przypadkach mieszkańcy 
powinni informować odpowiednie służby.

Maria Ambicka

      Wieści z regionu

      Wywiad z KGW „Bukowianki” z Bukowska
Bardzo niewiele jest form organizacji społecznych  
w Polsce, które przetrwały próbę czasu i doczekały 
się uznania wśród organizacji pozarządowych. Jedną  
z nich jest fenomen Kół Gospodyń Wiejskich.
W związku z powyższym „Kwartalnik” przeprowadził 
wywiad z Panią Lucyną Klimek – Przewodniczącą Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bukowsku. 
Marek Łuczycki:  Pani Lucyno, kiedy pojawił się 
właściwie pierwszy pomysł założenia Koła Gospodyń 
Wiejskich w miejscowości Bukowsko? Od ilu lat istnieje 
Wasze Koło?
Lucyna Klimek: Pierwszy pomysł założenia KGW  
w Bukowsku zrodził się jeszcze 2 lata przed oficjalnym 
założeniem, z inicjatywy p. Wójta Piotra Błażejowskiego 
i Ewy Marczak jednak ze względu na brak chętnych 
zawiązało się dopiero w 2017 roku. Poszłam na 
zebranie tak z ciekawości i zostałam przewodniczącą. 

Wszystkie sprawy papierkowe z zarejestrowaniem  
w KRS w sądzie pomógł nam złożyć p. Leon Myrdak za co 
bardzo mu dziękuję. Na początku myślałam, że to będą 
takie spotkania od czasu do czasu z wymianą różnych 
umiejętności, ale okazało się szybko, że potrzeba jest 
spotkań raz w tygodniu.
MŁ: Czy Koło ma jakieś szczególne osiągnięcia na swoim 
koncie? Może zechce się Pani nimi pochwalić?
LK: Nasze koło od pierwszych dni jest bardzo aktywnie 
i bierze udział w wielu wydarzeniach i konkursach.  
Zajęliśmy między innymi: II miejsce „Najlepszy produkt 
podkarpacki”, III miejsce „Dni otwarte w Boguchwale”, 
I miejsce „XIII giełda ogrodnicza” październik 2018, 
wyróżnienie „V Podkarpackie smaki myśliwskie w Lesku” 
lipiec 2018, I miejsce „Najlepszy produkt podkarpacki” 
październik 2020 – otrzymałyśmy dyplomy i nagrody 
pieniężne.
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MŁ: Z ilu członkiń w tej chwili składa się Wasze Koło? 
Czy do Koła Gospodyń Wiejskich należą tylko osoby 
starsze, czy młodzież z Bukowska też angażuje się w tą 
działalność?
LK: Koło nasze składa się z 33 członkiń, są to emerytki 
i kobiety czynne zawodowo. Czekamy na młode 
dziewczyny, robimy wszystko aby je zachęcić.
MŁ: Z jakimi problemami według Pani w dzisiejszych 
czasach przychodzi zmierzyć się Członkiniom takich 
organizacji jak Koła Gospodyń Wiejskich?

LK: Na dzień dzisiejszy głównym problemem jest 
czas. Jest to to działalność społeczna, która wymaga 
poświęcenia i czasu, a nie każdy z nas posiada tyle 
wolnego czasu, aby w dużym stopniu angażować się 
na 100% we wszystkie podjęte działania. Naszym, 
głównym problemem jest brak pomieszczenia którym 
mogłybyśmy przechowywać sprzęty i powiesić 
dyplomy trzymać dokumentację, na razie korzystamy  
z uprzejmości strażaków OSP Bukowsko i spotykamy się 
w każdy czwartek.
MŁ: Czy Pani zdaniem tradycja i regionalizm jest istotną 
rzeczą w dzisiejszych czasach?
LK: Tradycje i regionalizm w dzisiejszych czasach to 
bardzo istotna rzecz, ponieważ w dobie internetu 
zapomina się o tradycjach i zwyczajach naszego 
regionu. Mamy nadzieję że dzięki Naszej działalności 
przekazujemy ludziom młodym i osobom z poza naszego 
terenu chociaż podstawy tradycji, a także zwyczaje, 
które są zawiązane z naszym regionem.
MŁ: W jaki sposób ludzie reagują na to co Panie robią? 
Czy są oni zadowoleni z tego, że na różnych wydarzeniach 

publicznych pojawiają się stoiska z typowo regionalnym 
jedzeniem?
LK: Myślę, że ludzie są zadowoleni z naszej działalności, 
widać to na rożnego rodzaju imprezach gminnych 
i nie tylko, np.: dożynki święto chłopaku, otwarcie 
Domu Seniora, opłatkowa zabawa, czy wigilia dla osób 
samotnych. Stoiska nasze budzą duże zainteresowanie. 
Wszystkie produkty i przekąski przez nas przygotowane 
znikają w szybkim tempie. Coraz więcej ludzi zachwyca 
się naszymi tradycyjnymi potrawami i z ochoczo 
dopytują kiedy i gdzie będą mogli jeszcze raz się spotkać 
przy naszym stoisku.
MŁ: Jakie inne zadania, według Pani, można prowadzić, 
aby regionalizm zaczął odgrywać ważną rolę w życiu 
mieszkańców naszej gminy?
LK: Aby regionalizm zaczął odgrywać ważną rolę należy 
organizować spotkania z osobami, które mogą w prosty 
sposób przekazać swoją wiedzę, oc lokalnych zwyczajach 
i tradycjach regionu. Należało by też organizować 
warsztaty np. pieczenie chleba, ciast, haftowania czy 
rożnego rodzaju rzemiosła ręcznego i zapraszać na nie 
ludzi młodych i dzieci.
MŁ: Jak uświadamiać młodym ludziom, że pochodzenie 
i mieszkanie na wsi nie jest gorsze od mieszkania  
w mieście?
LK: Życie na wsi ma wiele zalet, zapewnia ciszę i spokój. 
Niestety wiejskie dzieci idą do dużych szkół w mieście  
i dużo osób już nie wraca układając sobie życie w mieście. 
Musimy dołożyć wszelkich stara, aby chciały wracać na 
wieś. Myślę, że pochodzenia wiejskie dla młodych ludzi 
nie stanowi już wielkiego problem, niektórzy nawet są 
dumni, że pochodzą ze wsi.
MŁ: W jaki sposób zachęciłaby Pani młode dziewczyny, 
kobiety do wstąpienia w szeregi takich organizacji jak 
Koło Gospodyń Wiejskich?
LK: Nie wiem, ale chciałabym, żeby nasze koło 
młodniało. Jest to piękny czas kiedy możemy spotkać 
się odpocząć od codziennych obowiązków, zwyczajnie 
porozmawiać podzielić się umiejętnościami. To jest taka 
odskocznia od obowiązków i problemów. Mam nadzieję, 
że dzięki Naszym działaniom, które prowadzimy w KGW 
zachęcimy młode dziewczyny kobiety do włączenia się 
w nasze szeregi tej przyjemnej działalności.
MŁ: Pani Lucyno dziękuję bardzo za rozmowę  
i z okazji nadchodzących świąt i nowego roku, życzę 
przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, sukcesów  
i pomyślności w realizacji zamierzonych celów. 
Mam też miłą niespodziankę wiem, w budynku DL  
w Bukowsku remontowane jest specjalne pomieszczenie 
dla Waszego KGW, więc Wasz podstawowy problem 
z inicjatywy obeznego Wójta Marka Bańkowskiego 
zostanie rozwiązany

Wywiadu udzieliła Pani Lucyna Klimek - 
przewodnicząca KGW w Bukowsku
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14 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Seniora, 
nasi seniorzy świętowali natomiast 1 grudnia w Klubie 
Senior +.
Życzę naszym seniorom aby w kolejnych latach i dniach 
towarzyszyło im zdrowie i szacunek. I aby nigdy nie 
zabrakło zapału do aktywnej działalności i wspierania 
kolejnych pokoleń – relacjonował Pan Marek Bańkowski 
Wójt Gminy Bukowsko. - Każde takie spotkanie 
uświadamia mi, jak ważna jest integracja i święta, 
których adresatami są starsze pokolenia.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 
środowiska seniorów, którzy otrzymali piękne kwiaty 
oraz słodkie upominki. Na spotkanie przybyli również 
skarbnik Gminy Pani Urszula Rakoczy, pracownicy GOPS 
Bukowsko, kierownik GOPS Pani Dorota Brejta, inspektor 
ds. rodzinnych i świadczeń Pani Katarzyna Moskala 
oraz opiekunka klubu Pani Ewelina Matusiak-Wyderka. 
Uatrakcyjnieniem obchodów był występ artystyczny 
przygotowany przez seniorów pod kierownictwem Pana 
Mieczysława Czapli.

      W Tokarni zorganizowano uroczyste obchody Dnia Seniora

Patriotyczne wspomnienia ….
W ramach projektu pt. „Gmina Bukowsko na szlaku 
Niepodległej”  realizowanego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Bukowsku, dofinansowanego z Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022, 
zrealizowane zostały wieczorki patriotyczne. Podczas 
spotkań uczestnicy mogli posłuchać ciekawych 
wykładów, wierszy oraz zaśpiewać patriotyczne utwory. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wspomnienia 
wojenne Pani Wandy Zabiega, która opowiadała  
o swoich przeżyciach oraz czasach wojennych widzianych 
okiem dziecka. Pracownikom biblioteki oraz wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie wieczorków 
patriotycznych serdecznie dziękujemy i gratulujemy 
wspaniałej organizacji.
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- Są w życiu każdego z nas takie wydarzenia, 
które chciałoby się wspominać bez końca.  
W moim życiu do takich właśnie zaliczam niezwykłą, 
pierwszą i przełomową pielgrzymkę papieża Jana 
Pawła II do Polski 10 czerwca 1979 r. padły słynne 
później słowa: Wołam, ja, syn polskiej ziemi,  
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi 
tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, 
wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! 
Ostatnie dwa zdania tego wezwania stały się jednym  
z pierwszych haseł powstałej rok później „Solidarności”.
To spotkanie zapamiętam do końca życia. Cieszę się 
ogromnie, że udało się zorganizować tę wystawę  
w hołdzie Janowi Pawłowi II. Mam nadzieję, że  
u wielu z nas przywoła ona wspomnienia, a dla 
młodych będzie niezwykłą lekcją historii – mówił ks. 
Stanisław Kudła.Celem wystawy jest przypomnienie 
postaci, która wpłynęła na bieg historii naszego kraju, 
chrześcijańsko-żydowskie pojednanie, do dialogu 
ekumenicznego i międzyreligijnego. Zamiarem jest 
przedstawienie bogactwa osobowości oraz poglądów 
i myślenia papieża Polaka, jak również swoista lekcja 
historii dla młodych pokoleń.

Wystawa poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II
Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły w 2020 
roku, późniejszego papieża Jana Pawła II,  jak również 
ogłoszenia przez Sejm rok 2020 Rokiem  Świętego Jana 
Pawła II w gminie Bukowsko na ogrodzeniu budynku 
Zespołu Szkół w Bukowsku oraz ZS w Pobiednie pojawiła 
się wystawa poświęcona właśnie tej wyjątkowej osobie.

30 września b.r. Wójt Gminy Bukowsko Marek Bańkowski 
na krótkim spotkaniu w ZS w Bukowsku  oficjalnie 
otworzył wystawę papieską. W uroczystym otwarciu 
wzięli udział przedstawiciele urzędu gminy. Kościół 
reprezentował ks. proboszcz Stanisław Kudła. Tłumnie 
stawili się też uczniowie i nauczyciele.

Konkurs "Wiersz dla NIEPODLEGŁEJ"
W dniach 5-9 listopada br. Referat Pozyskiwania 
Funduszzy Zewnętrznych, Kukltury i Promocji pod 
honorowym patronatem Wójta Gminy Bukowsko Pana 
Marka Bańkowskiego zorganizował konkurs literacki pt:" 
Wiersz dla NIEPODLEGŁEJ". Otrzymaliśmy pracę które 
komisja po burzliwej, pełnej emocji dyskusji dotyczącej 
oceny poszczególnych wierszy postanowiła przyznać 
nagrody w każdej grupie wiekowej, jednocześnie 
nagradzając wszystkich uczestników którzy nadesłali 
wiersze.

Miejsce I –grupa najmłodsza
Milena Janik i Dawid Śmiertka

Miejsce II – grupa najmłodsza
Magdalena Łuszcz i Ksawery Perkołup

Miejsce I – grupa starsza
Katarzyna Pieszczoch i Maja Perkołup

Miejsce I – grupa dorośli
Wanda Zabiega i Halina Urban
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Szrom, Julia Głowacz, Alicja Adamska, Szymon 
Słyszyk, Milena Słyszyk, Iga Żytka, Liwia Duduś, Fabian 
Szatkowski
Miejsce III  – Anna Adamska, Patrycja Drozd, Wiktor 
Blażejowski, Natalia Radożycka, Nikola Janik, Filip 
Tylka, Milena Janik, Bartosz Stasicki, Wiktor Drozd, 
Aleksandra Żytka, Oliwier Burnat
3) klasy IV-VIII: 
Miejsce I  – Nadia Duduś, Krystian Siwik, Emilia Brejta, 
Anna Żytka, Natalia Kabala, Mateusz Kasperek, Nikola 
Gratkowska, Magdalena Łuszcz
Miejsce II  – Estera Śniegoń, Maja Perkołup, Gabriela 
Kaczmarska, Marta Bańkowska, Aleksandra Borończyk
Miejsce III  – Amelia Klepacz, Jakub Ścieranka, 
Aleksandra Kupka, Oliwia Kułak, Magdalena Filipczak, 
Ewa Paprocka, Milena Podgórska, Krzysztof Adamski, 
Patryk Stasicki, Anna Filipczak

W imieniu Wójta Gminy Bukowsko dziękujemy 
wszystkim dzieciom, biorącym udział w konkursie. 
Dziękujemy też nauczycielom i rodzicom za wsparcie i 
zaangażowanie.

W imieniu Wójta serdecznie dziękujemy sponsorom:
Firma „Transprzęt” Sanok
Firma „GEO-NIT” Bukowsko
Firma „Ziemiański” Markowce
Firma „Drogmax” Bukowsko
Firma „Stalney” Nagórzany
Firma „GRANIT” Wolica

      Konkurs "Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa"
Kolejnym konkursem był konkurs plastyczny. Zaowocował 
on bardzo mocno wśród modych artystów bo wpłynęło 
łącznie ponad 70 prac w wykonaniu przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych.
 Dzieci za pomocą najróżniejszych technik przedstawiły 

swoje wizje i aranżacje.  Wszystkie prace wzbudziły 
zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na 
pochwałę i uznanie. 11 grudnia br. zebrała się Komisja, 
która wyłoniła zwycięzców. Przy tylu pięknych pracach 
było to bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić 
prace odznaczające się szczególną pomysłowością. 
Podczas oceny zwracano uwagę na poziom aktywności 
twórczej oraz oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość 
włożonej pracy.

Przedstawiamy pełną listę zwycięzców w podziale na 
trzy kategorie wiekowe:
1) Przedszkola i klasy „Zero”: 
Miejsce I – Oliwia Ostrowska, Mikołaj Przybylski, Jakub 
Kabala, Maja Gajda, Aleksander Bąk
Miejsce II – Antonina Klepacz, Aleksandra Adamska, 
Paulina Nitka, Hanna Drozd
Miejsce III  – Michał Majka, Anna Ścieranka, Szymon 
Szrom, Cyprian Rabicki, Katarzyna Filipczak, Wiktor 
Konik, Emilia Konieczna, Tomasz Orzech, Aleksandra 
Betlej
2) klasy I-III: 
Miejsce I  – Kinga Kabala, Zuzanna Brejta, Tymoteusz 
Kowalik, Milena Zadylak, Ksawery Perkołup, Dorota 
Nitka, Ireneusz Kowalik, Kamil Siwik
Miejsce II  – Julia Kułak, Filip Podgórski, Przemysław 
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przepalone druty w jednej cewce i zrobiliśmy próbę. 
Okazało się, że druga cewka była dobra, spawarka zaczęła 
pracować. Prac spawalniczych było dużo ( połamane 
różne narzędzia). Często jeździłem ze spawarką do 
innych miejscowości, by pospawać maszyny, których nie 
można było przywieźć do kuźni. Po kilku latach kupiłem 
nową, lepszą spawarkę. ( Dzisiejsze spawarki są dużo 
lepsze i jest duża różnica w pracy).
 OKNO NA ŚWIAT
     W 1965 r. zorganizowano w Bukowsku kurs na prawo 
jazdy – motocyklowe. Zapisałem się ja i moi koledzy: 
Staszek Kowal i Edek Chrząszcz. Zostałem wybrany 
starostą kursu ( zbierałem opłaty za kurs, egzamin itp.) 
Cały kurs - a więc teoria i nauka jazdy, prowadzone 
były w Bukowsku. Pod koniec kursu pojechaliśmy tam, 
gdzie miał się odbyć egzamin by zapoznać się z trasą. 
Po zadaniu egzaminu i otrzymaniu prawa jazdy kupiłem 
motor – SHL 175 cm3. Motor miał przednie teleskopy 
miękkie, więc nadawał się na nasze ówczesne, 
kamieniste drogi. ( Do Sanoka można było dojechać „ 
autobusem”, ale tylko z Prusieka. „Autobus”- Star, do 
którego wchodziło się od tyłu po drabince i były tylko 
miejsca stojące). Aby się dostać do Sanoka trzeba 
było iść pieszo, albo furmanką, jeśli ktoś miał konia. 
Moi koledzy: Staszek i Edek kupili WSK – i wieczorami 
docieraliśmy te motory. (Moja SHL kosztowała 3.300 
zł. tj. tyle ile można było zarobić w ciągu roku w 
kuźni). Motor często się przydawał. Bywały przypadki, 
że podwoziłem ludzi do „autobusu” do Prusieka. 
Specjalnego stroju na motor nie miałem ( nie było gdzie 
kupić) ubierało się dwoje spodni, bo najbardziej marzły 
kolana. Mój pasażer siedząc za mną marzł trochę 
mniej. W zimie dla bezpieczeństwa zakładałem na koła 
łańcuchy ( stare, wypracowane). Spuszczałem z kół 
powietrze, zakładałem łańcuchy i dopompowywałem 
powietrza tak, że łańcuch był schowany w oponie. Tak 
przygotowanym motorem można było jechać nawet 
po lodzie. Zimą chcąc dojechać do Sanoka trzeba było 
kilka razy się zatrzymać, aby „rozgrzać” ręce i nogi ( 
zwłaszcza kolana). W tym czasie mój brat Cesiek był w 
wojsku ( zima) a przyjechał na urlop. Po urlopie trzeba 
było go odwieść do pociągu do Nowosielec. (Saniami 
konnymi nie dało się, bo drogi nie były odśnieżone, na 
motor zawsze była jakaś udeptana koleina). Ubrałem się 
ciepło, ale po kilku kilometrach trzeba było przystanąć i 
się rozgrzać. Brat usiadł z tyłu jest dociążenie, łańcuchy 
na kołach są, droga lekko z górki, wiatr w plecy, można 
jechać. Droga powrotna okazała się koszmarna, brak 
dociążenia i wiatr w twarz. ( Dużo częściej trzeba było 

Przeżyłem, słyszałem, zapisałem 
Wspomnienia Feliksa Pleśniarskiegio z Bukowska
SŁUŻBA WOJSKOWA I ZAŁOŻENIE RODZINY  
     Jesienią 1960 r. zostałem powołany do wojska i na dwa 
lata rozstałem się z kuźnią. Niektóre prace wykonywał 
brat Cesiek. W styczniu 1962 r. ożeniłem się z Zuzanną 
Sobolewską (od Miska). W tym samym roku urodziła 
się nam córka Grażyna. Obecnie mieszka z mężem 
Piotrem Jursa i dwójką dzieci w Woli Piotrowej. W 1964 
r. urodził nam się syn Wojciech, który z żoną i dwoma 
synami mieszka w Bukowsku. W 1966 r. urodził nam 
się drugi syn – Grzegorz. Mieszka z żoną i trójką dzieci 
w domu rodzinnym i prowadzi zakład kowalski. Druga 
córka Wiesława urodziła się w 1969 r. Ma z mężem 
Kazimierzem Żytka ( od Hakla – zmarł w 2017r.) i dwójkę 
dzieci i mieszka w Bukowsku. 
WNUKI I PRAWNUKI 
     Jak już wcześniej wspomniałem, mieliśmy z żoną 
Zuzanną czworo dzieci – dwóch synów i dwie córki. 
Doczekaliśmy się dziewięciorga wnucząt tj.: trzech 
wnuczek i sześciu wnuków. 
Nasze wnuki dzisiaj to już dorośli ludzie, niektórzy z nich 
założyli własne rodziny i doczekali się swoich dzieci. ( 
Mam już pięcioro prawnuków – dwie prawnuczki i 
trzech prawnuków. Córka Grażyny, Żaneta wyszła za 
mąż za Piotra Śniegonia i mają dwójkę dzieci, syna 
Natana i córkę Nadię. Syn Grześka, Paweł ożenił się z 
Kamilą Tućka. Córka Wiesi, Karolina wyszła za Dawida 
Łupieżowca i mają córkę Zuzię i syna Szymka. Córka 
Grześka, Justyna wyszła za Daniela Fendryka i mają 
syna Adasia. W stanie wolnym pozostaje jeszcze pięciu 
wnuków. 
ELEKTRYFIKACJA I POSTĘP TECHNICZNY 
     W 1960 r. Bukowsko zostało zelektryfikowane. Od Beska 
do Rzepedzi ciągnęła się linia wysokiego napięcia i do 
tej linii podłączali kolejne wioski. Po ukończeniu służby 
wojskowej zacząłem gromadzić środki na instalację 
elektryczną do kuźni i na zakup silników elektrycznych. 
Po elektryfikacji wiosek, silnik elektryczny był towarem 
trudno dostępnym, gdyż było duże zapotrzebowanie. Na 
składnicy maszyn kupiłem trzy silniki ( po 0,5 KW) jeden 
do wiertarki, drugi do szlifierki, trzeci do dmuchawy ( 
jeszcze pracuje). W całej gminie nie było ani jednej 
spawarki. Jak trzeba było coś pospawać to jechało się 
do Sanoka ( duży koszt). W jakiejś firmie kupiłem starą 
przedwojenna spawarkę ( też za duże pieniądze), po 
przywiezieniu do domu okazało się, że ma zwarcie ( jest 
przepalona). Poprosiłem sąsiada Michała Bednarza ( 
Włoch) jedynego fachowca od tego typy urządzeń by mi 
pomógł w naprawie. ( Michał Bednarz był fachowcem – 
samoukiem). Michał zabrał się do roboty, powymieniał 
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się zatrzymywać i rozgrzewać). Latem to była sama 
przyjemność przejechać się motorem ( 25 lat służył mi 
ten pojazd – przemarznięte mam ręce i kolana) Taki 
motor miał też Józek Żytka ( Winiorz) dostał w prezencie 
od wujka z Ameryki. Z moim motorem wiąże się zabawna 
historia – „przygotowanie obiadu”. Motor kupiłem 
jesienią 1965 r. Na wiosnę następnego roku miało 
miejsce następujące zdarzenie. Moja żona Zuzanna 
zapytała mnie czy pójdę na pole do pielenia i okopywania 
buraków, czy zostanę w domu i zajmę się dzieckiem ( syn 
miał półtora roku) i ugotuję obiad. Odpowiedziałem, że 
pójdę do „buraków”, ale od rana zacząłem czyszczenie 
gaźnika przy SHL i zajęło mi to trochę czasu. Żona jeszcze 
raz przypominała mi, że jest robota na polu. Odczekała 
jeszcze trochę i zdenerwowana chwyciła za motykę i 
poszła. Na odchodnym przykazała jeszcze - dziecko ma 
być dopilnowane i obiad ugotowany. Pomyślałem, z 
dzieckiem sobie poradzę, ale obiadu nigdy w życiu nie 
gotowałem. Zakończyłem prace przy motorze i zająłem 
się dzieckiem ( przewinąłem, nakarmiłem – wszystko w 
porządku), ale obiad to problem. Pomyślałem, pójdę do 
sklepu i coś kupię. Udało mi się, w sklepie była kiełbasa, 
taka jak dzisiejsza „krakowska”. Nie miałem rozeznania 

ile trzeba kupić, więc kupiłem całą. ( Dlaczego nie 
wiedziałem jak zabrać się za przygotowanie obiadu, bo 
zawsze gotowaniem zajmowała się matka, a później 
żona, ja przychodziłem na gotowe). Przyniosłem tę 
kiełbasę do domu i myślałem, co z nią zrobić ( czy jakąś 
zupę czy pokroić i podsmażyć) nie miałem zielonego 
pojęcia. Po jakimś czasie przyszła mi do głowy złota 
myśl, najprostsze rozwiązanie. Wróciła żona z pola 
posprawdzała – dziecko śpi. nakarmione, przewinięte. A 
co z obiadem? Wtedy ja położyłem na stole z wdziękiem, 
na jaki mnie było stać – kiełbasę i chleb. Żona popatrzyła 
na mnie, uśmiechnęła się i zabrała się do tego mojego 
obiadu.  ( Kiełbasy nie jadło się codziennie tylko od 
święta).  Na obiad zazwyczaj była zupa, kluski z kapustą 
( dziadu – babu), pierogi, gdy był czas je zrobić. Na zimę 
kiszono beczkę kapusty, ( taką 100 cm wysokości i 60 
– 70 cm średnicy) i do wiosny była pusta. Jak były do 
tego ziemniaki i mąka to nie było głodu. Mleka, a więc 
i masła było mało. ( Dostatek był tylko latem, gdy się 
krowy pasły), bo zimą krowy jadły słomę. Siano było dla 
konia, bo on ciężko pracował cały rok. ( Dzisiaj inaczej 
karmi się krowy, więc i mleka jest więcej).

      60 lat Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Bukowsku
W roku 1960 komitet organizacyjny po wielu staraniach 
i wyjazdach do Rzeszowa i Warszawy doprowadził 
do podpisania w dniu 1 października 1960 roku aktu 
powołania Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w 
Bukowsku. Warunkiem było wybudowanie samodzielnie 
obiektu przeznaczonego na ten cel. Członkowie komitetu 
chodzili więc od domu do domu tłumacząc i szczerze 
rozmawiając z mieszkańcami o potrzebie pracy na 
rzecz powstającej spółdzielni. Mieszkańcy jak przystało 
na lokalnych patriotów, chętnie pomagali wpłacając 
udziały, wykonując prace budowlane a także zapewniali 
bezpłatny dowóz towaru furmankami. Wobec takiej 
postawy mieszkańców spółdzielnia zaczęła dobrze 

funkcjonować i rozwijać się. Spółdzielnia nie ograniczyła 
się tylko do prowadzenia działalności gospodarczej ale 
także budowała kolejne obiekty, prowadziła klub rolnika 
a pod jej patronatem rozwijał się zespół pieśni i tańca 
bukowianie. Ciekawostką jest, że w pewnym okresie 
swojego funkcjonowania zespół składał się z trzech 
pokoleń. Pierwsze stroje regionalne dla zespołu zakupiła 
właśnie Spółdzielnia przy współfinansowaniu ówczesnej 
jednostki nadrzędnej w Rzeszowie. W najlepszym 
okresie swojej działalności Spółdzielnia zatrudniała 
niemal 100 osób. W spółdzielni zawodu uczyli się 
piekarze, ciastkarze, kucharze i kelnerzy. W okresie od 
swojego powstania w 1960 roku do 1990 roku Gminna 
Spółdzielnia w Bukowsku nieustannie się rozwijała  
i funkcjonowała bez zakłóceń. Zmiany polityczne wraz ze 
zmianą ustroju gospodarczego, pojawienie się mocnej 
konkurencji w handlu, osłabiły pozycję Spółdzielni na 
lokalnym rynku. Budowana przez lata infrastruktura 
stała się dużym obciążeniem dla Spółdzielni, jednak 
i ten okres dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnej 
społeczności oraz ludzi oddanych spółdzielczości, 
udało się przetrwać a nawet dokonać remontów 
obiektów. Niestety, prawdziwe tąpnięcie nastąpiło  
w 2017 roku, kiedy to przygotowano już plan likwidacji 
Spółdzielni. Na skutek sprzeciwu grupy członków, plan 
nie został przyjęty. Dzięki ponownej pomocy członków 
Spółdzielni, zaangażowaniu władz samorządowych  
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Kapliczka Maryjna w Tokarni
Tu, gdzie się łączą

drogi wsi i lasu;
stał krzyż drewniany, świadek 

różnych czasów...
,,W BOGU NADZIEJA,
I W JEDNOŚCI SIŁA"

- myśl wyrzeźbiona drogowskazem 
była!

Podczas zaborów,
wojen, czy zarazy
Opatrzność Boża

życie ocaliła!
Krzyż powaliła

złych czasów nawała,
lecz w ludziach pamięć

i wiara przetrwała.

Włączenie w dzieje
i w ciągłość pokoleń,

uświęcić miejsce - ponownie 
kazały.

Przed moim domem

stanęła kapliczka;
z krzyżem na dachu,

z figurą Maryi.

Kila lat później,
mieszkańcy mej wioski,

przy tym rozdrożu
świątynię wznosili.

Dziś tryumfuje
Jezus i Maryja,

Michał Archanioł,
Święci i Anieli.

Trwajmy w miłości,
w wierze zjednoczeni!
Niech nas nie zniszczy

strach, nędzy zawieja...
Z głową do góry,

braterskim uściskiem!
- W narodzie siła,

gdy w Bogu nadzieja!
Marian Czapla

Wola Sękowa, 18.11.2020 r.

Napisali do nas - wiersz pt. "Serce"
Co serce czuje

Poznać po Twym oku
Gdy serce płacze 

To i łza w Twym oku

Tak oczy ludzkie
Nie potrafią kłamać

No i te oczy
Serce mogą złamać

Masz obraz serca
Wyryty na twarzy
Poznać po oczach

Co się w sercu marzy

Nie kłam więc nigdy
Powiesz wszak ustami

A za słowa
Zapłacisz oczami       

  Nadesłała Pani
Helena Czapla

szlachetni, otwarci i gościnni. To oni mają pielęgnować 
miejsca zwyczajne i kultywować tradycje”. Tym właśnie 
mieszkańcom dziękujemy za ich patriotyzm, szacunek 
i bezinteresowną pomoc. Za świadomość 60-letniego 
dorobku spółdzielni, gdzie członkami byli dziadkowie, 
ojcowie a teraz także synowie i córki.
Wszystkim byłym jak i obecnym członkom Spółdzielni, 
dziękujmy za trud i zaangażowanie włożone  
w utrzymanie i kontynuowanie naszego wspólnego, 
lokalnego dorobku. Składamy gorące życzenia zdrowia 
i wielu szczęśliwych dni.

i lokalnej społeczności, wnosząc wkład potrzebny do 
pokrycia długów, można było rozpocząć działalność od 
nowa. Cały wysiłek i zaangażowanie doprowadziły do 
utrzymania się Spółdzielni na naszym lokalnym rynku.
Niektórzy twierdzą, że Spółdzielnia to relikt przeszłości. 
Jakaś cząstka prawdy w tym jest. Jednak w dobie 
wolnego rynku i handlu, wzrasta potrzeba wyznaczania 
sobie nowych celów, nie tylko tych ekonomicznych 
ale również takich jakie narodziły się przy powstaniu 
spółdzielni, którymi kierowali się założyciele, gdzie 
zysk i profity nie było najważniejsze. „Najważniejszym 
bogactwem tej ziemi są jej mieszkańcy, zawsze 
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W dniu 16 października 2020 r. w Zespole Szkół  
w Nowotańcu odbył się II etap Powiatowego konkursu 
matematyczno-przyrodniczego EkoPlusik. Do rywalizacji 
przystąpiło 12 trzyosobowych drużyn ze szkół 
podstawowych powiatu sanockiego. Ze względu na 
zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz ich nauczycieli-
opiekunów, konkurs nietypowo odbył się w formie 
zdalnej z wykorzystaniem usług sieciowych MS Office 
365.

Zróżnicowane i odpowiednio dobrane trzy testy 
matematyczno-przyrodnicze, każdy zawierający 
20 zadań, zostały utworzone w usłudze Forms, zaś 
komunikacja w czasie rzeczywistym odbywała się na 
platformie Teams. Centrum zarządzania i koordynacji 
konkursu była Szkoła Podstawowa w Nowotańcu.
Komisja konkursowa, na podstawie wyników 
przeprowadzonych trzech testów, przyznała następujące 
miejsca:
I miejsce - SP Zarszyn w składzie: Dagmara Zawada, 
Julian Semenowicz, Maja Zimak
II miejsce - SP1 Sanok w składzie: Błażej Skrzeszewski, 
Maria Kalbarczyk, Franciszek Serafin
III miejsce(ex aequo) - SP3 Sanok w składzie: Dominik 
Adam, Michał Krupa, Sara Jurczak oraz SP Nowotaniec 
w składzie: Natalia Kabala, Michał Kielniak, Szymon 
Woroniec
IV miejsce - SP4 Sanok
V miejsce - SP Pakoszówka
VI miejsce - SP Strachocina
VII miejsce (ex aequo) - SP Bukowsko, SP Pielnia, SP 
Niebieszczany, SP Pobiedno oraz SP Bażanówka.
Konkurs EkoPlusik zorganizowany został z myślą  
o uczniach wykazujących zainteresowania matematyką 
oraz naukami przyrodniczymi. Celem dwuetapowego 
konkursu było:
•Rozwijanie zainteresowań matematycznych  
i przyrodniczych.
•Nauka matematyki, przyrody i geografii poprzez 
zabawę oraz uświadomienie uczniom wzajemnego 

przenikania się tych zagadnień.
•Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, 
nietypowych rozwiązań, zadań stwarzających problemy, 
z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji.
•Zespołowe analizowanie i twórcze rozwiązywanie 
problemów.
•Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów.
•Ćwiczenie umiejętności współdziałania w zespole, 
dzielenia zadań.
•Pokazanie praktycznego zastosowania matematyki.
Dwuetapowy konkurs matematyczno-przyrodniczy 
EkoPlusik był dedykowany dla trzyosobowych drużyn 

wyłonionych w eliminacjach szkolnych z klas 6-8 
zgłoszonych szkół podstawowych z powiatu sanockiego. 
Konkurs przebiegał wg ustalonego harmonogramu 
wynikającego z opracowanego Regulaminu konkursu, 
zaś sponsorem nagród była Fundacja mBanku oraz 
Szkoła Podstawowa w Nowotańcu.

Po zakończonym konkursie uczestnicy podzielili się 
wrażeniami – było to nowe, ciekawe doznanie, jakże 
inne od codziennej rzeczywistości szkolnej.
Wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom-
opiekunom serdecznie dziękujemy oraz liczymy na 
dalszą owocną współpracę.

Katarzyna Dworzańska-Bobko koordynator konkursu

      Rozstrzygnięcie konkursu "EkoPlusik"
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BohaterON w Bukowsku
Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach jako 
jedno z najważniejszych wydarzeń. Niestety, odchodzą 
od nas ostatni powstańcy, pełniący ważną rolę  
w podtrzymywaniu pamięci o tamtych 63 dniach. 
Ludzie Ci zasłużyli na naszą pamięć i szacunek-akcja 
BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w 
symboliczny sposób, bo czasami wystarczy powiedzieć: 
„dziękuję i pamiętam”. Nazwa akcji stanowi połączenie 
dwóch słów- polskiego ”bohater” i angielskiego ”ON”, 
czyli włączyć.
Uczniowie ”włączyli historię bohatera”, poznając 
postawy i wartości krzewione przez niezłomnych 
bohaterów-Powstańców.
Praca nad projektem przebiegała w kilku etapach. 
Uczniowie zapoznali się z tematyką poprzez różne 
materiały edukacyjne m.in. film, plansze, kartki  
z kalendarza, wizytę wirtualną w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, piosenki z tamtego okresu. Obejrzeli 
materiał przygotowany przez organizatorów- Włącz 
poezję-Rocznik 20 realizowany jako część programu 
„Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury. 
Podczas spotkania na żywo-Ambasadorzy akcji i aktorzy 
znani z filmu ”Czas honoru”- Agnieszka Więdłocha  
i Antoni Pawlicki czytali i interpretowali poezję pokolenia 
Kolumbów ( m.in. Baczyńskiego, Gajcego, Krahelskiej, 
Szczepańskiego). Następnie uczestniczyli w lekcjach-

Uczniowie klasy 8 wzięli udział w ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym BohaterON w Twojej Szkole 2020, którego 
celem jest uhonorowanie Powstańców Warszawskich. 
Partnerem działań edukacyjnych jest Instytut Pamięci 
Narodowej. Projekt odbywa się pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.BohaterON-włącz 
historię! To kampania o tematyce historycznej, mająca 
na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 
Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski 
XX wieku.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach 
powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości 
narodowej, krzewić postawy patriotyczne, budować 
wrażliwość społeczną.

Miśki, misie, misiaczki…
Najukochańsze zabawki wszystkich dzieci każdego 
roku obchodzą swoje święto 25 listopada. Z tej 
okazji przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola  
w  Nowotańcu  uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych 
i gościły u siebie Misia Plecaczysia i Misia Zdzisia.

Dzieci wysłuchały bajki o pewnym odważnym 
kolorowym misiu i przekonały się, że nie wolno nikogo 
odrzucać i wyśmiewać, tylko dlatego, że różni się 
od innych. Maluchy dowiedziały się skąd się wzięły 

pluszowe niedźwiadki i obejrzały podobizny najstarszych 
przytulanek oraz ich prawdziwych, drapieżnych 
krewniaków. Nie zabrakło też czasu na wesołą zabawę 
- piosenkę, taniec czy rozpoznawanie misiów znanych  
z książek i bajek telewizyjnych.

Na zakończenie spotkania, każdy przedszkolak zrobił 
sobie koronę z misiem, w której pięknie prezentował się 
na pamiątkowym zdjęciu.
Sylwia Wójcik – Stabryła
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      Dziennikarze z ZS w Pobiednie z wizytą w Woli Sękowej
Uczestnicy warsztatów dziennikarskich z Zespołu 
Szkół w Pobiednie brali udział w projekcie "Nie bądź 
pasywny, bądź kreatywny", sfinansowanym ze środków 
Fundacji PZU. W ramach projektu przeprowadzili 
wywiad z dyrektor Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła 
Artystycznego w Woli Sękowej p. Moniką Wolańską:

- Czym zajmuje się Uniwersytet Ludowy Rzemiosła 
Artystycznego?
ULRA, przede wszystkim, zajmuje się prowadzeniem 
dwuletniego kursu rękodzieła artystycznego. Poza 
tym jesteśmy też Organizacją Pożytku Publicznego 
– nieodpłatnie prowadzimy różne działania na rzez 
środowiska lokalnego, m.in. wakacyjne zajęcia dla 
dzieci.
- W którym roku rozpoczął działalność ULRA w Woli 
Sękowej?
W Woli Sękowej działamy od 2006 roku, ale historia 
naszego Uniwersytetu zaczyna się w 1959 roku we 
Wzdowie.
- Jakie rodzaje rzemiosła artystycznego rozwija się na 
uniwersytecie?
Słuchacze dwuletniego kursu nabywają praktycznych 
umiejętności z wielu kierunków  rękodzieła 
artystycznego. Są to: ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, 
tkactwo, koronkarstwo, witraż, formy użytkowe  
w drewnie. Inne dziedziny występują w formie 
krótkiego warsztatu, który  pozwala zapoznać się  

z tematem  na tyle, by wiedzieć, czy chce się go dalej 
zgłębiać, są to, np.: filcowanie, wire wrapping, karpacka 
biżuteria koralikowa, fusing, koronka klockowa, tkactwo 
tabliczkowe i wiele innych.
- Ilu studentów jest na uniwersytecie?
Liczba słuchaczy jest różna w poszczególnych latach. 
Obecnie mamy 40 słuchaczy drugiego roku i 22 osoby 
na roku pierwszym
- Jak długo trwa kształcenie na wybranym kursie?
Prowadzimy jeden dwuletni kurs  rękodzieła 
artystycznego. Gdzie przez dwa lata słuchacze 
poznają wszystkie proponowane przez nas dziedziny. 
Dla osób zainteresowanych wybranymi technikami 
rękodzielniczymi prowadzimy latem kursy weekendowe.
- Jakie są Wasze plany, marzenia na przyszłość?
Marzymy o dodatkowej pracowni ceramicznej, bo  
w tej chili w jednej pracowni są zajęcia z wikliniarstwa, 
ceramiki i rzeźby. Trochę brakuje nam miejsca, a także 
czasu na realizację wszystkich pomysłów. Chcielibyśmy 
rozwinąć działalność np. o warsztaty kowalskie.  
Marzymy też o tym, by móc znów spokojnie pracować, 
bez obaw, że za moment będziemy zmuszeni zawiesić 
zajęcia.
- Największy sukces, osiągnięcie ULRA.
Największym wyzwaniem w historii Uniwersytetu 
i jednocześnie sukcesem była przeprowadzka ze 
Wzdowa oraz utrzymanie i rozwinięcie działalności 
w Woli Sękowej. Cieszymy się z tego, że przez te 
kilkanaście lat udało nam się wypracować swoją markę, 
że Wola Sękowa jest rozpoznawalna w całej Polsce  
i kojarzona z Uniwersytetem i rzemiosłem artystycznym. 
Dumni jesteśmy z wielu projektów realizowanych  
w ULRA, takich jak pomnik Exodus, Galeria plenerowa, 
Międzynarodowy Festiwal Słomkarski w 2016 roku. 
Dużym  docenieniem naszej działalności była nominacja 
do nagrody prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”  
w kategorii Instytucja w 2017 roku.
Młodzi dziennikarze z ZS Pobiedno

Historia w pudełku, w czasie których usystematyzowali 
wiedzę o powstaniu, losach jego uczestników oraz 
przygotowali plakaty, redagowali teksty pozdrowień, 
życzeń dla żyjących świadków historii. Prace te 
zostały wysłane na adres fundacji i będą przekazane 
honorowym odbiorcom. W czasie działań młodzież 
wykazała się dojrzałością i powagą w podejściu do 
omawianych zagadnień.

Szkolnymi koordynatorami działań były 
p.A.Maczużak i p.B.Mrozowska.
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1 października 2020r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Pobiednie odbył się pokaz  czynności związanych 
z udzielaniem pierwszej pomocy. Przeprowadzony 
on został przez p. Rafała Marca – prezesa OSP  
w Markowcach oraz uczniów Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Pobiednie - członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiednie.
Po zakończeniu pokazu uczestnicy zadali p. Rafałowi 
Marcowi  oraz członkom Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiednie 
kilka pytań.
P: Od wielu lat praca strażaka kojarzona była najbardziej 
z gaszeniem pożarów. W jakich innych akcjach bierzecie 
udział?
O: Praca strażaka to przede wszystkim niesienie 
pomocy potrzebującym. W XXI wieku praca straży 
pożarnej zmieniła się całkowicie. Zmieniło się na 
pewno wyposażenie, wyszkolenie, a co za tym idzie, 
także rodzaje akcji, w których bierzemy udział.  
W dzisiejszych czasach nie tylko gasimy pożary, lecz 
także obsługujemy cały wachlarz różnych zdarzeń. 
Przede wszystkim wypadki drogowe, gdzie strażacy 
udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy i uwalniają 
uwięzione osoby z wraków samochodów. Straż można 

spotkać również w czasie katastrof ekologicznych, 
budowlanych lub kolejowych. Działamy także przy 
skutkach intensywnych opadów deszczu, burzy oraz 
porywistych wiatrów.
P: „Strażak biegnie tam, skąd inni uciekają ”Czy pamięta 
Pan najtrudniejszą akcję, w jakiej brał Pan udział ?
O: Tych akcji było wiele. Każda z nich jakoś się wyróżnia. 
Na pewno do tych dłużej zapamiętanych należą wypadki 
drogowe albo jakieś zdarzenia o dużej kubaturze. Takie 
akcje wymagają ogromnego zaangażowania, wielu sił  
i środków, koncentracji, mobilizacji ludzi, rozsądku oraz 
skupienia.
P:Jakie odczucia towarzyszą strażakom podczas akcji?

O:Wypadki najbardziej obciążają człowieka pod 
względem psychicznym.  Ten nasz zakres działań 
jest więc naprawdę szeroki i wszystko trzeba na 
bieżąco kontrolować, czuwać, zapobiegać lub działać  
w taki sposób, by zminimalizować skutki fizyczne czy 
psychiczne.
P:Czy każdy może zostać strażakiem ochotnikiem? Jakie 
cechy powinna mieć taka osoba?
O: Myślę, że młody człowiek, który chce do nas dołączyć, 
dobrze przeanalizuje tę decyzję. To ludzie, którzy  czują 
pożarnictwo i świadomie przychodzą do jednostki 
chętni do pracy na rzecz drugiego człowieka. Ochotnicy 
są po to, by komuś bezinteresownie pomagać. Dla nich 
świadomość, że pracują społecznie i robią coś dobrego 
dla kogoś, ma o wiele większą wartość od pieniędzy.
P: Co robić gdy jesteśmy świadkiem wypadku?
O: Wszystko zależy od sytuacji, którą musimy ocenić. 
Ratująca osoba musi pamiętać o tym, żeby nie narażać 
siebie i innych osób na niebezpieczeństwo, aby nie 
doszło do kolejnego nieszczęścia. Najpierw trzeba 
zabezpieczyć miejsce wypadku, tak by ofiary wypadku 
były bezpieczne i  inni widzieli niebezpieczeństwo. 
Należy ustawić trójkąt, włączyć światła awaryjne, 
a także założyć kamizelkę odblaskową. Następnie 
zawiadamiamy odpowiednie służby, dzwoniąc pod 
numery alarmowe. Obowiązkowo trzeba ocenić sytuację 
i rzeczowo odpowiadać na pytania dyspozytora. Podać 
dokładne miejsce, gdzie zdarzył się wypadek. Należy 
zacząć właśnie od tych informacji, aby służby wiedziały, 
gdzie wydarzyło się niebezpieczeństwo, gdyby 
połączenie zostało zerwane. Podajemy swoje imię  
i nazwisko, numer telefonu, krótko opisujemy sytuację, 
jakie pojazdy uległy wypadkowi, ilu jest poszkodowanych 
i jaki jest ich stan, czy są przytomni i czy znajdują się w 
pojazdach. Należy wysłuchać wskazówek dyspozytora. 
Następnie, jeśli czujemy się na siłach i nic nie zagraża 
naszemu bezpieczeństwu, podejmujemy czynności 
ratownicze. 

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
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Grupa ze Szkółki Piłkarskiej Bukowsko w dniu 28 
listopada wzięła udział w Turnieju ADR Kolejarz CUP  
w Zagórzu. Młodzi piłkarze zmierzyli się z takimi 
drużynami jak Dukla, Zagórz, Sanok, Przysietnica  
i Rymanów. Dzięki regularnym treningom i ciężkiej pracy 
młodzi adepci piłki nożnej pokonali wszystkie drużyny 
i zdobyli 1 miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. W składzie drużyny grali:
Wiktor Błażejowski, Antoni Ciupka, Jakub Skotnicki, Eryk 
Czapla, Ksawery Perkołup, Filip Król, Tymek Kowalik, 
Marcel Jasion.

      I miejsce w Turnieju ADR Kolejarz CUP

P: Częstym przypadkiem są również zranienia, których 
nie powinniśmy bagatelizować. Jak wygląda pierwsza 
pomoc przy ranach ciętych?
O: Rany cięte bardzo obficie krwawią, dlatego 
postępowanie opiera się na zatamowaniu krwawienia 
a także kontrolowaniu stanu poszkodowanej osoby. 
Należy uchronić ranę przed zakażeniem i przykryć ją 
jałowym opatrunkiem. Warto założyć opaskę uciskową, 
aby zahamować krwawienie. Wcześniej jednak trzeba 
zdjąć odzież na tyle, aby cała rana była widoczna  
i dostępna. 

Na pewno nie wolno usuwać ciał obcych z rany.
P: Czego życzyć strażakom?
O: Przede wszystkim ile wyjazdów, tyle powrotów. Praca 
strażaka to jest służba. Nasza formacja obliguje nas do 
bycia odważnym i ofiarnym w ratowaniu zagrożonego 
życia lub mienia, nawet z narażeniem własnego.
Trzech uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  
w Pobiednie jest członkami MDP, czyli Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, działającej przy OSP w Pobiednie. 
Są to chłopcy z klasy VIII: Szymon Bąk, Eryk Marzec, 
Norbert Wojciechowski, którzy od 2019r. aktywnie 
działają w tej jednostce. Uczestnicy warsztatów zadali 
swoim kolegom parę pytań.
P: Dlaczego zdecydowaliście się zostać członkami MDP?
O: Temat ochrony przeciwpożarowej i pożarnictwa 

bardzo nas interesuje. Chcemy nieść pomoc i poszerzać 
wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia i mienia. 
Poza tym dzięki drużynie rozwijamy swoją sprawność 
fizyczną, a także organizujemy działalność kulturalno-
oświatową w naszym środowisku.
P: Jak wygląda wasza praca w MDP?
O: Nasza praca to wolontariat, czyli pomoc przy 
różnych imprezach okolicznościowych (kierowanie 
ruchem z okazji różnych uroczystości, wspieranie 
przy organizacji dożynek) a także zapobieganie 
pożarom poprzez uświadamianie i oddziaływanie na 
środowisko. Pomagamy OSP również w codziennych 
czynnościach takich jak: mycie samochodów bojowych, 
porządkowanie sprzętu, remont remizy. Uczestniczymy 
w szkoleniach, zawodach strażackich oraz spotkaniach  

z przedstawicielami PSP.
P: Czy chcecie w przyszłości zostać strażakami?
O: Tak, jest to nasze marzenie. Wiemy, że członkostwo 
w MDP i wspólne działania z OSP rozwijają nas w tym 
kierunku i dzięki różnym szkoleniom, spotkaniom oraz 
akcjom, co raz bardziej jesteśmy pewni, że służba 
ludziom w straży to nasze powołanie.
- Dziękujemy za poświęcony nam czas.

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich
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Dnia 16 października 1978 roku arcybiskup Krakowa 
kardynał Karol Wojtyła został niespodziewanie wybra-
ny na Stolicę Piotrową, przybierając imię Jan Paweł II. 
Został on 264 papieżem i zarazem pierwszym po 455 la-
tach następcą św. Piotra nie-Włochem, i pierwszym pa-
pieżem Słowianinem. Było to ważnie i niezwykłe wyda-
rzenie dla całego kościoła, świata i wszystkich Polaków  
a szczególnie dla społeczności szkolnej w Pobiednie. 

Długi i niezwykle dynamiczny pontyfikat Jana Pawła II nie 
tylko pozostawił trwałe ślady w życiu Kościoła, ale także 
miał wielki wpływ na przyszłe losy świata  Polski i jednej 
z naszych szkół. Jego bowiem Zespół  Szkół w Pobiednie 
dnia 15.10.2006 roku obrał na patrona szkoły. Do tego 
wydarzenia cała społeczność szkolna przygotowała się 
przez cały rok, a przed budynkiem stanął pomnik świę-
tego Jana Pawła II. Niezwykle podniosła uroczystość na-
dania imienia szkole zapisała się na trwałe w pamięci 
społeczności lokalnej, szkolnej i licznie zaproszonych go-
ści. Od tej chwili szkoła posiada swój sztandar,  hymn  
a harmonogram  uroczystości szkolnych przepojony jest 
treściami związanymi z osobą Św. Jana Pawła II.  SP Po-
biedno należy do rodziny szkół noszących imię Jana Paw-
ła II i uczestniczy w pielgrzymkach  na Jasną Górę - która 
gromadzi tysiące uczniów z całej Polski  Co roku bardzo 
uroczyście obchodzi święto patrona szkoły zawsze po-
przedzone uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym  
w Dudyńcach. Po niej uczestnicy udają się do szkoły, 
gdzie w czasie akademii wysłuchują i zgłębiają  informa-
cje na temat życia i nauczania Jana Pawła II jakie nam 
pozostawił. Uczniowie, zgodnie z Magdą Anioł, znają i 
śpiewają z wielkim zaangażowaniem „Nie ma lepszego 
od Jana Pawła II” i ulubioną pieśń papieża „Barkę”
Pomimo, że od śmierci Jana Pawła II minęło już 15 lat, 
a jednak pozostaje on nadal obecny w życiu szkoły.  
W rocznicę śmierci składane są kwiaty przed pomni-
kiem i wspominane ostatnie chwile jego życia. Społecz-
ność szkolna chce w ten sposób odpłacić za miłość jaką 
Jan Paweł II darzył młodzież.  Uczniowie wsłuchują się w 
to co chciał im przekazać i co przekazał swoją postawą 
 i służbą, swoim nauczaniem i świętością. 

Karol Wojtyła był i jest największym z Polaków.
Do najważniejszych zagadnień papieskiego naucza-
nia należy zaliczyć troskę o rodzinę i dzieci i młodzież.  
W swoich licznych homiliach i przemówieniach podej-
mował problematykę wychowawczą. Zwracał się do 
rodziców przypominając im o obowiązku wychowania 
dzieci, do nauczycieli i wychowawców do instytucji ko-
ścielnych i świeckich, apelował do dzieci i młodzieży 
o podjęcie trudu pracy nad własnym życiem i charak-
terem Jego autentyzm wiary, otwartość i szczerość bu-
dziły wśród młodych ludzi entuzjazm, radość i zaufanie 
do Jego osoby. W maju 2020 przypadała 100 rocznica 
urodzin papieża do której społeczność szkoły przygoto-
wywała się szczególnie jednak pandemia pokrzyżowała 
wszystkie plany. Postanowiono jednak nie rezygnować 
ze świętowania rocznicy, a jedynie dopasować się do 
obecnej sytuacji.
Na długo zapisze się w pamięci  tegoroczny dzień Patro-
na Szkoły. Było inaczej niż zawsze. Zabrakło uroczystej 
Eucharystii, radosnej akademii, smacznych kremówek 
i pielgrzymowania na Jasną Górę. Odbyło się złożenie 
kwiatów przed pomnikiem przez  p. dyrektor w towa-
rzystwie delegacji uczniowskiej, odczytanie w klasach li-
stu dyrektora z okazji Dnia Patrona Szkoły oraz spotka-
nia z wychowawcami w klasach. O  świątecznym dniu 
przypominała pięknie udekorowana szkoła, jednak na-
stój zmuszał do refleksji i zadumy a z serc nauczycieli  
i wychowanków wyrywało się wołanie „Patronie nasz, 
ratuj nas”.
Wierzymy, że ukochany Święty  czuwa. Mamy Go za naj-

lepszego Patrona nie tylko szkoły, ale obecnych czasów! 
A jego słowa „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni 
od was nie wymagali”  które wybrane zostało jako mot-
to w przygotowaniach do uroczystości nadania imienia 
szkole  pozostają wciąż aktualne i wzywają do pracy nad 
sobą.  Pamiętamy, że to my jako społeczność szkolna 
mamy być żywym pomnikiem Św. Jana  Pawła II. 

Barbara Ciepły

Patronie nasz , ratuj nas !
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Występ nagradzany był częstymi brawami  publiczności. 
Mimo przerwy w zajęciach spowodowanej pandemią od 
września kontynuowaliśmy spotkania muzyczne, do któ-
rych tym bardziej zatęskniliśmy.

Twórcza praca uczniów z pewnością przełoży się na dal-
sze poszukiwanie i rozwijanie własnych zainteresowań 
muzycznych oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

Prowadzący zajęcia: Lesław Pyrcak.

      Spotkania muzyczne – "Chór rozrywkowy" w SP Pobiedno
Zakończyły się prowadzone od listopada 2019 r. w Ze-
spole Szkół w Pobiednie warsztaty, spotkania muzycz-
ne – „Chór rozrywkowy” dla uczniów, którzy bardzo 
chętnie wzięli udział w projekcie „Nie bądź pasywny, 
bądź kreatywny”. Projekt sfinansowany był ze środków 
Fundacji PZU,  której to Fundacji jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni za okazane wsparcie w tego typu działalności 
artystycznej.
Uczestnicy spotkań muzycznych wzięli udział w lekcjach 
chóru jako alternatywnej formie spędzania czasu wspól-
nie muzykując. Poprzez zespołowe aktywizowanie śpie-
wem wszystkich uczestników, chórzyści poszerzyli swo-
ją wiedzę muzyczną jak również umiejętności związane  
z podstawami technik wokalnych. Doświadczyli specy-
fiki pracy chóru mierząc się z wymaganiami stawianymi 
zawodowym śpiewakom, oraz doznali piękna ludzkiego 
głosu i sposobu jego wykorzystania. 

Organizowane były również występy uczestników spo-
tkań przed publicznością. W kończącym się okresie śpie-
wania kolęd zaprezentowali  swój świąteczny repertuar 
dla  społeczności zgromadzonej  w Ośrodku Rekolekcyj-
nym w Zboiskach dnia 28.01.2020, oraz dla podopiecz-
nych Środowiskowego  Domu  Samopomocy w Wolicy  
w dniu  31.01.2020. Chór szkolny wykonał kilkanaście 
bożonarodzeniowych utworów -  kolęd i pastorałek,  wy-
brzmiały również  instrumentalne utwory akordeonowe 
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Chodzą dwaj robotnicy po terenie zakładu.
Nagle jeden z nich rozdeptał ślimaka.
- Czemu go rozdeptałeś? - pyta kolega.
- Nie wytrzymałem! Cały dzień za mną chodził!

W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie złodzieja, który 
kradł ścięte drzewo.
- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu, że króliki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim w piecu...

Siedzi góral na kamieniu i kreci przyrodzeniem.
- Co robicie baco?
- Dostołem kredyt z Powiatowego Biura Pracy i 
rozkrencom interes.

Poziomo:
1A   szwarc, mydło i ...
1I    podstawowe wyposażenie kuźni
2G   wąż dusiciel
3A   finansuje w całości lub w części jakieś 
przedsięwzięcie
3I    silny, gwałtownie posuwający się wir 
powietrzny, trąba powietrzna
4G   partykuła wzmacniająca tak lub czeskie 
„tak”
5A   kopie groby
5I    krzesło na drążkach
6F   najwyżej położony punkt na niebie
7A   jednostka wchodząca w skład większej 
grupy
7I    duże naczynie w kształcie czarki na nóżce
9A   rośliny ozdobne w ogródku, ładne …
9I    służy do odtwarzania płyt gramofonowych
10F elektroda ujemna w ogniwie galwanicznym
11A wierzchnia szata używana przez księdza 
podczas odprawiania mszy
11K stary zabytkowy przedmiot
12G poczucie naszej własnej osoby i wartości
13A majątek, mienie, inwentarz
13I  twórca
14G nazwa polskiego zespołu rockowego
15A ozdobne rośliny wiosenne o wonnych 
kwiatach, białych lub żółtych
15I  gatunek gryki uprawiany ze względu na 
ziarno
Pionowo:
A1   wiano
A11 Julian … znany z Reduty A. Mickiewicza
B5   mieszanina dwu lub więcej substancji
C1   wszystkożerny ptak o czarnym upierzeniu, 
kuzynka kruka
C11 rekrutacja
D5   utrudnienie lub uniemożliwienie przejścia, 
dostępu do czegoś
E1   niematerialny pierwiastek w człowieku, 
ożywiający ciało
E11 najwyższe pasmo górskie w łańcuchu 
Karpat
F5   każdy sobie ją skrobie
G1  mały obraz
G9  owady pasożytnicze
I1   wyznawca katolicyzmu
I9   prowadzi sprawy i udziela porad prawnych
J5   utwór solowy, instrumentalny, wprawka
K1  można w nim kupić kota
K11 praktykant, ten co przyswaja sobie jakąś 
sztukę, naukę, zawód
L5   roślina o dużych barwnych kwiatach w 
kształcie kielicha
Ł1   dryblasy, łobuzy
Ł11 befsztyk tatarski
M5  szczypczyki używane do zaciskania naczyń 
krwionośnych podczas operacji
N1   niewzruszona podstawa, fundament lub 
twarda skała osadowa
N11 jedna z talii 

Henryk Pałuk

K r z y ż ó w k a  6 4

H u m o r
Młody rolnik ogląda i poucza właściciela:
- Pan ciągle pracuje starymi metodami, sąsiedzie. Będę 
zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu zebrać 
chociaż 10 kg jabłek.
- Ja też będę zdziwiony, bo zawsze zbieram z niego 
gruszki.

Młody agronom kazał na swoje urodziny zabić świnię.
Chłop tłumaczy mu:
- Niestety, nie możemy zabić, bo się prosi.
- Choćby i na kolanach prosiła - macie ją zabić!

KONKURS      Litery z kolejno ponumerowanych pól utworzą hasło krzyżówki. 
Rozwiązanie napisz na kartce, do rozwiązania dołącz jakąś ciekawostkę lub zdjęcie  
z okolicy (być może trafi do kwartalnika), włóż do koperty i wyślij na adres siedziby  
Gminy Bukowsko lub dostarcz osobiście. Nie zapomnij się podpisać :) i podać nr 
telefonu.  Nagrody czekają dla pierwsych 3 osób.
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