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WIEŚCI GMINNE

W dniu 4 czerwca 2022 r podczas uroczysto-
ści 70-lecia jednostki OSP w Nagórzanach 
nastąpiło podpisanie umów na dofinanso-
wanie zadań w ramach programu prioryteto-
wego „Ogólnopolskiego Programu NFOŚiGW 
finansowania służb ratowniczych - Dofinan-
sowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jed-
nostek OSP”

Dary serca mieszkańców Gminy Bukowsko 
ponownie trafiły do potrzebujących

Podpisanie umów na dofinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 

OSP w Gminie Bukowsko
Umowy zostały podpisane przez 

Prezesa Zarządu WFOŚIGW w Rze-
szowie Adama Skibę oraz przedsta-
wicieli jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w powiecie sanockim.

W Gminie Bukowsko dofinanso-
wanie na zakup sprzętu i wyposaże-
nie otrzymało sześć jednostek:

OSP KSRG Bukowsko w wysokości 
9690 zł
OSP KSRG Nadolany  w wysokości 9690 zł
OSP Nagórzany w wysokości 9456 zł
OSP Pobiedno w wysokości 9690 zł
OSP Wola Sękowa w wysokości 5000 zł
OSP Wolica w wysokości 5000 zł

Dzięki otrzymanemu 
dofinansowaniu jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w naszej gminie do-
posażone zostaną w sprzęt 
niezbędny do zapobiegania  
i likwidacji skutków katastrof 
naturalnych, ekstremalnych 
zjawisk atmosferycznych lub 
awarii technicznych, których 
skutki zagrażają życiu lub 
zdrowiu osób, mieniu albo 
środowisku naturalnemu. 
Podniesie się również goto-
wość bojowa naszych lokal-
nych służb ratowniczych.

14 kwietnia zakończyła się wielka-
nocna akcja charytatywna „Drzewko 
Życzliwości”. Zbiórka trwała przez 
dwa tygodnie, w trakcie których  
w sklepach spożywczych na terenie 
naszej gminy zbierane były produkty 
w specjalnie przygotowanych koszy-
kach. 

W trakcie akcji dzięki otwar-
tości i życzliwości naszych miesz-
kańców w specjalnych koszykach  
ustawionych w sklepach na terenie naszej 
gminy, sukcesywnie zaczęły pojawiać się 
mini zestawy produktów przynoszonych 
przez poszczególnych darczyńców. W akcję 
zaangażowały się również gminne szkoły, 
gdzie gromadzono produkty przynoszone 
przez młodzież i pracowników.

Z zebranych produktów przygotowane 
zostały paczki, które przekazano bezpo-
średnio do osób samotnych i starszych 
oraz wielodzietnych rodzin. Otrzymane 
wsparcie było bardzo cenne, szczegól-
nie w okresie przedświątecznym. Jednak 
pamięć i troska były tym największym 
darem, jaki mogliśmy ofiarować w tym 
szczególnym czasie. 

Po raz kolejny połączyliśmy siły, aby 
pomóc tym najbardziej zapomnianym  
i potrzebującym członkom naszej spo-
łeczności. Centrum Usług Społecznych  

i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej  
w Bukowsku, dziękują wszystkim darczyń-
com, którzy zaangażowali się w akcję. Wie-
rzymy, że dobro wraca z podwójną siłą. 
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Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej, nie-
wątpliwie jednym  z nich jest Dzień Dziecka. Jest to dzień 
szczególny w życiu dzieci na całym świecie. W swoje świę-
to wszystkie dzieci mogą szczególnie cieszyć się z beztro-
ski dzieciństwa. 

Dzień Dziecka w szkołach Gminy Bukowsko

Cieszy nas ogromnie, że po 
dłuższej przerwie spowodo-

wanej pandemią, w szkołach na-
szej gminy znów 1 czerwca dzieci 
mogły wspólnie i aktywnie na 
świeżym powietrzu spędzić  ten 
szczególny dzień w roku. Każda 
ze szkół w naszej gminie zorga-
nizowała swoim uczniom moc 

Dzieci mogły uczestniczyć  
w licznych konkursach i zaba-
wach sportowych zorganizo-
wanych na sali gimnastycznej 
szkoły i Orliku, poszaleć na 
dmuchanych zjeżdżalniach oraz 
trampolinie oraz namalować 
wspólny obraz. Niesłabnącym 
powodzeniem przez cały czas 

sportowych i artystycznych wra-
żeń i atrakcji.

Dzień Dziecka w Zespole 
Szkół w Bukowsku zorganizo-
wany został wspólnie z Radą 
Rodziców szkoły i przedszko-
la oraz  Radą Sołecką Bukow-
ska na czele z Panem sołty-
sem Jerzym Rakoczy. Dzięki 
wsparciu finansowemu sołectwa 
i rodziców na dzieci czekało moc 
atrakcji, pyszne posiłki i lody. 

trwania imprezy cieszyły się na-
klejane tatuaże, wata cukrowa 
i popcorn. Największą atrakcją 
były jednak pokazy ratowni-
czo-strażackie, które z zaanga-
żowaniem zaprezentowała jed-
nostka OSP w Bukowsku.

W przedszkolu natomiast dla 
dzieci przygotowano malowanie 
twarzy , kolorowe balony, watę 
cukrową. Pyszne posiłki serwo-
wały panie kucharki ze szkoły 

oraz panie z KGW w Bukowsku.
Do zabawy włączyli się pracow-
nicy Centrum Usług Społecz-
nych oraz Urzędu Gminy oraz 
wolontariusze Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Bukowskiej  
w Bukowsku.

Podobnie w Zespole Szkół  
w Pobiednie dzieci miały zor-
ganizowany czas na wspólną 
zabawę i zawody sportowe. 
Dzięki udanej aurze wszy-
scy uczniowie oraz dzieci  
z przedszkola w pełni mogli 
korzystać z atrakcji jakie przy-
gotowała szkoła. Dmuchań-
ce- zarówno dla małych jak  
i starszych dzieci, liczne anima-
cje, konkursy, turniej sportowy, 
słodkości, napoje a także po-
częstunek od Rady Rodziców, 
pokaz udzielania pierwszej po-
mocy przeprowadzony przez 
Druhów z OSP w Pobiednie. 
Tego dnia nastąpiło również 
oficjalne wręczenie nagród 
przez Panią Dyrektor Katarzynę 
Wojtuszewską-Cap w ramach 

Konkursu Czytelniczego im. 
Sándor Petőfi.

Niesamowitą niespodzian-
ką okazało się otrzymanie od 
Instytutu Współpracy Polsko
-Węgierskiej im. Wacława Fel-
czaka m.in. zestawów zaba-
wek do piaskownicy, z których  
w tym dniu dzieci mogły sko-
rzystać.  Były także dmuchańce  
i pyszny poczęstunek.

Nie mogło być inaczej w Ze-
spole Szkół w Nowotańcu gdzie 
Dzień Dziecka tradycyjnie ob-
chodzony był  jako „Dzień Nie-
miecki”. Po wielogodzinnych 
atrakcjach przygotowanych 
przez ZS w Nowotańcu, również 
w świetlicy „Dziecięca Alterna-
tywa” było niecodziennie. Były 
prezenty i oczywiście dobra za-
bawa.

Zaangażowaniem oraz chę-
cią udziału w zabawie, dzieci 
udowodniły, że można wspania-
le się bawić nie tylko w świecie 
wirtualnym.

Joanna Olchawa
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Ekonomia społeczna 
– przyszłość w naszych rękach

Wspólne sprzątanie Gminy Bukowsko

W dniu 16 maja 2022 r.  
w Urzędzie Gminy Bukow-
sko miało miejsce spotkanie 
z przedstawicielką Podkar-
packiego Ośrodka Ekonomii 
Społecznej, Lidią Czarnecką.

Na spotkanie zostały zapro-
szone wszystkie organizacje 

pozarządowe z terenu gminy 
Bukowsko. Podczas spotkania 
uczestnicy zapoznali się z moż-
liwościami jakie aktualnie daje 
POWES. Poprzez profesjonalne 
wsparcie oraz konsultacje z do-
radcami każda organizacja ma 
możliwość, skorzystania z szero-
kiego wachlarza form wsparcia 
swojej działalności statutowej. 

Liderem działań ekonomii 
społecznej w naszej gminie jest 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Bukowskiej w Bukowsku, które już 
realizuje inicjatywę lokalną w ob-
szarze ekonomii sołecznej poprzez 
wprowadzenie odpłatnych usług 
animacji dla dzieci i młodzieży. 

Uzyskane wsparcie z PO-
WES poprzez ekonomizację 
działań stowarzyszenia pozwoli 
na rozwój organizacji i gene-
rowanie dochodu, który będzie 

przeznaczony na dalszą działal-
ność statutową stowarzyszenia.

Projekt „Podkarpacki Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
II” jest realizowany przez Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej pro-
wadzony przez Podkarpacką Agen-
cję Konsultingowo Doradczą Spółka 
z o.o. wraz z partnerami: Fundacją 

im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
oraz Tarnobrzeską Agencją Rozwo-
ju Regionalnego S.A.

Projekt współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa VIII Integracja spo-
łeczna, Działanie 8.5 Wspieranie 
rozwoju sektora ekonomii spo-
łecznej w regionie, na podstawie 
Umowy o dofinansowanie pro-
jektu z Województwem Podkar-
packim – Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Rzeszowie.

Nina Dąbrówka

Dużo czasu i energii włożyli 
w akcję sprzątanie świata  
i swoich sołectw mieszkań-
cy Gminy Bukowsko w dniu 
30 kwietnia 2022. 

W odpowiedzi na zaprosze-
nie wójta Gminy Bukowsko do 
wspólnego sprzątania dołączyli  
w każdym sołectwie sołtysi, rad-
ni, członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich, druhowie z OSP, szkoły 
gminne i ich uczniowie oraz starsi 
i młodsi mieszkańcy naszej gminy.

Akcja wspólnego sprzątania 
Gminy Bukowsko z roku na rok 
cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem. Dzięki takim dzia-
łaniom mamy wpływ na zwięk-
szenie świadomości ekologicznej 
i poszerzenie edukacji środowi-
skowej wśród dzieci, młodzieży,  
a także nas dorosłych. 

Sobotnia akcja była podsu-
mowaniem działań rozpoczętych 
23 kwietnia. W tym dniu, mimo 

ców, na które wpłynęły dotychczas 
przeprowadzone akcje sprzątania 
naszej gminy. Nie mniej jednak 
uczestnicy nie mogli narzekać na 
nudę i brak zajęcia.  Po ciężkiej 
pracy uczestnicy upiekli kiełbaski,  
a dzieci cieszyły się łakociami.

Worki, wywóz śmieci oraz po-
częstunek dla uczestników zapew-
niła Gmina Bukowsko.

Dziękujemy dyrektorom szkół, 
nauczycielom, rodzicom, dzie-
ciom i młodzieży oraz sołtysom, 
organizacjom pozarządowym  
i mieszkańcom za zaangażowanie 
i sprawne przeprowadzenie dzia-
łań porządkowych. Ogromnie nas 
cieszy, że dzieci z naszej gminy tak 
chętnie wzięły udział w tej akcji. 
Wszystkim, którzy dali dobry przy-
kład i włączyli się czynnie w sprzą-
tanie, jesteśmy bardzo wdzięczni.

Wójt Gminy Bukowsko Marek 
Bańkowski dziękuje wszystkim 
uczestnikom za udział i poświęcony 
czas, wspólne sprzątanie to okazja 
do integracji naszych lokalnych 
społeczności.   Joanna Olchawa

niesprzyjających warunków pogo-
dowych, swoje sołectwo posprzą-
tali bardzo ofiarnie mieszkańcy 
Nagórzan. Również dyrektorzy 
szkół, uczniowie i nauczyciele roz-
poczęli sprzątanie przestrzeni wo-
kół szkół i wzdłuż dróg w trakcie 
zajęć szkolnych. 

Podczas objazdu i zbiórki 
worków z zebranymi odpadami  
w poszczególnych miejscowo-
ściach dało się zauważyć dużo 
mniejszą ilość zebranych śmieci niż 
w latach poprzednich!!!  Wierzymy, 
że jest to efekt zmian świadomości 
ekologicznej i nawyków mieszkań-
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Kiermasz Wielkanocny i Wiosenne 
Targi Zdrowia w Bukowsku – pysznie i zdrowo

3 kwietnia 2022 roku, od godziny 10:00 do godziny 14:00 
na skwerze naprzeciwko Urzędu Gminy oraz w Domu Lu-
dowym  odbył się Kiermasz Wielkanocny i Wiosenne Targi 
Zdrowia.

Wydarzenie cieszyło  się 
dużym zainteresowaniem 

zarówno wśród mieszkańców 
jak również gości oraz dzieci  
i młodzieży, które brały udział 
w warsztatach rękodzielniczych 
prowadzonych przez Katarzynę 
Masłowiec, Monikę Klimek i Rena-
tę Sokołowską z CUS. Najmłod-
si mieli okazję wykonać kartki 
i ozdoby wielkanocne w Domu 
Ludowym.

Pomimo zimowej aury, już od 
rana w centrum Bukowska zrobiło 
się gwarno, a wszystko za sprawą 
przygotowanych stoisk z ozdobami, 
palmami i wypiekami wielkanocny-
mi, które przyciągały licznie miesz-
kańców Gminy Bukowsko i okolic.

Różnorodność i przepiękna 
kolorystyka oferowanego towaru 

ska, Pobiedna, Wolicy oraz p. Ha-
liny Husak nie zabrało pysznych 
ciast wielkanocnych: mazurków, 
serników i świątecznych bab. Do-
datkowo Panie z Nadolan serwo-
wały ciepły żurek, który cieszył się 
ogromnym powodzeniem.  Można 
było także zakupić domowej ro-
boty wędliny u Zenona Hanusa 
oraz sery dojrzewające w Sero-
warni Piastowskiej i podpuszcz-
kowe u p. Justyny Serwońskiej 
i Serowarni Karpackiej.  Domowa 
Piekarnia oferowała  pieczywo, ser-
ki oscypkowe i szeroki wybór ziół.

Kiermasz uświetniły występy 
na ludową nutę. W trzech wej-
ściach zaprezentowała się po raz 
pierwszy w tym roku Kapela Ludo-
wa Bukowianie. Niezwykle miłym 
akcentem było ogłoszenie wyni-

im. Jana Grodka w Sanoku pro-
wadzili bezpłatny pomiar ciśnie-
nia i poziomu cukru oraz szkolili 
chętnych z udzielania pierwszej 
pomocy. Miłośnicy pszczelich pro-
duktów nie mogą być zawiedzeni. 

Większość dzieł przeznaczo-
nych  przez naszych wystawców 
na  aukcję charytatywną na rzecz 
Ukrainy, znalazła nabywców. Joan-
na Niemiec-Hnat koordynująca au-
kcją z ramienia Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Bukowskiej, potwierdziła, 
że  udało się zebrać ponad 1400 zł. 
Środki zostały wpłacone na konto 
zbiórki prowadzonej przez TPZB  
i przekazane na pomoc humanitar-
ną dla Ukrainy. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim wystawcom, którzy 
tak ofiarnie zareagowali na prośbę 
przekazania prac oraz wszystkim 
osobom, które włączyły się w au-
kcję i wsparli ten szczytny cel. 

Na kiermasz przybyli starosta 
sanocki  Stanisław Chęć, prze-
wodniczący rady powiatu Robert 
Pieszczoch oraz radni i sołtysi 
gminy.

Joanna Olchawa

zachęciła do zakupów. Każdy zna-
lazł coś dla siebie. Na stoiskach 
swoją twórczość zaprezentowali 
lokalni rękodzielnicy i artyści, spo-
łeczność gminnych szkół i przed-
szkoli z Bukowska, Nowotańca  
i Pobiedna, panie seniorki z Klubu 
Seniora +  oraz  Koła Gospodyń 
Wiejskich i Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Wolicy. Na sto-
łach można było zobaczyć m.in.: 
piękne stroiki świąteczne, pal-
my, pisanki, były też żywe stroiki  
z sezonowych kwiatków.

Dla łasuchów natomiast, 
na stoiskach gminnych KGW  
z Nadolan, Nowotańca, Bukow-

ków konkursu gminnego „Wielka-
nocna Palma” i rozdanie nagród  
i wyróżnień uczestnikom. Nagro-
dy i dyplomy wręczał osobiście 
wójt gminy Bukowsko Marek Bań-
kowski  i sekretarz gminy Diana 
Błażejowska.

W Domu Ludowym w ra-
mach Wiosennych Targów Zdro-
wia na stoisku Bonne Sante  
z Sanoka można było zasięgnąć 
rady dietetyka i bezpłatnie zrobić 
analizę składu ciała, można było 
wziąć udział również w konkursie  
i wygrać 2 tygodniową kurację. 
Studenci i opiekunowie kierunku 
medycznego Uczelni Państwowej 

Na stoisku Józefa Płon-
ki mogliśmy zaopatrzyć się  
w naturalny miód, który 
jest towarem deficytowym 
o tej porze roku. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się 
także aloesowe suplemen-
ty diety i kosmetyki na sto-
siku Forever Living oraz na-
turalna żywność oferowana 
przez  Tadeusza Rolnika  
i Fundację Ziemi i Chleba. 
Mieliśmy okazję zasięgnąć 
rady i opinii doświadczonej 
fizjoterapeutki Anny Perko-
łup oraz instruktora fitness 
z Xtreme Fitness w Sanoku.  
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Kolejne wsparcie na projekty 
inwestycyjne dla Gminy Bukowsko

17,7 mln zł pozyskane dla Gminy Bukowsko 

Projekt dla młodzieży doceniony 
przez Narodowy Instytut Wolności 

Z radością informujemy o pozyskaniu rekordowych do-
finansowań dla Gminy Bukowsko z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki 
wnioskom, złożonym przez Gminę Bukowsko, trafi do nas 
łącznie 17,7 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwe-
stycje służące rozwojowi gminy i zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców. 

Pierwsze zadanie „Zaprojek-
towanie oraz wybudowanie 
wodociągów w Dudyńcach, 
Zboiskach i Wolicy”, zostanie 
zrealizowana w dwóch etapach. 
Wykonanie dokumentacji tech-
nicznej wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę potrwa do 
kwietnia 2023 roku, natomiast 
wykonanie prac związanych  
z budową wodociągów do 
czerwca 2024 roku.

6 kwietnia 2022 roku  
w obecności posła na sejm RP 
Piotra Babinetza podpisano 

umowę na realizację tego zada-
nia o wartości 9 970 000,00 zł. 
Na ten cel Gmina Bukowsko po-
zyskała w I edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład Program 
Inwestycji Strategicznych kwotę 
7 980 000,00 zł, pozostała kwota 
w wysokości 1 990 000,00 zł to 
wkład własny z budżetu gminy.

W II edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Program In-
westycji Strategicznych Gmina 
Bukowsko otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 4 930 000 zł 
na przebudowę i modernizację 

budynków użyteczności publicz-
nej oraz 4 845 000 zł na moder-
nizację infrastruktury drogowej 
na terenie Gminy Bukowsko. 

Jest to szczególny moment 

w historii naszej gminy. Otrzy-
mane dofinansowania pozwolą 
na realizację strategicznych in-
westycji gminy. 

Joanna Olchawa

Dwa projekty inwestycyjne 
złożone przez Gminę Bukowsko 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackie-
go otrzymały dofinansowanie 
w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Na remonty 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych Gmina Bukowsko otrzy-
mała 110 000 zł oraz 330 423 
zł na renowację zbiornika małej 
retencji w Zboiskach. 

W Zboiskach zostaną przy-
wrócone pierwotne parametry 
techniczne i zwiększona reten-

cja zbiorników wodnych poprzez 
odmulenie dna zbiorników, uzu-
pełnienie ubytków betonowych 
w budowlach upustowych oraz 
wymianę rurociągów. Planowane 
działania pozwolą na wykorzysta-
nie pełnej pojemności zbiorników 
retencyjnych oraz przywrócą ich 
rolę przeciwpowodziową. Wyko-
nanie projektowanych robót nie 
będzie mieć negatywnego wpływu 
na środowisko, a istniejące stosun-
ki wodne w przyległych gruntach  
i dotychczasowe warunki przyrod-
nicze zostaną zachowane.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku 
otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.:„RAM-
PA dialogu obywatelskiego” z Narodowego Instytutu Wol-
ności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2022 – Priorytety 2-4.
Zadanie ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz orga-
nizacji pozarządowych gminy Bukowsko, w życie publiczne, poprzez 
poprawę samoorganizacji społecznej, co przyczyni się do wzrostu zna-
czenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienia 
instytucjonalnego sektora obywatelskiego na terenie gminy Bukowsko.

W ramach zadania stowarzyszenie zrealizuje zadania: 
• utworzenie klubu i  skateparku-miejsca spotkań i aktywności dla 
młodzieży w Bukowsku
• warsztaty z aerografii dla młodzieży
• zajęcia survivalowe na łonie natury dla młodzieży, zorganizowane 
w czasie trwania wakacji
• warsztaty przyrodnicze prowadzone nowatorską  metodą edukacją 
• opracowanie i utworzenie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu
Na realizację projektu została przyznana wnioskowana kwota  
w wysokości 69 987,70 złotych !!! 
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W dniu 8 kwietnia nastąpi-
ło uroczyste otwarcie Cen-
trum Usług Społecznych  
w Bukowsku, jednostki 
organizacyjnej powstałej  
z przekształcenia Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej.

Nowa jednostka, której celem 
jest zwiększenie dostępu do 

zintegrowanych usług społecz-
nych i koordynacja tych usług, 
rozpoczęła swoją działalność  
1 września 2021r. Powstała 
dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 
priorytetowa II. Efektywne po-
lityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku 
lokalnym, w wysokości ponad  
1 milion 100 tysięcy złotych.

Powstanie CUS to nowy roz-
dział historii usług społecznych 
świadczonych w Gminie Bukow-
sko, to wychodzenie naprzeciw 
potrzebom wszystkich miesz-
kańców.

Na tą szczególną uroczy-
stość zaproszono zarówno 
przedstawicieli Rządu, Sejmu, 
Urzędu Wojewódzkiego, włoda-
rzy wojewódzkiego, powiatowe-
go oraz  gminnego samorządu, 
dyrektorów i kierowników po-
wiatowych i gminnych jedno-
stek organizacyjnych, zaprzy-
jaźnionych dyrektorów Centrów 
Usług Społecznych z Podkarpa-

Uroczyste otwarcie 
Centrum Usług Społecznych w Bukowsku

cia i kierowników Ośrodków Po-
mocy Społecznej, przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych, 
a także sołtysów.  

Swoją obecnością zaszczycili 
nas m.in. Pani Jolanta Sawicka 
– Wicewojewoda Podkarpacki, 
Pan Grzegorz Nieradka – Do-
radca Wicepremiera Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Pana Piotra Glińskiego,  
a zarazem reprezentant Pana 
Piotra Babinetza – posła  na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
Pani Anetę Figiel – Dyrektor 
Biura Poselskiego Pana Piotra 
Uruskiego – Posła na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej, Pan Ja-
nusz Cecuła – Zastępca Starosty 
Sanockiego. Szczególną grupą 
gości byli również przedstawi-
ciele samorządów gminnych ze 

Słowacji w ramach współpracy 
międzynarodowej. Nie sposób 
wymienić wszystkich obecnych 
bo każda osoba była wyjątko-
wa.

Dopełnieniem otwarcia CUS 
było uroczyste przecięcie wstę-
gi. Nie zabrakło też akcentu 
istotnego dla jednostki, którego 
dokonał ks. Marian Martowicz- 
Proboszcz Parafii w Nowotań-
cu poświęcając pomieszczenia, 
w których funkcjonować będzie 
świetlica socjoterapeutyczna dla 
dzieci i młodzieży. 

Zaproszonych gości powita-
ła Pani Ewa Sieradzka- Dyrektor 
CUS, natomiast Pan Marek Bań-
kowski - Wójt Gminy Bukow-
sko rozpoczął część oficjalną.  
W czasie uroczystego przemó-
wienia, ze strony gospodarza 

z poradnictwem psychologicz-
nym skierowanym dla dzieci, 
- utworzona została świetlica 
socjoterapeutyczna w Nadola-
nach gdzie odbywają się zaję-
cia logopedyczne oraz diagnoza 
społeczna dziecka i rodziny,
- powstał Punkt Informacyjno 
Konsultacyjny, w którym moż-
na uzyskać wsparcie psycho-
loga, specjalisty psychologa 
od spraw przemocy w rodzinie  
i przeciwdziałania alkoholizmo-
wi,  specjalisty wsparcia rodzi-
ny w procesie powrotu dziecka 
do rodziny biologicznej i terapia 
rodzin, oraz usługę mediacji ro-
dzinnych
- dodatkowo świadczone jest 
doradztwo zawodowe indywidu-
alne i grupowe.

Miejsce przyjmowania spe-
cjalistów uzależnione jest od 
potrzeb osoby korzystającej  
z usługi społecznej (szkoła, pla-
cówka, świetlica, PIK – Urząd 
Gminy Bukowsko, w wyjątko-
wych sytuacjach u odbiorcy 
usługi).

Na koniec maja 2022 r. 
z nowych usług społecznych 
świadczonych na terenie Gmi-
ny Bukowsko skorzystało 174 
osoby. Realizacja tych usług fi-
nansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Ewa Sieradzka 

Gminy, nie zabrakło 
słów podziękowa-
nia dla wszystkich, 
którzy swoją pracą 
i zaangażowaniem 
przyczynili się do 
powstania tego miej-
sca.

Po 10 miesiącach 
funkcjonowania CUS 
można stwierdzić, że 
na terenie Gminy na-
stąpiło szereg zmian:
- powstały 3 placów-
ki wsparcia dzien-
nego w budynkach 
szkół podstawowych 
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Wniosek złożony przez Gminę Bukowsko o pomoc finan-
sową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ra-
mach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 
– 2025 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Sa-
morządności”, został zatwierdzony pozytywnie. 

ficznej mieszkańców naszego 
regionu poprzez uczestnictwo 
w warsztatach, zajęciach prak-
tycznych i konferencji.

Również projekt  „Zago-
spodarowanie terenów zieleni 
wokół Domu Ludowego w No-
wotańcu w celu wzbogacenia 
oferty kulturowo- rekreacyj-
nej wraz z budową oświetle-
nia" złożony w ramach Podkar-
packiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2021 – 2025  na 
działania służące realizacji 
Sołeckich Strategii Rozwoju 
Wsi uzyskał wysoką punktację 
i dofinansowanie w wysokości 
12 000 zł z budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego. 

Głównym celem zadania 
jest poprawa atrakcyjności  
i estetyki wiejskich obiektów 
publicznych poprzez zagospo-
darowanie terenu wokół Domu 
Ludowego w Nowotańcu. Dzię-
ki czemu poszerzy się oferta 
oraz możliwości wykorzystania 
dostępnych miejsc oraz tym 
samym, uatrakcyjniona zosta-
nie oferta spędzania wolnego 

Z kalendarium Klubu
Z nami kolejne miesiące działalności Klubu Senior + w Tokar-
ni.  Na przełomie kwietnia i maja w Klubie odbyły się ciekawe 
warsztaty wizażu i fryzjerstwa. Panie Seniorki mogły poczuć 
się pięknie i wyjątkowo.  Dzięki organizacji zajęć ogrodni-
czych, zostały zakupione piękne krzewy i kwiaty. Otoczenie 
wokół Klubu Senior + nabrało koloru oraz  letniej aury. 

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych w dniu 30 maja 2022 r. 
Policjantki Komendy Powiatowej w Sanoku przeprowadziły pogadankę 
w Klubie Senior + w Tokarni. Funkcjonariuszki rozmawiały o tym, na 
co zwracać uwagę, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Mówiły mię-
dzy innymi o sposobach i metodach działania oszustów. Przestrzegały 
przed przekazywaniem pieniędzy  nieznany osobom oraz wpuszczania 
ich do swoich domów. Zwracały uwagę na prawidłowe  zabezpieczenie 
torebek podczas np. robienia zakupów. Składamy serdeczne podzię-
kowania za wizytę i bardzo ważne informacje dla Naszych Seniorów.

Monika Klimek 
Centrum Usług Społecznych w Bukowsku 

Realizacja projektów dofinansowanych z Województwa 
Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025
czasu w miejscowości Nowo-
taniec. Realizowane zadanie 
ma na celu zaspokojenie po-
trzeb społeczno-kulturalnych, 
turystycznych, rekreacyjnych 
i edukacyjnych mieszkańców 
miejscowości Nowotaniec. Na 
realizacji tego zadania sko-
rzysta cała społeczność lokal-
na: mieszkańcy, właściciele go-
spodarstw agroturystycznych, 
turyści, samorząd lokalny, przy-
rodnicy oraz młodzież szkolna. 

W ramach zadania planuje 
się zainstalowanie oświetlenia 
przed Domem Ludowym w No-
wotańcu na terenie zieleni (2 
latarnie ozdobne, oraz 2 lampy 
nad drzwiami wejściowymi do 
budynku), zagospodarowanie 
zieleńca zlokalizowanego na 
działce wokół Domu Ludowego 
w Nowotańcu, a także stwo-
rzenie elektronicznej publikacji 
promującej rośliny nadające 
się na rabaty i zieleńce wraz  
z opisem ich pielęgnacji, z której 
będzie mógł skorzystać każdy 
mieszkaniec Gminy Bukowsko.

Joanna Olchawa

Dzięki dofinansowaniu w kwo-
cie 15 000 złotych, miesz-

kańcy Gminy Bukowsko będą 
mogli uczestniczyć w bezpłat-
nych warsztatach obywatel-
skich, artystycznych i ręko-
dzielniczych oraz wziąć udział 
w konferencji pszczelarskiej.  
W ramach konferencji planowa-
nej na 16 października br.  zosta-
nie przygotowana seria wykładów 
dotycząca bezpieczeństwa oraz 
przyszłości pszczelarzy i pszczół. 
Uczestnicy zdobędą praktyczną 
wiedzę na temat biologii i ochrony 
pszczół oraz znaczenia bioróżno-
rodności środowiska naturalnego  
w kontekście zdrowia i życia nas i 
naszych dzieci.

26 kwietnia 2022 r. w Domu 
Ludowym w Bukowsku odbył 
się bezpłatny  warsztat  inau-
gurujący projekt Uniwersy-
tet Samorządności w Gminie 

Bukowsko. Warsztat pn. „Roz-
wój Organizacji Pozarządowych 
na terenie Gminy Bukowsko" 
zrealizowany został w partner-
stwie z Agencją Restruktury-
zacji i Modernizacji i Rolnictwa 
biuro w Sanoku. 

21 czerwca 2022 r. rozpoczy-
na się  natomiast cykl inicjatyw 
edukacyjnych, które przewidują 
min. warsztaty rękodzieła arty-
stycznego. Warsztaty odbywać 
się będą raz w miesiącu do listo-
pada br. Warsztaty rzemiosła ar-
tystycznego prowadzone będą 
przez wybitnych specjalistów w 
swoich dziedzinach związanych 
z Uniwersytetem Ludowym Rze-
miosła Artystycznego w Woli 
Sękowej. 

Celem projektu jest posze-
rzenie praktycznej i teoretycznej 
wiedzy samorządowo-obywatel-
skiej, ekologicznej i etnogra-
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4 czerwca 2022 r. był szczególnym dniem dla druhów z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagórzanach. W tym dniu 
miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 70- lecia jed-
nostki,  które rozpoczęła msza świętą w kościele parafial-
nym pw. Św. Mikołaja w Nowotańcu. Homilię wygłosił ks. 
kapelan Piotr Babiarz,  podkreślając rolę strażaków ochot-
ników w niesieniu pomocy potrzebującym.

Obchody 70-ciu lat istnienia
wanie w pracy na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej przyznało:

Złoty Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa druhom: Piotr 
Ćwiąkała syn Franciszka, Ro-
bert Dębicki syn Mieczysława, 
Henryk Koźma syn Tadeusza, 

syn Jana, Marcin Barnuś syn 
Adama.

Na wniosek Ambasadora 
Międzynarodowej Komisji Praw 
Człowieka akredytowanej przy 
Europarlamencie gen. brygady. 
B.L. Bolesława Wolanina oraz 
Zarządu OSP, Kapituła Stowa-
rzyszenia Mazowieckiej Odznaki 
Św. Floriana Mazovia przyznała: 
Złoty Krzyż w 100-letnią roczni-
cę Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych  Rzeczpospolitej Pol-
skiej druhowi Piotrowi Królic-
kiemu, Złoty Krzyż Św. Floriana 
druhowi Januszowi Królic-
kiemu. Krzyżem upamiętniają-
cym 100-lecie odzyskania nie-
podległości odznaczono  pana 
Krzysztofa Silarskiego.

Z kolei Prezydium Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Bukowsku przyznało odznaki za 
„Za wysługę lat”: 60 lecia Wy-
sługi lat: Druhowi Zdzisławo-
wi Drozd, 55 lecia Wysługi lat 
druhom: Tadeuszowi Silar-
skiemu, Zdzisławowi Dem-
bickiemu, 50 lecia Wysługi 
lat druhowi: Henrykowi Pisz-
czyńskiemu, 45 lecia Wysługi 
lat druhom: Edwardowi Droz-
dowi, Januszowi Królickie-
mu, Wiesławowi Koźma,  
40 lecia Wysługi lat druhom: 
Stanisławowi Lenio, Maria-
nowi Wierzbickiemu, 35 lecia 
Wysługi lat druhom: Piotrowi 
Ćwiąkała, Robertowi Dębic-
kiemu.

Istotą działań strażaków jest 
skuteczna walka z nagle poja-
wiającym się niebezpieczeń-
stwem i zagrożeniem dla życia 
i zdrowia ludzi. Zwrócili na to 
uwagę w swoich krótkich wystą-
pieniach zaproszeni goście, nie 
szczędząc ciepłych słów gospo-
darzom i jubilatom. Gospodarze 
otrzymali również listy gratula-
cyjne oraz upominki.  Szczegól-
nie miłym akcentem była obec-
ność zaprzyjaźnionej jednostki 
OSP JOT z Krobi, której przed-
stawiciele przejechali 600 km, 
aby wziąć udział w uroczystości. 
Do  jednostki napłynęły także 
życzenia od Parlamentarzystów 
i Europosłów, którzy nie mogli 
osobiście wziąć udziału w uro-
czystościach.

Na zakończenie głos zabrali 
gospodarze wójt Gminy Bukow-
sko Marek Bańkowski oraz go-

Po mszy nastąpił przemarsz 
przybyłych pocztów sztan-

darowych oraz gości pod remi-
zę strażacką w Nagórzanach. 
Kolumnę honorową prowadziła 
Sanocka Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta AVANTI pod batutą Grze-
gorza Maliwieckiego.

Uroczystość rozpoczęła się 
złożeniem meldunku, który 
przyjął Członek Prezydium Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego, 
a zarazem Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP  
druh  Grzegorz Klecha. Po zło-
żeniu meldunku nastąpił prze-
gląd pododdziału oraz uroczyste 
podniesienie flagi związkowej 
na maszt i odegranie hymnu. 
Następnie Prezes OSP Nagó-
rzany Piotr Ćwiąkała przywitał 
zaproszonych gości i przestawił  
historię jednostki oraz rozbudo-
wy remizy.

W trakcie apelu kapelan 
ks. kapelan Piotr Babiarz przy 
udziale  ks. Artura Drozd po-
święcił wyremontowaną remizę 
oraz nowe pojazdy, które roz-
poczęły służbę w nagórzańskiej 
jednostce i wpłynęły niewątpli-
wie  na poprawę bezpieczeń-
stwa pożarowego mieszkańców 
Gminy Bukowsko i Powiatu Sa-
nockiego.

Po ceremonii poświęcenia, 
przystąpiono do dalszej części  
uroczystości, związanej z uhono-
rowaniem wyróżniających się stra-
żaków medalami i odznaczeniami.

Na wstępie uhonorowano 
odznaką 70-lecia za wysługę lat, 
dokładnie tyle ile liczy OSP Nagó-
rzany oraz Złotym Krzyżem Zasłu-
gi Związku Weteranów i Rezerwi-
stów Wojska Polskiego  druhów 
założycieli jednostki w Nagórza-
nach druha Pawła Mieczysła-
wa Maciejowskiego, oraz dru-
ha Zdzisława Lenio.

Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP  
w Rzeszowie za duże zaangażo-

Stanisław Lenio syn Zdzisława
Srebrny Medal za Zasługi dla 

Pożarnictwa druhom: Jakub 
Babiak syn Waldemara, Grze-
gorz Betlej syn Zbigniewa, 
Robert Czytajło syn. Kazimie-
rza, Marek Drozd syn  Zdzi-
sława, Andrzej Kowalczyk 
syn Tadeusza, Artur Koźma 
syn Henryka, Tomasz Oryb-
kiewicz syn Jana, Marek Si-
larski syn Tadeusza, Wojciech 
Wierzbicki syn Mariana

Brązowy Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa druhom oraz 
osobom współpracującym  
z OSP: Waldemar Babiak syn 
Albina, Marek Bańkowski 
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OSP w Nagórzanach

spodarz wydarzenia prezes 
OSP Nagórzany Piotr Ćwiąkała 
dziękując wszystkim gościom za 
przybycie i uświetnienie uroczy-
stości, a wszystkim awansowa-
nym  pogratulowali oraz życzy-
li  dalszych sukcesów zarówno  
w życiu zawodowym jak i pry-
watnym.

W uroczystości udział wzię-
li: przedstawiciel Komendanta 
Głównego PSP st. bryg. mgr 
inż. Marcin Kucharski, repre-
zentujący Posła na Sejm RP Pio-
tra Uruskiego Damian Biskup, 
Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego Je-
rzy Borcz, Radna Wojewódzka 
Monika Brewczak, Prezes Za-
rządu WFOŚIGW w Rzeszowie 
Adam Skiba, Dyrektor KRUS 
w Rzeszowie Bogdan Ry-
znar,  Wicestarosta Powiatu 
Sanockiego Janusz Cecuła,  
Przewodniczący Rady Powiatu 
Robert Pieszczoch, Komen-
dant Powiatowy OSP Grzegorz 
Klecha, Z-ca Komendanta Po-
wiatowego PSP w Sanoku mł. 
bryg. Florian Semenowicz, 
Z-ca Komendanta Powiatowego 
PSP w Lesku mł. bryg. Robert 
Wojciechowski, dowódca 
35. Batalionu Lekkiej Piechoty  
w Sanoku ppłk Grzegorz 
Grzegorzewski, Z-ca szefa 
Wojskowego Centrum Rekruta-
cji kpt Tomasz Kuzdro, Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Lesko Zbi-
gniew Pawłowski, Dyrektor 
Zakładu Karnego w Łupkowie 

ppłk Janusz Wańcowiat, gen. 
bryg. B.L. Bolesław Wolanin, 
radni gminy Bukowsko, a także 
przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych jednostek OSP.

Po złożeniu meldunku, koń-
czącego apel, oraz odprowa-
dzeniu kompanii honorowej 
rozpoczęła się część artystycz-
na wydarzenia. Na scenie wy-
stąpiła Sanocka Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Avanti, a pod 
sceną pod sceną zaprezento-
wały się mażoreteki.

W trakcie imprezy nie za-
brakło atrakcji zarówno dla 

dzieci jak i dorosłych. Były 
zjeżdżalnie, trampoliny, lody, 
wata cukrowa, pokaz ratow-
nictwa medycznego, pokaz 
sztuk walki. Dla smakoszy kar-
kówka, kiełbaski z grilla, gro-
chówka strażacka.  „Strażacką 
Grochówkę” oraz pyszne „wik-
tuały wędliniarskie” na stole 
szwedzkim ufundowane zostały 
ze środków funduszu promo-
cji mięsa wieprzowego KOWR 
„Kuchnia strażacka z ogni-
stą wieprzowiną”. Grochówkę 
przygotowali strażacy z OSP 
KSRG Jaćmierz we współpracy  

z strażakami OSP Pielnia. Jak 
zawsze pyszne przekąski  i cia-
sta przygotowały również  pa-
nie z  KGW Nagórzanki z Na-
górzan. 

Festyn plenerowy  z udzia-
łem zespołu PERFORM trwał do 
późnych godzin nocnych.

Partnerem uroczystości były 
Lasy Państwowe. Druhnom  
i druhom OSP Nagórzany ser-
decznie gratulujemy jubileuszu 
i dziękujemy za poświęcenie na 
rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców Gminy Bukowsko. 

Joanna Olchawa
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17 marca 2022 r. odbył się w naszym przedszkolu Między-
przedszkolny Konkurs Recytatorski ,,O sobie samym” pro-
wadzony przez Barbarę Podstawską. Celem konkursu było 
przede wszystkim rozwijanie i doskonalenie  umiejętno-
ści recytatorskich, mowy i dykcji, popularyzowanie poezji 
dziecięcej oraz zachęcanie do występów na scenie, prze-
łamywanie nieśmiałości a także rozbudzanie wśród dzieci 
ambicji i woli współzawodnictwa w przyjaznej atmosferze, 
poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych  
w życiu człowieka.

BUKOWSKO MISTRZEM WOJEWÓDZTWA
Końcem marca w Zespole Szkół w Bukowsku rozegrany zo-
stał Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Unihokeju dziew-
cząt. Na turnieju stawiło się 8 najlepszych drużyn Pod-
karpacia wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. 
Stawką zawodów było prawo do reprezentowania naszego 
województwa na arenie ogólnopolskiej.

Gospodynie bardzo dobrze 
rozpoczęły turniej wygrywa-

jąc 2:0 z grającymi na co dzień 
w hokeja na lodzie dziewczyna-
mi z Dębicy. W kolejnym meczu 
rozgromiły 5:0 drużynę ze SP 
nr 1 w Stobiernej a o pierwsze 
miejsce w grupie po ciężkim 
boju pokonały 3:1 koleżanki  
z zaprzyjaźnionego klubu „Pan-
cerni Żurawica”

W grupie finałowej najtrud-
niejszy okazał się mecz z „dwój-
ką” ze Stobiernej. Po remisie 
1:1 podopieczne Jakuba Barć 
chcąc myśleć o tytule mistrzyń 

musiały wygrać z niepokonany-
mi dotąd unihokeistkami z Pust-
kowa. W tym meczu lider naszej 
ekipy Milena Łabaj strzelając  
3 szybkie bramki nie pozosta-
wiła nikomu złudzeń, kto jest 
najlepszą drużyną na Podkarpa-
ciu. Mecz ostatecznie zakończył 
się wynikiem 6:1 a 17 strzelo-
nych bramek w całym turnieju 
i doskonała dyspozycja kapita-
na naszej drużyny to świetny 
prognostyk przed zawodami 
Ogólnopolskimi, które corocz-
nie odbywają się w początkiem 
czerwca w Elblągu.

O sobie samym
P. Urszula Płonka – przedstawi-
ciel Rady Rodziców.

Zaszczycili nas swoją obec-
nością Pan Dyrektor Andrzej 
Chrobak, Pani wicedyrektor Ewa 
Kseniak i Pani Joanna Niemiec
-Hnat opiekun Oświaty z Urzędu 
Gminy w Bukowsku.

Uczestnicy pięknie zapre-
zentowali swoje wiersze przed 
zgromadzoną publicznością  
i komisją konkursową. Jury do-
konało  oceny uczestników kon-
kursu biorąc pod uwagę:
• dobór tekstu
• pamięciowe opanowanie 
  tekstu
• interpretację utworu
• ogólny wyraz artystyczny
• dykcję
• kulturę słowa

W przerwie kiedy obradowa-
ło jury dzieci przy słodkim poczę-
stunku oczekiwały na werdykt. 
Nie zabrakło też pląsów i piose-
nek.  Jury miało trudne zadanie, 
bo wystąpienia były świetne. 

Pan i Pani dyrektor pogra-
tulowali wszystkim opanowania 
tekstu, świetnej dykcji, gry aktor-
skiej, a przede wszystkim braku 
tremy! Wręczyli uczestnikom dy-
plomy i upominki oraz  słodkości. 
Jury wyróżniła 12 uczestników. 
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim nauczycielom za przygoto-
wanie swoich wychowanków,  
a dzieciom za wytrwałość w opa-
nowaniu pamięciowym wierszy  
i odwagę, jaką wykazały się  wy-
stępując przed liczną publicz-
nością. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Dziękujemy 
sponsorom tj: Radzie Rodziców  
i Państwu L. i T. Klimek.

Do konkursu przystąpiło 
łącznie 29 uczestników,  którzy 
wystąpili na scenie.  Oprócz 
dzieci z naszego przedszkola 
gościliśmy przedszkolaków z 
ZS Przedszkola Samorządo-
wego w Nowotańcu oraz ZS 

Przedszkola Samorządowe-
go w Pobiednie. Wykonaw-
ców oceniało jury w składzie: 
P. Maria Bułdys –była wizy-
tator kuratorium Oświaty, 
P. Regina Drozd- była dyrek-
tor Przedszkola w Nowotańcu 
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Dzień dziecka w Zespole Szkół w Bukowsku

W dniu 19 maja obchodziliśmy 46 rocznicę śmierci pro-
fesora Juliana Krzyżanowskiego, patrona Zespołu Szkół  
w Bukowsku. Uroczystości  z tej okazji rozpoczęliśmy Mszą 
Świętą sprawowaną przez naszego katechetę ks. Grzegorza 
Kwitka. W imieniu społeczności szkolnej tradycyjną wiązan-
kę kwiatów pod tablicą upamiętniającą wielkiego polskie-
go humanistę złożyli: dyrektor szkoły oraz przedstawicielki 
Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. 

Konkurs KRUS na rymowankę

1 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole wspaniałe święto 
wszystkich dzieci - Dzień Dziecka. Z tej okazji dla uczniów 
naszej szkoły zostały przygotowane różne atrakcje, aby 
bardziej umilić ten wyjątkowy czas. W szkole już od rana 
można było zobaczyć wiele roześmianych twarzy. Ucznio-
wie młodszych klas rywalizowali w zawodach sportowych, 
które przyniosły wiele emocji zarówno startującym, jak  
i kibicującym. Starsi brali udział w konkursie literacko – 
plastycznym „Ikonografika”, a później rywalizowali w tur-
nieju piłki nożnej na „Orliku”. 

Dużą atrakcją były zorga-
nizowane przez strażaków OSP 
w Bukowsku pokazy z zakresu 
pierwszej pomocy i sprawności 
pożarniczych. Rada Rodziców we 
współpracy z Dyrekcją szkoły, 
Sołtysem wsi Bukowsko, Centrum 
Usług Społecznych w Bukowsku 
oraz wychowawcami i nauczycie-
lami, z ogromnym zaangażowa-
niem zorganizowała ciekawą, nie-
powtarzalną imprezę plenerową  
w trakcie, której zapewniono wie-

le atrakcji. Były m.in. zjeżdżalnie, 
dmuchańce, eurobungee, tatu-
aże, smaczne przekąski i inne cie-
kawe zajęcia. Wszyscy uczniowie, 
którzy brali udział w konkursach 
otrzymali nagrody. 

Czas przeznaczony na świę-
towanie minął bardzo szybko,  
a uczniowie radośni i zadowole-
ni wrócili do domów. Na koniec 
bardzo chcemy podziękować p. 
Jerzemu Rakoczy – sołtysowi 
wsi Bukowsko, p. Katarzynie Ma-

słowiec, p. Katarzynie Moskała – 
pracownicom CUS w Bukowsku, 
p. Ninie Dąbrówka, p. Joannie 
Olchawa – pracownicom Refe-
ratu Pozyskiwania Funduszy Ze-
wnętrznych , Promocji i Kultury 
w UG Bukowsko, p. Sylwestro-
wi Żytka – komendantowi OSP  
w Bukowsku oraz jego załodze, 

Delikatesom Centrum w Bukow-
sku za Wasze zaangażowanie  
w realizację tego przedsięwzięcia. 
Ogromne podziękowania należą 
się Radzie Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Bukowsku, która 
koordynowała wszystkie działa-
nia. Dzięki Państwu nasze dzieci 
przeżyły niezapomniane chwile.

Po przejściu do sali gimna-
stycznej cała społeczność Zespołu 
Szkół w Bukowsku miała okazję 
wysłucha montażu słowno-mu-
zycznego zaprezentowanego 
przez uczniów szkoły podsta-
wowej, jak również przedszkola 
samorządowego w Bukowsku. 
Wielkie brawa należą się ojcom 
sześcioletnich dziewczynek, którzy 
mieli odwagę zaprezentować się 
w tańcu ze swoimi pociechami.  

Dziękujemy paniom Agnieszce 
Żytka, Marzenie Oleniacz, Justy-
nie Pogórskiej, Barbarze Podstaw-
skiej, Beacie Kocaj oraz panu Da-
nielowi Kornasiewiczowi za wkład 

pracy wniesiony w uświetnienie 
naszego święta. 

Ostatnim akcentem Dnia Pa-
trona stało się wręczenie nagród 
uczniom Gminy Bukowsko za 
udział w Gminnym Konkursie Ję-
zyka Angielskiego po patronatem 
Wójta Gminy Bukowsko. 

Gratulujemy Janowi Rako-
czy zajęcia pierwszego miejsca  
w kategorii klas 7-8, a także Mi-
chałowi i Adamowi Rakoczy zaję-
cia odpowiednio pierwszego i dru-
giego miejsca w kategorii klas 4-6. 
Dziękujemy naszym anglistkom p. 
Iwonie Gajewskiej i p. Ewie Wilusz 
za zorganizowanie w/w konkursu.

Oliwia Bednarz z Zespołu Szkół w Bukowsku otrzymała 
wyróżnienie w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Ry-
mowankę pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzy-
ko wypadków znamy”. 3 czerwca w Urzędzie Marszałkow-
skim odbyła się gala wręczenia dyplomów i nagród etapu 
wojewódzkiego tego konkursu. 

Głównym organizatorem 
wydarzenia była Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego, 
zaś współorganizatorami: Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Państwowa Inspekcja Pra-
cy, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa oraz Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Wszystkich wyróżnionych 
i nagrodzonych uczestników 
powitali w imieniu samorządu 
województwa podkarpackie-
go Jerzy Borcz przewodniczący 
sejmiku, a zarazem Dyrektor 
Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa oraz Anna Huk czło-
nek zarządu województwa. 
W gali rozdania nagród wzięli 
udział również przedstawiciele  
z instytucji działających na rzecz 
rolnictwa między innymi: Robert 
Pieszczoch dyrektor Podkarpac-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego, Stanisław Zając zastępca 
dyrektora Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa, Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego oraz 
Wiesław Lada dyrektor biura 
Podkarpackiej Izby Rolniczej. 
Uczestnikami konkursu na ry-
mowankę mogły być dzieci 

urodzone w latach 2008 -2011, 
których przynajmniej jeden ro-
dzic podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników. Rymowanka 
Oliwii została wyróżniona spo-
śród 77 prac, które wpłynęły 
na konkurs. Miłym akcentem 
był moment wręczenia nagrody 
naszej uczennicy przez Roberta 
Pieszczocha dyrektora PODR  
w Boguchwale. Mieliśmy też oka-
zję zrobić zdjęcie pamiątkowe  
z organizatorami konkursu. Gra-
tulujemy Oliwii i dziękujemy p. 
Andrzejowi Bednarz, który za-
bezpieczył transport.
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Nach der Pause- wieder zusammen”

Dzień Rodziny
3 czerwca br. w Zespole Szkół w Nowotańcu miała miej-
sce niecodzienna uroczystość. Tego bowiem dnia przed-
szkolaki i  uczniowie szkoły podstawowej, ich rodzice oraz 
nauczyciele obchodzili Święto Rodziny. Był to wyjątkowy 
dzień, ponieważ przez ostatnie dwa lata rodzinne uroczy-
stości odbywały się tylko w sieci, ze względu na obowiązu-
jące obostrzenia związane z pandemią. 

inscenizacje, melodyjne i wzru-
szające piosenki oraz rytmiczne 
tańce. Wszyscy goście, mamusie 
i tatusiowie, nie kryli zadowolenia, 
radości i łez wzruszenia. Spotkanie 
było również okazją do wspólnego 
biesiadowania przy filiżance kawy i 
dobrym cieście. 

To był naprawdę wyjątkowy 
dzień, pełen uśmiechu, radości 
i wzruszeń, przypominających 
wszystkim o skarbie rodzinnej 
miłości, który powinniśmy pielę-
gnować na co dzień.

Renata 
Preisner-Rakoczy

Tym razem prosto z pełnych 
miłości małych serc płynęły sło-
wa radości i wdzięczności. Bo tak 
właśnie w życiu jest każda mama 
jest the best.  A mój tata to jest 
taki super gość, przy nim znika 
każdy smutek, każda złość - słowa 
wyśpiewanej piosenki wprawiały 
rodziców w zachwyt i podziw dla 
umiejętności swoich pociech. Ma-
luchy starały się ze wszystkich sił, 
bowiem ze słowem mama  i tata 
każde dziecko wiąże najpiękniej-
sze wspomnienia: pierwsze troski 

rozwiewane przez uścisk mamy, 
radość płynącą z zabawy z tatą, 
marzenia, które spełniły się dzię-
ki ich wsparciu. Wdzięczność tę 
mogły dziś wyrazić nieco inaczej 
niż zazwyczaj: tańcem, piosenką 
i wierszem.  Dzieci z klas 1 – 3 
wraz z przedszkolakami ubrały swą 
miłość do rodziców w pieczołowi-
cie przygotowywane występy oraz 
własnoręcznie zrobione upominki. 
Pod czujnym okiem wychowaw-
czyń i pana Kornasiewicza, zapre-
zentowały piękne wiersze, ciekawe 

Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Nowotańcu tradycyjnie 
obchodzony jest jako „Dzień Niemiecki”. Również w tym 
roku po długiej przerwie,  uczniowie i społeczność szkolna,  
połączyli siły, aby wspólnie zorganizować i cieszyć się ob-
chodami VII Dnia Niemieckiego pod hasłem przewodnim: 
„Nach der Pause- wieder zusammen” co znaczy „Po prze-
rwie- znowu razem”. 

praktykowany w krajach niemiec-
kojęzycznych przypadł maluchom 
do gustu i sprawił ogromną fraj-
dę.  W czasie, gdy mali odkrywcy 
oddali się poszukiwaniu drogo-
cennych skarbów, uczniowie klas 
starszych oraz nasi goście repre-

i radości nie było końca. Kolejnym 
etapem Dnia Dziecka była hucz-
na impreza na sali gimnastycznej,  
w której uczestniczyli już wszy-
scy uczniowie Zespołu Szkół oraz 
przybyli goście a wśród nich pan 
wójt Marek Bańkowski, pani se-
kretarz Diana Błażejowska oraz 
pani Joanna Niemiec - Hnat. Cha-
ryzmatyczni prowadzący wspa-
niale podgrzewali atmosferę. Wy-
stępy taneczne tych młodszych 
i starszych, pięknie brzmiące 
piosenki w wersjach polsko- nie-
mieckich i niemieckich, kabaret, 
zabawa z jabłkami, pokazały jak 
społeczność szkoły w Nowotań-
cu jest ze sobą zżyta. Smakowi-
tym ukoronowaniem imprezy był 
poczęstunek. Wypieki uczniów 
i rodziców, a także słynna „Kar-
toffelsalat” przygotowywane 
wedle tradycyjnych niemieckich 
przepisów spotkały się  z wielkim 
zainteresowaniem i  w mig znik-
nęły ze stołów. Wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowa-
nia naszej imprezy z okazji Dnia 
Dziecka serdecznie dziękujemy  
a w szczególności Radzie Rodzi-
ców za sfinansowanie naszego 
przedsięwzięcia. Fundatorami 
nagród byli pani Agnieszka Arzt 
z Ambasady Szwjcarii w Warsza-
wie, pani Katarzyna Ciećkiewicz  
z Instytutu Austriackiego we Wro-
cławiu oraz wydawnictwa Klett 
Polska i WS PWN. Serdecznie 
dziękujemy.

Renata Papisz- Żyłka 

Skąd pomysł na motto? Byli już 
Bracia Grimm i ich baśnie, były 

niemieckie wynalazki, które zmie-
niły świat, a wśród nich twórca 
Harribo czy konstruktor silnika 
diesla,  był też magiczny świat 
walców i księżniczka Sissi, były 
gry i zabawy oraz festiwal piosen-
ki niemieckojęzycznej. I zrodził 
się pomysł, aby  po tak długiej 
przerwie jakby reaktywować kilka 
elementów z lat wcześniejszych. 
Wszyscy wiedzą, że nikt nie lubi 
bawić się sam, jeśli tańczyć i śpie-
wać to najlepiej w parze albo w 
grupie. I o to chodziło w tym roku, 

nikt nie stoi z boku, każdy śpie-
wa lub tańczy oraz uczestniczy 
w super zabawach. We wszyst-
kich poczynaniach nawiązano 
do krajów niemieckojęzycznych  
i ich tradycji. I tak, już z samego 
rana zajączek wielkanocny ostro 
wziął się do pracy. W przygoto-
wane wcześniej miejsca schował 
słodkie niespodzianki dla naszych 
maluchów. Przedszkolaki i ucznio-
wie najmłodszych klas mieli oka-
zję zakosztować niemieckiej tra-
dycji, zbierając schowane przez 
starszych kolegów, czekoladowe 
jajka i zajączki.  Słodki zwyczaj 

zentujący sanockie licea wraz  
z panią Ewą Lipelt, nauczycielką 
języka niemieckiego, brali udział 
w zajęciach, podczas których 
rozwiązywali różnorodne quizy, 
krzyżówki i łamigłówki w języku 
niemieckim. Wszyscy uczniowie 
oglądnęli ponadto prezentację 
multimedialną poświęconą naj-
ważniejszym tradycjom, świętom 
i zwyczajom krajów niemiecko-
języcznych, takich jak: Oktober-
fest, Rosenmontag, Martinstag 
czy Fastnacht. W międzyczasie 
w każdej sali dzieci uczestniczyły 
w różnych zabawach. Śmiechu  
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Podsumowanie XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

„Biblioteka – świat w jednym miejscu”

Szkolny Konkurs Literacki 
,,Opowiedz piórem” rozstrzygnięty!
22 kwietnia br. uczniowie Zespo-
łu Szkół w Nowotańcu mieli okazję 
,,opowiedzieć piórem” o ciekawych 
wydarzeniach z życia szkoły lub swo-
jej klasy w formie opowiadania. 

Celem konkursu było rozwijanie talen-
tów pisarskich i doskonalenie umiejętności 
redakcyjnych uczniów. Konkurs przeprowa-
dzono w dwóch kategoriach wiekowych: 
uczniowie klas IV-V realizowali się w for-
mie opowiadania z dialogiem, a uczniowie 
klas VII-VIII tworzyli opowiadanie z opisem 
przeżyć wewnętrznych. A oto laureaci kon-
kursu: 

- w klasach IV-V 
I miejsce - Aleksandra Burnat, 
II miejsce - Milena Gorzkowska,
III miejsce - Antonina Piszczyńska.
- w klasach VII-VIII 
I miejsce  - Julia Żak, 
II miejsce - Natalia Kabala,
III miejsce  - Judyta Gorzkowska. 

Zwyciężczynie konkursu zostały uho-
norowane dyplomami, otrzymały również 
nagrody książkowe oraz oceny celujące. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w pracy twórczej i w nauce!

Dorota Zagórska 

Po dwóch latach przerwy, 
spowodowanych pandemią, 

wróciliśmy do uroczystych ob-
chodów święta bibliotek. W tym 
roku, na zaproszenie dyrektor 
GBP w Bukowsku, pani Angeli-
ki Królickiej, swoją obecnością 
na imprezie w Zespole Szkół 
w Nowotańcu zaszczycili nas 
wyjątkowi goście wójt Gminy 
Bukowsko, p. Marek Bańkow-
ski, dyrektor MBP w Sanoku, 
p. Leszek Puchała; instruktorka  
i opiekunka gminnych bibliotek, 
p. Iwona Krawczyk; sekretarz 
Gminy p. Diana Błażejowska; 
skarbnik Gminy, p. Urszula Ra-
koczy; dyrektor ZS w Bukow-
sku, p. Andrzej Chrobak, wi-
cedyrektor ZS w Bukowsku, 

p. Ewa Kseniak; dyrektor ZS  
w Pobiednie, p. Katarzyna Woj-
tuszewska-Cap, wicedyrektor ZS  
w Pobiednie p. Wioletta Przyboś. 
Dopisała, oczywiście, społecz-
ność szkolna. Było bibliotecznie: 
książkowo, słodko, kolorowo, 
wesoło, tanecznie, śpiewająco  
i konkursowo. Rozdano nagrody 
za gminny  konkurs bibliotecz-
ny czytelniczy „Ja, czyli kto?”, 
zorganizowany przez Bibliote-
kę szkolną we współpracy ze 
wszystkimi oddziałami Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Bukow-
sku. O nagrody rywalizowa-
ło 12 dziewczyn z Nowotańca  
i Pobiedna. Z różnych przyczyn 
oba etapy odbyły się jednego 
dnia w nowej siedzibie biblio-

teki w Pobied-
nie. Było bardzo 
i n t e r e s u j ą c o  
i sympatycznie, 
ale niestety, jak 
zwykle, gonił 
nas czas i nie 
udało się wy-
czerpać wszyst-
kich tematów. A 
przy fantastycz-
nych książkach 
nigdy ich nie 
brakuje. W tej 
rywalizacji naj-
lepsze okazały 
się dziewczyny 
z Nowotańca: 
Klaudia Lenio 
(1), Natalia Ka-
bala (2), Judyta 
Gorzkowska (3) 
oraz Sabina Ko-

pacz, Dominika Michalak, Julia 
Żak, Jagoda Nowakowska i Ka-
tarzyna Koczerska (równorzęd-
ne wyróżnienia). W czasie im-
prezy podsumowującej Tydzień 
Bibliotek, został rozstrzygnięty 
mitologiczny konkurs kraso-
mówczy pod hasłem „Dawno 
temu, na Olimpie…”, współorga-
nizowany przez nauczycieli hu-
manistów i Bibliotekę szkolną.  
O nagrody rywalizowali czwar-
to- i piątoklasiści. Jury zdecy-
dowało, że najpiękniej mity 
opowiadali: Milena Gorzkowska, 
Laura Sieradzka i Mateusz Za-
biega. Zaś publiczność, swoją 
specjalną nagrodę przyznała 
Laurze Sieradzkiej. Wszystkim 
uczestnikom konkursów dzięku-
jemy i gratulujemy! 

Sylwia 
Wójcik-Stabryła  
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,,Kartka dla Rodaka” 
od Zespołu Szkół 
w Pobiednie
W związku z udziałem w akcji „KART-
KA DLA RODAKA” Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Pobiednie otrzymał 
specjalne podziękowanie za udział  
w XII edycji akcji.

Pięknie wykonane wielkanocne pocz-
tówki dzieci zaopatrzyły w bardzo osobi-
ste, od serca dedykowane Rodakom ży-
czenia. Kartki zostały przekazane do biura 
fundacji i stamtąd wysłane do m.in : Litwy, Bia-
łorusi, Ukrainy, Czarnogóry i innych państw. 
Koordynatorem akcji była p. Małgorzata Wdowin.

„Biegiem po matematykę”.

Kolejne dofinansowanie projektu 
dla Zespołu Szkół w Pobiednie!
Z ogromną radością informuję, że Ze-
spół Szkół im. Jana Pawła II w Po-
biednie otrzymał dofinansowanie na 
realizację projektu „Sándor Petőfi, św. 
Elżbieta Węgierska, Antal Doráti  - Roz-
powszechnianie wiedzy na temat wy-
bitnych węgierskich postaci”. Zadanie 
publiczne będzie współfinansowane 
ze środków otrzymanych od Instytu-
tu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. 
Wacława Felczaka w Warszawie.

Bardzo się cieszymy, że już po raz drugi 
będziemy mogli podjąć wiele nowych działań 
projektowych, a najważniejsze z nich to:

- Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu 
Czytelniczego im. Sándor Petőfi;

- Przeprowadzenie Powiatowego Kon-
kursu Wiedzy o wybitnych Węgrach: Sándor 
Petőfi, św. Elżbieta Węgierska, Antal Doráti. 
Konkurs skierowany będzie do szkół podsta-
wowych Powiatu Sanockiego;

- Przeprowadzenie Konkursu Plastycz-
nego dla uczniów szkół podstawowych na 
szczeblu gminnym pt. "Śladami św. Elżbiety 
Węgierskiej";

- Przeprowadzenie Konkursu Tanecz-
no-Wokalnego dla dzieci przedszkolnych na 
szczeblu gminnym pt. "Muzyka - miłość An-
tala Doráti";

- 23.10.2022 - Dzień Węgierski. Święto 
Niepodległości Węgier. Podsumowanie pro-
jektu w Zespole Szkół w Pobiednie.

Planowane przedsięwzięcia mają na celu 
zainteresowanie i upowszechnienie  informa-
cje o życiu i działaniach znanych węgierskich 
postaci, takich jak: św. Elżbieta Węgierska, 
poeta Sándor Petőfi, dyrygent i kompozytor 
Antal Doráti. Chcemy zapoznać naszą spo-
łeczność z ich zasługami oraz przybliżyć war-
tości, którymi kierowali się w swoim życiu. 

Głównym efektem działań projektowych 
będzie przybliżenie uczniom, rodzicom, społecz-
ności lokalnej życia i działalności znanych wę-
gierskich postaci oraz bezpośrednie poznawanie 
historii, kultury, współpracy Polski i Węgier. 

Katarzyna Wojtuszewska-Cap
Publikacja wyraża jedynie poglądy au-

tora/ów i nie może być utożsamiana z ofi-
cjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy 
Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.

Gminny Konkurs Matematyczny wiastków. W grupach rozwiązywali 
zadania na uzasadnienie. Na koniec 
każdy zespół wykazał się celnością 
oddając po cztery rzuty do kosza.  

We współzawodnictwie spor-
towym punktowano poprawność 
wykonania, lokatę i celność rzutu, 
natomiast z  matematyki – wła-
ściwą odpowiedź. Wynik końcowy 
stanowiła średnia punktów zdo-
bytych w konkurencjach sporto-
wych i za zadania matematyczne.

Po ukończeniu rywalizacji na-
uczyciele  –  opiekunowie udali się 
na obrady i ustalenie wyników, a 
uczestnicy odpoczywali przy po-
częstunku.W Gminnym Konkursie 
Matematycznym „Biegiem po ma-
tematykę” szkoły zajęły następu-
jące lokaty:
I miejsce – ZS w Bukowsku
II miejsce – ZS w Pobiednie
III miejsce – ZS w Nowotańcu

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody, których fundatorem był 
Wójt Gminy Bukowsko Pan Marek 
Bańkowski. Dziękujemy opiekunom 
za przygotowanie uczestników do 
konkursu  oraz uczniom klasy 7b za 
pomoc w obsłudze. Pomysłodawcą 
połączenia matematyki z elementa-
mi aktywności ruchowej była Pani 
Ewa Ambicka – Rudy. 

W dniu 30 maja 2022 r. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
im Jana Pawła II w Pobiednie odbył się Gminny Konkurs 
Matematyczny „Biegiem po matematykę”, adresowany do 
uczniów klas siódmych i ósmych.

3. Gospodarze: Zespół Szkół  
w Pobiednie reprezentowany 
przez Magdalenę Bańkowską, Ma-
teusza Słyszyk, Wiktorię Bodnar i 

Annę Filipczak pod opieką 
Pani Ewy Ambickiej – Rudy.

Po powitaniu uczest-
ników przez dyrektora Ze-
społu Szkół w Pobiednie 
Panią Katarzynę Wojtu-
szewską – Cap, kapita-
nowie drużyn wylosowali 
miejsca dla swoich zespo-
łów: nr 1 – Zespół Szkół 
w Pobiednie,  nr 2 Zespół 
Szkół w Nowotańcu, nr 3 

Zespół Szkół w Bukowsku. Na-
stępnie wzięli udział w rozgrzew-
ce sportowej, poprowadzonej 
przez ucznia klasy 7b.

Odbyło się pięć konkurencji,  
w których uczestnicy musieli in-
dywidualnie wykazać się sprytem, 
koordynacją ruchów, zachowa-
niem równowagi oraz wiedzą  
z zakresu własności potęg i pier-
wiastków, notacji wykładniczej, 
praktycznego zastosowania pier-

Celem  konkursu była po-
pularyzacja matematyki  

w połączeniu z rywalizacją ru-
chową, motywowanie uczniów 
do wykorzystania swojej wiedzy 
i umiejętności z matematyki, 
wdrożenie uczniów do wyko-
rzystania posiadanej wiedzy 
przy rozwiązywaniu problemów  
w sytuacjach praktycznych oraz 
kształtowanie odpowiedzialno-
ści za grupę.

W konkursie wzięły udział trzy 
drużyny:
1. Zespół Szkół w Bukowsku re-
prezentowany przez Szymona 
Chrząszcza, Oliwię Bednarz, Mi-
łosza Łabaja i Kacpra Żytkę pod 
opieką Pani Anity Sokołowskiej.
2. Zespół  Szkół w Nowotańcu re-
prezentowany przez Natalię Kaba-
ła, Julię Drewnik, Julię Burnat i Szy-
mona Worońca pod opieką Pani 
Katarzyny Dworzańskiej – Bobko.
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W ramach projektu „Sándor Petőfi, św. Elżbieta Węgierska, 
Antal Doráti  - Rozpowszechnianie wiedzy na temat wy-
bitnych węgierskich postaci” Zespół Szkół im. Jana Paw-
ła II w Pobiednie przeprowadził wśród uczniów klas 1 – 8 
Szkolny Konkurs Czytelniczy im. Sándor Petőfi. Zadanie 
publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych 
od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka w Warszawie.

SZKOLNY KONKURS W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDNIE – „MISTRZ LEKTUR”
„Mistrz Lektur” to szkolny konkurs, przeprowadzony w 
Zespole Szkół w Pobiednie dla chętnych uczniów klas VII  
i VIII.  Celem konkursu było rozbudzanie pasji czytelnic-
twa i  zamiłowania do literatury, sprawdzenie stopnia zna-
jomości lektur obowiązkowych, oraz aktywizacja uczniów 
poprzez udział w konkursach. 

 Uczestnicy biorący udział 
w konkursie musieli wykazać 
się znajomością treści lektur 
omawianych na lekcjach.  Za-
kres materiału obejmował tylko 
lektury dotychczas omawiane. 
Uczniowie mieli do rozwiąza-
nia test  składający  się z około 
40 pytań otwartych. Liczyła się 
przede wszystkim wiedza.

W konkursie wzięło udział 11 
uczniów. Laureaci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody książkowe.  
I miejsce - Wiktoria Bodnar klasa VIII
II miejsce - Marcin Kopczyk klasa VII a
III miejsce - Magdalena Bań-
kowska klasa VII a
wyróżnienie - Krzysztof Adamski 
klasa VII b 

Jerzy Ambicki

Szkolny Konkurs Czytelniczy 
im. Sándor Petőfi

tywny stosunek do świata i wia-
rę w siebie.

Konkurs polegał na wyłonie-
niu czytelników, którzy w trak-
cie trwania konkursu wykazali 
się najpiękniejszym czytaniem 
fragmentów książki węgierskie-
go pisarza Ferenca Molnara 

W konkursie wzięło udział wielu 
uczniów. Jury nagrodziło dzieci, 
które otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i prezenty. 

Wyniki konkursu 
przedstawiają się 

następująco:
Kategoria klasy 1-3
1 miejsce: Antonina Klepacz
2 miejsce: Joanna Kiszka
3 miejsce: Milena Banasik
Kategoria klasy 4-5
1 miejsce: Anna Żytka
2 miejsce: Aleksandra Boroń-
czyk
3 miejsce: Eliasz Brejta
Kategoria klasy 6-8
1 miejsce: Wiktoria Bodnar
2 miejsce: Krzysztof Adamski
3 miejsce: Mateusz Słyszyk.

Dodatkowo zespoły kla-
sowe, które najliczniej wzięły 
udział w konkursie, otrzymały 
nagrody grupowe. I miejsce 
zdobyła klasa 1, II miejsce kla-
sa 2a, III miejsce klasa 2b, a 
wyróżnienie przyznano klasie 3.

Wszystkim, którzy brali 
udział serdecznie gratulujemy! 

Publikacja wyraża jedynie 
poglądy autora/ów i nie może 
być utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Instytutu Współ-
pracy Polsko-Węgierskiej im. W. 
Felczaka.

                                                                                    
koordynator projektu:

Katarzyna 
Wojtuszewska-Cap

Celem konkursu było popu-
laryzowanie czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży, pro-
pagowanie autorów literatury 

węgierskiej, rozbudzanie zain-
teresowań czytelniczych, pro-
mujących pozytywne wzorce 
zachowań, budujących pozy-

,,Chłopcy z Placu Broni”. Kon-
kurs został przeprowadzony 
w trzech kategoriach wieko-
wych: klasy 1-3, 4-5 oraz 6-8. 
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Skarby przeszłości 
skrywane w ziemi 

na terenie naszej gminy
Całe dzieje ludzkości archeolodzy usystematyzowali, dzie-
ląc je na trzy wielkie epoki: kamienia brązui żelaza. Młod-
sza epoka kamienia zwana neolitem najbardziej rewolu-
cyjna w dziejach ludzkości, wniosła znajomość uprawy 
roli: wiążącą się z osiadłym trybem życia, wymuszonym 
oczekiwaniem na plony: hodowlę bydła, umiejętność lepie-
nia naczyń z gliny, gładzenia krzemiennych i kamiennych 
narzędzi przewiercania w nich otworów. Zachowanymi 
śladami tych pierwszych rolników są zagubione lub porzu-
cone motyki kamienne sierpy, siekierki lub topory. Na tere-
nie gminy Bukowsko znaleziono luźne zabytki świadczące  
o obecności rolników. Kiedyś tego typu narzędzia stanowi-
ły dużą wartości dla właściciela, dzisiaj dla archeologów.

Pierwszego odkrycia, o któ-
rym wiemy dokonał p. Ry-

szard Golonka mieszkaniec 
Nagórzan, który znalezioną 
20 lat wcześniej, podczas orki  
w miejscowości Pielnia, piękną 
siekierkę, wykonaną z łupku, 
pochodzącą z młodszej epoki 
kamienia, przekazał w 2016 
roku do Muzeum Historycz-
nemu w Sanoku. Przez dwa-
dzieścia lat przechowywał ją  
w specjalnej szkatułce, nie-
świadomy jej wartości. Druga 
tego typu siekierka krzemien-
na, pasiasta z wczesnej epo-
ki brązu, została znaleziona 
przez p. Grażynę Pluskwik 
z Pielni, na pograniczu Piel-
ni i Nadolan, w polu pod la-
skiem, blisko strumienia, przy 
obrabianiu ziemniaków. Pani 
Grażyna przekonana o wyjąt-
kowości swojego znaleziska 
powiadomiła od razu p. Marię 
Zielińską archeolog z Sanoka. 
W podziękowaniu za ofiarowa-
ne znaleziska o dużej wartości 
archeologicznej, uczciwi zna-
lazcy wpisani zostali  do grona 
przyjaciół Muzeum Historycz-
nego w Sanoku.  Przyczynili 
się niewątpliwie bowiem do 
lepszego poznania życia ludzi 
przed wiekami zamieszkujący-
mi nasze tereny.

Kolejny skarb znaleziony 
na zalesionym szczycie jedne-
go ze wzgórz położonych na 
południe od wsi Wola Sękowa, 
zawierał unikatowe naczynie 
brązowe na nóżce, zaopatrzo-
ne w kabłąk oraz 32 skręty 
brązowe, w których znajdo-
wały się szczątki organiczne 
w formie celowo obrobionych 
patyczków. Po przekazaniu go 
Muzeum w Sanoku, uznano, 
że skarb z Woli Sękowej dato-
wać należy przypuszczalnie na 

wczesną epokę żelaza, a rze-
czone naczynie mogło przybyć 
tutaj z Bałkanów. Te wstęp-
ne ustalenia wciąż są jednak 
przedmiotem weryfikacji spe-
cjalistów.

W roku ubiegłym za po-
średnictwem p. Krzysztofa 
Mindura - właściciela Muzeum 
Militariów i Techniki w Woli 
Sękowej do WUOZ Delegatura 
w Krośnie trafił fragment ka-
miennego toporka odkrytego 
przypadkowo w Woli Sęko-
wej przez p. Piotra Wyderkę 
na terenie jego działki. Frag-
ment toporka odkryty został 
podczas wybierania kamieni z 
zaoranego pola. Miejsce zna-
leziska zlokalizowane jest nad 
potokiem Pielnica, do którego 
prowadzi duża skarpa. Po wi-
zji lokalnej przeprowadzonej 
przez archeologów, miejsce to 
zostało oznaczone jako pra-
dziejowy ślad osadniczy.

Najbardziej współczesne-
go znaleziska dokonał w tym 
roku 4 kwietnia, pracownik 
firmy budowlanej p. Tadeusz 
wykonujący wykop koparką 
na głębokości ok. 2 m, pod-
czas naprawy awarii wodo-
ciągu przy remizie strażackiej 
w Bukowsku. Natrafił on na 
metalowy kubek wypełniony, 
owiniętymi w materiał histo-
rycznymi monetami. W tym 
samym dniu urzędnicy Gminy 
Bukowsko, informację o zna-
lezisku przekazali do delega-
tury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Krośnie.

Następnego dnia kierow-
nik delegatury p. Łukasz Dzik, 
oraz archeolog p. Anna Oko-
niewska przeprowadzili we-
ryfikację znaleziska oraz wi-
zję lokalną miejsca. Podczas 
weryfikacji doliczono się 156 
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monet głównie austro-węgier-
skich z lat 90-tych XIX w. oraz 
początku XX w. Najmłodszą 
z monet określono na 1914 
- 1918. Wstępnie oceniono 
znalezisko na bardzo warto-
ściowe historycznie. Monety 
zostały przekazane do Mu-
zeum Historycznego w Sano-
ku, gdzie przejdą konserwację.  
W związku z odkryciem cen-
nego znaleziska można się 
spodziewać dalszych badań 
archeologicznych w tym miej-
scu. Wśród monet zweryfiko-
wano cent amerykański sprzed 
pierwszej wojny światowej, 
którego obecna wartość jest 
dość znaczna. Znalazca srebr-
nego skarbu nie miał wątpli-
wości co z nim zrobić. „To się 
oddaje bez żalu, bo lepiej, 
żeby poszło w dobre ręce  
i służyło nawet i następnym 
pokoleniom jak się okaże, że 
to coś cennego i ważnego dla 
historii naszej tutaj okolicznej” 
– powiedział p. Tadeusz Kowa-
lik. Urząd Ochrony Zabytków 
zamierza przedstawić znalazcę 
do nagrody Ministra Kultury, 
za godną pochwały podstawę 
i przykład właściwego postę-
powania ze znaleziskami ar-
cheologicznymi.

Zamykając krótki rys, 
dziejów należy stwierdzić, że 
ziemia nie odkryła jeszcze 
wszystkich tajemnic przed ba-
daczami najstarszej przeszło-
ści i tej nowszej. Cieszy nato-
miast fakt, że społeczeństwo 
podchodzi ze zrozumieniem 
do artefaktów przeszłości,  
a tego typu podstawy są god-
ne pochwały i naśladowania.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku we współpracy z Gminą Bukow-
sko będzie realizować trzy kolejne projekty kulturalne, które otrzymały dofinansowanie  
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach trzech różnych progra-
mów zarządzanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury.

Kulturalne projekty Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Bukowskiej w Bukowsku finanowane 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

Pozytywnie rozstrzygnięty na 
korzyść Towarzystwa Przyja-

ciół Ziemi Bukowskiej w Bukow-
sku, został   projekt złożony  
w ramach programu: Kultura 
- Interwencje. Edycja 2022. 
W ramach dofinansowania zo-

Kolejnym projektem Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Bukow-

skiej w Bukowsku, który został 
pozytywnie oceniony jest „Blo-
gowa Książka”,  złożony w ra-

Tuż przed zamknięciem nu-
meru dowiedzieliśmy się  

o przyznanym dofinansowaniu 
projektu Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Bukowskiej w Bukowsku 
„Obrzędowe Love” w wyso-

stała przyznana kwota 9 000,00 złotych.
Celem realizacji zdania pn." Kuchenne opowieści" jest stworzenie warunków dla wzmacniania toż-

samości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym oraz lokalnym, a także upamiętnianie pol-
skiego dziedzictwa historycznego  i kulinarnego,  poprzez upowszechnianie dorobku kultury i tradycji 
regionu i zwiększenia obecności kultury w życiu społecznym naszej gminy.

W ramach zadania zostaną zrealizowane warsztaty kulinarne, skierowane dla członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Bukowsko, gdzie tematem przewodnim będzie kuchnia lat 2o -tych, okresu mię-
dzywojennego w odniesieniu do regionu, na którym znajduje się gmina Bukowsko oraz jej nieistniejące wsie. 
Warsztaty kulinarne będą ubogacone opowiadaniami związanymi z historią dań oraz ich przyrządzaniem. 

Uwieńczeniem dnia warsztatowego będzie degustacja dań przygotowanych podczas warsztatów 
oraz potańcówka z muzyką na żywo w klimacie lat dwudziestolecia międzywojennego.

Już dziś zapraszamy mieszkańców Gminy Bukowsko do udziału w tym wydarzeniu w dniu 26 sierp-
nia 2022 r w Centrum Dziedzictwa Przyrody Karpackiej w centrum Bukowska. Ciepły sierpniowy wie-
czór, pyszna kuchnia i nastrojowa muzyka będzie wspaniałym zakończeniem lata.

mach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura Dostępna 2022. Projekt 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 11 000 zł. 

Zadanie zostanie zrealizowane poprzez autorskie spotkania z autorami książek oraz blogerami 
książkowymi, w każdej z trzech miejscowości, gdzie mieszczą się filie Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Bukowsku.

kości 12 000 zł.  Projekt został złożony w programie zarządzanym przez Departament Narodowych 
Instytucji Kultury – „Kultura ludowa i tradycyjna”. 

Głównym celem projektu pn.: „Obrzędowe Love” jest wspieranie zjawiska związanego z kulturą 
tradycyjną lokalnej społeczności Gminy Bukowsko w tym kulturą mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz tradycji środowiskowych. Inicjatywa te ma przyczyniać się do integracji członków społeczności 
Gminy Bukowsko poprzez: warsztaty odgrywania obrzędów ludowych przed weselem np.   darcia pie-
rza, przygotowywania wiana panny młodej, przygotowywania pary młodej do zaślubin i samego wese-
la, z uwzględnieniem pieśni, muzyki, gwary występującej na terenie gminy Bukowsko, a także  nauki 
tańców ludowych weselnych. Obrzędy polskie wzbogacone zostaną o elementy tradycji społeczności 
żydowskiej i łemkowskiej, zamieszkującej niegdyś Gminę Bukowsko. 

Spektakl premierowy wypracowany podczas warsztatów, przedstawiający tradycyjne wesele lu-
dowe oraz towarzyszące mu przygotowania będzie transmitowany on-line, dzięki temu dziedzictwo 
kulturowe naszej gminy dotrze do szerokiego grona odbiorców.

Realizacja tego projektu pozwoli na integrację międzypokoleniową społeczności lokalnej i na przy-
wrócenie pamięci o bogatej tradycji naszego regionu.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z kalendarium wydarzeń w Gminie Bukow-
sko zamieszczonym w obecnym wydaniu. 
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kULTUra I TraDYCja

Dobry początek roku 
dla Kapeli Ludowej Bukowianie
Ograniczenia Covid '19 w dużej mie-
rze zmieniły nasze życie, to codzienne, 
zawodowe i społeczne, w tym także 
kulturalne. Podobnie było z działalno-
ścią kapeli Bukowianie, która w czasie 
pandemii przestała występować dla 
publiczności, a nawet musiała zrezy-
gnować z prób. Szczęśliwie utrzymali-
śmy skład osobowy i z chęcią przystą-
piliśmy do pracy, gdy tylko pojawiły 
się takie możliwości. 

O tamtych latach pisałem już w 68. nu-
merze Kwartalnika, a tym razem „na 

gorąco” chciałbym wspomnieć o wydarze-
niach już z bieżącego roku. Rozpoczęliśmy 
go udziałem w XXVI Wojewódzkim Kon-
kursie Kapel Ludowych w Błażowej, gdzie 
5 czerwca Bukowianie „wygrali” nagrodę 
główną Grand Prix. Do konkursu zgłosiło 
się 16 kapel, więc konkurencja była duża, 

stąd i zwycięstwo bardziej słodkie. 
Pomimo znacznie mniejszej konku-
rencji, nie udało nam się powtórzyć 
sukcesu tydzień później w Przeglą-
dzie Pieśni i Muzyki Ludowej KroPA 
'2022 w Korczynie. Tym razem mu-
sieliśmy się zadowolić trzecim miej-
scem. Na pocieszenie przypomnę, 
że w ubiegłym roku przypadło nam 
tylko wyróżnienie, więc jest postęp, 

nam nasze „muzyczne spotkania” i koncer-
ty dla publiczności. Mam nadzieję, że życie 
wróci już do normalności, a my nadal bę-
dziemy mogli ubogacać dorobek Bukowian. 
Możliwe (jak Bóg pozwoli), że w najbliższym 
czasie z sympatykami muzyki ludowej, spo-
tkamy się 10 lipca br. w Mrzygłodzie, a 14 
sierpnia w Bukowsku.

Z ludowym pozdrowieniem
Henryk Pałuk – kierownik kapeli

ale i mobilizacja do dalszej pracy. W oby-
dwu konkursach kapela wystąpiła w skła-
dzie: Katarzyna Kociuba – skrzypce, Marian 
Czapla – skrzypce sekund, Tomasz Bieda – 
klarnet i Krzysztof Pałuk – kontrabas. Już 
w szerszym składzie, 14 czerwca br. mie-
liśmy okazję wystąpić w Zabłotcach z oka-
zji spotkania z w-ce ministrem rolnictwa p. 
Norbertem Kaczmarczykiem. Cieszą miejsca 
i nagrody, mimo to najwięcej radości dają 

Marta Terrier reprezentantką województwa 
podkarpackiego na Ogólnopolskim 

Konkursie Jawor u Źródeł Kultury w Kielcach

Przywracamy pamięć 
historyczną naszego regionu
W dniu 19 kwietnia 2022 nastąpiło rozstrzygnię-
cie otwartego konkursu ofert „Mecenat kulturalny” 
2022, w którym to stowarzyszenie Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, otrzyma-
ło dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na reali-
zację zadania pn. „Szlakiem Historycznych Osad” – 
przywracamy pamięć historyczną kultury i tradycji.

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o znacze-
niu i wartości dziedzictwa kulturowego województwa pod-
karpackiego, a mianowicie jego zakątka w gminie Bukow-
sko, na pograniczu Beskidu Niskiego oraz Bieszczadów.

W ramach zadania zostanie zrealizowana inicjatywa, 
która będzie obejmowała:
• warsztaty fotograficzne w dniach 16-17 lipca br., które 
poprowadzi artystka fotograf- Karolina Migurska
• renowację ścieżki historyczno-przyrodniczej pn. „Szla-
kiem Historycznych Osad”
• wernisaż zdjęć uczestników warsztatów fotograficznych  
w dniu 23 września br.

Dzięki inicjatywie uda się przywrócić pamięć o kulturze  
i tradycji społeczności  Rusińskiej mieszkającej na terenie Gmi-
ny Bukowsko, a jednocześnie  odkryć na nowo walory przyrod-
nicze miejsc, które   zachwycają swoją urodą zarówno miesz-
kańców, jak i turystów odwiedzających gminę Bukowsko.

Poszukujemy wspomnień i zdjęć osób zamieszkujących  
nieistniejące już dziś miejscowości Kamienne, Ratnawica i Beł-
chówka. Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami swoimi 
wspomnieniami o ludziach tam mieszkających lub fotografiami 
tych miejsc. 

Kontakt w sprawie archiwalnych materiałów: Joanna 
Olchawa mail. jolchawa@bukowsko.pl,  tel. 013 46 74 015 
wew. 37

W dniu 3 maja 2022 r. w studiu koncertowym Polskiego Radia Rze-
szów ogłoszono oficjalnie werdykt jury oceniającego prace uczest-
ników pierwszej edycji konkursu Rzeszoffolk w 5 różnych katego-
riach oraz wręczono nagrody laureatom. W konkursie wzięły udział 
22 kapele ludowe, 8 solistów-śpiewaków i instrumentalistów i 20 
zespołów folklorystycznych. Poza tym rywalizowało 9 animatorów 
kultury, napłynęło także 21 prac rękodzielniczych. 

ludową oraz wyłonienie reprezentanta 
województwa podkarpackiego na ogól-
nopolski konkurs w Kielcach. 

W kategorii rękodzieło i sztuka lu-
dowa nagrodę odebrała mieszkanka 
naszej Gminy Marta Terrier, która zo-
stała również reprezentantką Podkar-
pacia w tejże kategorii w ogólnopol-
skim Festiwalu Polskiego Radia Kielce 
i Muzeum Wsi Kieleckiej – „Jawor-u 
Źródeł Kultury”. Przepiękne papierowe, 
kunsztownie wycinane firanki Pani Mar-
ty zyskały uznanie jury spośród 21 prac 
rękodzielników z całego Podkarpacia.

Słuchacze Regionalnej Rozgłośni 
w Rzeszowie mogli usłyszeć wywiad 
z Panią Martą na temat jej drogi 
twórczej oraz kultury i tradycji na-
szej gminy i regionu.

Gratulujemy Pani Marcie Terrier 
sukcesu oraz uznania jej twórczości. 
To ogromna radość, że artystka lu-
dowa z Gminy Bukowsko, kultywują-
ca tradycję naszego regionu będzie 
reprezentować Województwo Pod-
karpackie w ogólnopolskim konkur-
sie twórców ludowych.

Rzeszoffolk, organizatorem które-
go jest Polskie Radio- Regionalna 
Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio 
Rzeszów”, jest regionalnym etapem 
konkursu ogólnopolskiego „Jawor-u 
źródeł kultury”, organizowana we 
współpracy z Radiem Kielce.

Nagrody Rzeszoffolk- „Jawor-u źró-
deł kultury” są przyznawane artystom 
mieszkającym w województwie pod-
karpackim, wykonującym muzykę lu-
dową lub inną formę artystyczną zwią-
zaną z tradycyjną kulturą Podkarpacia. 
Celem konkursu jest uhonorowanie 
osiągnięć podkarpackich artystów  
i animatorów działających we wszyst-
kich obszarach związanych z kulturą 
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Wrześniowy Piknik Militarny z rekonstrukcją 
bitwy historycznej z I wojny światowej 
Muzeum Historii Polski już po raz czternasty przyznało 
dofinansowania w ramach programu „Patriotyzm Jutra” 
Edycja 2022. Program wspiera instytucje skupiające się na 
pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii 
oraz kultury. „Patriotyzm Jutra” popularyzuje historię Polski 
w sposób nieszablonowy, wykorzystuje współczesne media 
jako środki przekazu. Projekty uzyskujące dofinansowanie 
odznaczają się nowatorskim podejściem do tematu patrio-
tyzmu oraz aktywują uczestników i lokalne społeczności. 

bą o udostępnienie nam zdjęć 
rodzinnych, na których może-
my odnaleźć bohaterów czasu 
I wojny światowej oraz  okresu 
międzywojennego lub zobaczyć 
życie codzienne mieszkańców 
naszej gminy. Każda taka ro-
dzinna pamiątka będzie dla nas 
cennym źródłem wiedzy o cza-
sie w jakim przyszło żyć naszym 
przodkom. Chcielibyśmy przy 
okazji pikniku przygotować wy-
stawę na której zaprezentujemy 
pozyskane zdjęcia oraz historię 
miejsc, osób, wydarzeń. 

Z góry dziękujemy za życz-
liwe przyjęcie naszej prośby. 
Skany zdjęć można przesłać na 
adres jolchawa@bukowsko.pl 
lub przynieść do Urzędu Gminy 
pok. 210. Zdjęcia zostaną ze-
skanowane, a oryginały wrócą 
do Państwa.

„Dofinansowano ze środków 
Muzeum Historii Polski w War-
szawie w ramach programu „Pa-
triotyzm Jutra”

darzenie będzie miało miejsce  
w Woli Sękowej w dniu 10 wrze-
śnia 2022 r. 

Już dziś zapraszamy Pań-
stwa do udziału w wydarzeniu, 
mającego na celu edukację  
kulturalno-poznawczą opartą 
na wycinku historii naszego re-
gionu okresu pierwszej wojny 
światowej. Dla każdego będzie 
to niewątpliwie ciekawa i ekscy-
tująca forma poznawania prze-
szłości.

Przy tej okazji zwracamy 
się do Państwa z wielką proś-

Spośród 641 nadesłanych 
zgłoszeń Zespół Sterujący 

w trybie konkursowym zdecy-
dował o przyznaniu dofinanso-
wania w kwocie 23 000 zł na 

realizację zadania pn. „Piknik 
Militarny z Rekonstrukcją Bitwy 
o Bukowsko" złożonego przez  
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Bukowskiej w Bukowsku. Wy-

Polska nauka straciła 
wybitnego historyka

W dniu 5 maja 2022 w Krakowie odbyły się uroczystości 
pogrzebowe historyka mediewisty prof. dr. hab. Feliksa 
Kiryka – Honorowego Obywatela gminy Bukowsko oraz 
miasta Sanoka i Sandomierza. Profesor był badaczem śre-
dniowiecza polskiego i powszechnego, znawcą dziejów 
miast, historii szkolnictwa, wykładowcą, wybitnym uczo-
nym. Nazywany był historykiem „małych ojczyzn”.   Zali-
czany do grona najwybitniejszych historyków okresu po-
wojennego znany nie tylko w kraju ale i za granicą. Profe-
sor Feliks Kiryk zmarł w wieku 88 lat.

ściach pogrzebowych uczestni-
czyła delegacja Gminy Bukow-
sko na czele z wójtem Mar-
kiem Bańkowskim.

Profesora żegnali również 
przedstawiciele nauki, kultury  
i samorządów min.  Rektor 
Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie oraz Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

W mowach pożegnalnych 
dominowała sentencja Horace-
go - „Non omnis moriar” co 
oznacza: nie wszystek umrę, 
nie cały umrę. Co oddaje wagę  
i znaczenie pracy naukowej i ba-
dawczej prof. Kiryka. Dorobek 
naukowy, jaki po sobie pozo-
stawił, będzie cennym źródłem 
wiedzy dla miłośników historii  
i przyszłych pokoleń.

Możemy być dumni z tego, że z 
naszej gminy wywodzi się, tak waż-
na postać dla nauki, która stanowić 
może wzór do naśladowania dla 
młodych historyków i naukowców. 
Jesteśmy mu wdzięczni, za to, że 
nie zapomniał o swoich korzeniach,  
a poprzez monografię Sanoka  
i Bukowska jego osoba pozostanie 
na zawsze w pamięci wielu z nas.

Biografię profesora Feliksa 
Kiryka autorstwa Katarzyny Hnat 
zamieściliśmy w Kwartalniku 
Nr (3)/11 i (4)/12 z roku 2007, 
która dostępna jest na stronach 
www.bukowsko.pl w zakładce 
Kwartalniki – „Prof. Feliks Kiryk  
– wielki historyk małych oj-
czyzn”. Zachęcamy do lektury.

Joanna Olchawa

Msza święta pogrzebowa 
rozpoczęła się w połu-

dnie w kościele św. Kazimierza. 
Następnie zmarłego odprowa-

dzono na miejsce wiecznego 
spoczynku na Cmentarz Rako-
wicki, w alei zasłużonych przy 
ulicy Prandoty. W uroczysto-
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Mama w obozowym      pasiaku
Miesiąc maj na polskiej ziemi ma wymiar szczególny. Malowany  kwiatem rozwijającej się 
przyrody i śpiewem ptaków, które uwijają się przy budowie gniazd by wylęgły się pisklę-
ta. Maj, to miesiąc popularnych imienin, śpiewanych litanii loretańskich przy kapliczkach, 
bawiących się gromadnie dzieci na łąkach o czym  pisała w swojej twórczości Maria Ko-
nopnicka. W miesiącu maju obchodzimy także ważne święto – Dzień Matki. Słowo mama 
odmieniane we wszystkich językach, kryje w sobie cały nasz świat. Czterdzieści lat temu 
2 maja 1982 r. na Jasnej Górze z okazji jubileuszu sześćsetlecia Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej, zostało złożone wotum wdzięczności kobiet polskich – Kielich Życia. Dar 
ten wyraża afirmację powołania kobiety do macierzyństwa i jest wezwaniem do modli-
tewnej krucjaty w obronie poczętego życia, a tym samym sprzeciwem wobec każdej indy-
widualnej i społecznej nieakceptacji dziecka. Na jubileuszowym Kielichu Życia widnieją 
wyrzeźbione postacie św. Jadwigi Śląskiej, św. Jadwigi – królowej, bł. Teresy Ledóchow-
skiej i Stanisławy Leszczyńskiej – położnej, mamy w obozowym pasiaku. Obok księżnej, 
królowej, mniszki i założycielki zgromadzenia do pracy misyjnej w Afryce znalazła się nie 
przypadkowo więźniarka obozu koncentracyjnego z Oświęcimia.

bramę więzienną, szłyśmy przez 
pola, poprzez ścieżki do wiejskie-
go kościółka. Tę „mszę” napisała 
w więzieniu jakaś nauczycielka  
z kresów. W drodze wymiany 
więźniów znalazła się w Oświę-
cimiu. Od niej pani Stanisława na-
uczyła się tej „mszy” na pamięć.                      

W archiwum rodzinnym Lesz-
czyńskich znajdują się wspo-
mnienia Stanisławy o obozowych 
nabożeństwach majowych. Od 
najwcześniejszych lat ukocha-
ła  Matkę Bożą, a nabożeństwa 
majowe stały się u Leszczyńskich 

świętem rodzinnym. Stanisława 
Leszczyńska nigdy nie przypusz-
czała, że profesja położnej za-
wiedzie ją do bram Auschwitz, 
Zabrana ze swojego domu z oko-
licy, gdzie regularnie przyjmowa-
ła porody, często przemierzając 
pieszo wiele kilometrów, aby do 
nich dotrzeć, została wrzucona 
w koszmarny krajobraz obozu 
zagłady. Po śmierci zamordowa-
nego wcześniej męża, brutalnym 
rozdzieleniu z oddelegowanym 
do innego obozu synem, Stani-
sławie i jej córce pozostała tylko 
jedna nadzieja: przeżyć! Niemal 
natychmiast okazało się, że za-
wód Stanisławy może być jedno-

Dla kobiet stłoczonych w blo-
ku rewirowym, chorych, oczeku-
jących porodu lub już w połogu 
były to momenty odprężenia, 
chwile wyzwolenia z brutalności 
świata drutów. Jedna z matek 
obozowych tak wspomina ten 
czas ukojenia wyrwany okrutnej 
rzeczywistości: „We wszystkie 
niedziele [Leszczyńska] „odpra-
wiała” dla nas „mszę”. Mówiła 
ją wierszem. Zapamiętałam tyl-
ko krótki fragment: „O Panie, Ty 
widzisz łzy nasze. Ty znasz nasze 
winy, gdy bije godzina prób cięż-
kich”. Wszystkie w ciszy płaka-
łyśmy. „Msza” zaczynała się od 
tego, że wychodziłyśmy przez 

wane przez nią nabożeństwa 
obozowe: „Mało, że sama wie-
rzyła, ale umiała tą swoją wiarą 
przekonywać innych i dać im 
jakby spokój, urządzić swoje 
osobiste modlitwy tak, że to się 
udzielało innym. Tam było wie-
le grup, które zbierały się na te 
nabożeństwa majowe. Z tych, 
które pamiętam, było właśnie 
to, że ja chętnie chodziłam do 
tej sztuby, bo tam to się odby-
wało ładnie. „Mama” intonowa-
ła jakąś modlitwę, potem się 
śpiewało (…) i to była ta chwila, 
jakieś 15 minut, pół godziny, i to 
był spokój. To był taki specyficz-
ny klimat, który stwarzała”.

urodzonych i ocalonych z obozu 
oświęcimskiego.

Stanisława Leszczyńska dla 
udręczonych, zbolałych kobiet 
stała się „Mamą”. „Ona znajdo-
wała czas i siłę nie tylko na ra-
towanie naszego zdrowia i życia 
naszych dzieci – wspomina M. 
Salomon, więźniarka nr 86594 
– ale ratowała też naszą wia-
rę w Boga, w ludzi. I to może 
było ważniejsze niż chleb. Przy 
„Mamie” przestawało się być za-
szczutym zwierzęciem. Stawało 
się znowu człowiekiem. Łatwiej 
było znieść tę całą mękę”. Dr E. 
Pawłowska z Łodzi wspomina 
duchowość „Mamy” i organizo-

Kim była ta kobieta 
w pasiaku, którą 

ukazano jako symbol 
ofiarnego macierzyń-
stwa  i pomieszczono 
na jubileuszowym 
wotum maryjnym?! 
Stanisława Leszczyń-
ska przeszła przez 
życie cicho i skrom-
nie, pogodna i uboga 
duchem. W chwili 
najtrudniejszej próby 
życiowej, wtrącona 
na dno ludzkiej eg-
zystencji w „piekle” 
oświęcimskim, po-
trafiła przywrócić 
poczucie godności 
ludzkiej istotom po-
niżonym i zniewolo-
nym przez obozowy 
terror i kolczaste 
druty. Współwięź-
niarki nazywały ją 
Mamą. „Mamą” też 
pozostała na zawsze 
dla garstki dzieci 
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Mama w obozowym      pasiaku Figura Świętego 
Antoniego w Wodnicy 
przysiółku Nadolan cześnie ratunkiem. Kobiecy blok 

w Oświęcimiu nie posiadał nawet 
podstawowego zabezpieczenia 
medycznego, nie wspominając  
o wsparciu dla ciężarnych matek. 
Pragmatycznie myśląca i obrotna 
Stanisława sprawiła, że prycze 
w najcieplejszym miejscu w ba-
raku zostały zarezerwowane na 
„oddział porodowy”. Dużo kobiet 
przywożono do obozu już w cią-
ży (niektóre tego nieświadome). 
Oznaczało to wiele poświęceń  
w obozowej rzeczywistości. Cię-
żarnym matkom tuż przed poro-
dem narzucone były zmniejszone 
racje żywnościowe w zamian za 
dodatkowe prześcieradła, które 
potrzebne były na pieluszki i do 
owinięcia noworodka. Gdy nie 
zdobyto ich na czas, dziecko było 
często otulane brudnym papie-
rem. Jedyną misją Stanisławy, 
mimo otaczającego ją koszma-
ru, było otoczenie rodzących 
kobiet możliwie najlepszą opie-
ką. Współtowarzyszki z obozu 
zapamiętały ją jako tą, która 
niestrudzenie i praktycznie bez 
odpoczynku wspierała rodzące. 
Była oazą spokoju dla wszystkich 
uwięzionych kobiet.

Stanisława musiała walczyć 
nie tylko z własnym głodem  
i wyczerpaniem. Jako położna, 
nie miała dostępu do żadne-
go sprzętu medycznego, nawet 
bandaży. Niemożliwe było poda-
nie jakichkolwiek środków prze-
ciwbólowych podczas porodu,  
a wszystkie działania były do-
kładnie nadzorowane przez nazi-
stowskich lekarzy. Wszyscy opie-
kujący się więźniami, znający na 
medycynie musieli zdawać szcze-
gółowe raporty swoim opraw-
com. Kiedy wyszło na jaw, że nie 
stracono życia ani jednej matki  
i dziecka od kiedy Stanisława 
przybyła do obozu, ich reakcją 
było niedowierzanie a zaraz po-
tem rozkaz: noworodki należy 
topić w beczkach z wodą natych-
miast po urodzeniu. Stanisława, 
ryzykując życie, stanowczo od-
mówiła: „Życie ludzkie należy ra-
tować i chronić”. To właśnie ona 
odpowiedziała obozowemu leka-
rzowi w esesmańskim mundurze 
dr Mengele, gdy ten kazał jej za-
bijać nowonarodzone dzieci: „Nie, 
nigdy. Nie wolno zabijać dzieci!”. 

Pomimo straszliwych warunków, 
dzięki Jej pomocy, tysiące dzie-
ci nadal przychodziło na świat. 
Niemowlęta z dobrym aryjskim 
wyglądem zaczęto wysyłać do 
sierocińców w Niemczech. Matki, 
przechodzące tragedię separacji, 
wymyśliły wraz ze Stanisławą 
metodę tatuowania niepozornych 
znaków na ciele swoich noworod-
ków. Dawało to nadzieję na po-
nowne spotkanie w przyszłości. 
„Mama” Stanisława, której udało 
się przyjąć ponad trzy tysiące po-
rodów podczas uwięzienia w Au-
schwitz, bardzo rzadko wypowia-
dała się na ten temat publicznie. 
Każde nowo narodzone dziecko 
położna natychmiast chrzciła z 
wody. Była bardzo pobożna, dużo 
się modliła, rano, wieczorem, 
przed posiłkami i pracą. Zazwy-
czaj do Matki Bożej. Zawsze kre-
śliła też znak krzyża nad rodzącą 
i noworodkiem. To mocne świa-
dectwo dodawało jej samej sił  
i jej współtowarzyszkom niedoli. 

Kiedy wyzwolono Auschwitz, 
Stanisławie udało się odnaleźć 
swoje dzieci, które zostały leka-
rzami. Położna zaczęła dzielić się 
swoimi wojennymi przeżyciami 
dopiero po przejściu na emery-
turę w latach pięćdziesiątych. 
Wszystkie wspomnienia „Mamy” 
oraz jej współwięźniów zostały 
użyte w procesie beatyfikacyj-
nym Stanisławy Leszczyńskiej 
jako świętej, który rozpoczął się 
w 2010 roku. Niezłomna położna 
zmarła w 1974 roku. Jej histo-
ria jest prawdopodobnie jednym  
z najbardziej niezwykłych świa-
dectw ludzkiego męstwa z cza-
sów zagłady. Mimo, że wiele  
z 3000 noworodków urodzonych 
w Auschwitz zostało zamordowa-
nych przez nazistów lub zmarło  
z powodu straszliwych warun-
ków, wszystkie one przyszły na 
świat prosto w pełne miłości, cie-
płe ręce Stanisławy Leszczyńskiej 
obozowej „Mamy” nr 41335, dziś 
Sługi Bożej.

Źródło:
1. Materiały Fundacji Rodzić po 
Ludzku
2. Wysocki W.J. - „Zbudź czło-
wieka gdziekolwiek
na ziemi”.

Oprac. Halina Martowicz

„Ty masz wysoko oczy
Tam, gdzie śpiewa skowronek,
Wiec widzisz gdzie się toczy
Zagubiony pierścionek
A że trzymasz na ręku 
maleńkiego Chrystusa,
dojrzysz kto kona 

Św. Antoni należy do popu-
larniejszych świętych kościoła 
katolickiego. Pokochali go wierni 
na całym świecie, gdyż zawsze 
był blisko codziennych ludzkich 
spraw. Pomagał w trudnych sytu-
acjach życiowych, jak również  na-
uczał, że o Chrystusie świadczymy 
pokorą, ubóstwem, cierpliwością  
i posłuszeństwem. Jego gorliwym 
czcicielem był nasz rodak, mę-
czennik za wiarę, błogosławiony 
Anastazy Pankiewicz. Jego czci-
cielką była też Janina Tracz, która 
po przejściu na emeryturę powró-
ciła w rodzinne strony. 

Właśnie to ona ufundowała 
w przydomowym ogrodzie figu-
rę św. Antoniego. Figura ta ma 
wysokość 1 m, została wykona-
na w Jaśle z syntetycznej żywicy  
o wysokiej wytrzymałości. Przed-
stawia świętego z Dzieciątkiem 

Jezus na ręku, w drugiej ręce 
trzyma białą lilię jako symbol 
czystości. Umiejscowiona jest na 
ponad metrowym kamiennym 
cokole na rzucie kwadratu, które 
wykonał na zlecenie kamieniarz 
Albin Żytka z Bukowska.  Została 
poświęcona w dniu 13 czerwca 
1987r przez ówczesnego pro-
boszcza parafii Nowotaniec ks. 
Władysława Pawełka w obec-
ności zgromadzonych wiernych. 
Obecnymi właścicielami i opie-
kunami figury są Irena i Ryszard 
Czapla, bliscy krewni fundatorki. 

Niech ta figura będzie ma-
leńkim sanktuarium poświęco-
nym św. Antoniemu, któremu 
towarzyszyło pobożne życie po-
łączone z darem czynienia cu-
dów. Najtrafniej to ujął w swo-
im wierszu Stanisław Szczepan 
Cichoń.

i skąd czyha pokusa,
twój brunatny samodział
widzę: idziesz po niebie
popatrz, gdziem się zapodział,
bo zgubiłem sam siebie
nich się święci chwała twoja
nich się znajdzie zguba moja!”

opracowanie i zdjęcie
 Zdzisław Bednarczyk



KWARTALNIK sPorT I zDroWIE

24 GAZETA GMINY BUKOWSKO Nr 2(70) 2022 

Młodzież nadzieją OSP 
w Gminie Bukowsko

Młodzież należąca do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
działające przy jednostkach OSP w naszej gminie święcą 
triumfy. 

Podczas eliminacji powia-
towych Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom” zorganizowanych w  dniu 
21 kwietnia 2022 r. na terenie 
Muzeum Budownictwa Ludowe-
go w Sanoku ogromny sukces 
odniósł Marcin Kopczyk, uczeń 
klasy VIII a, zajmując drugie 
miejsce pośród uczniów klas 
V – VIII. W czołówce uczniów 
grupy I (klasy I-IV) eliminacji 
powiatowych znaleźli się rów-
nież uczniowie z Zespołu Szkół 
w Bukowsku 4 miejsce — Bar-
tłomiej Zadylak  oraz  5 miejsce 
— Nehemiasz Dąbrówka.

Konkurs wymagał od mło-
dzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad po-
stępowania na wypadek poża-
ru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, wiedzy na 

temat techniki pożarniczej, or-
ganizacji ochrony przeciwpoża-
rowej, szeroko rozumianego ra-
townictwa oraz wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa powszechnego, 
a także historii i tradycji ruchu 
strażackiego.

Z kolei w piątek 27 maja 
2022 r. Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z OSP  KSRG Bukow-
sko, a zarazem uczniowie Ze-
spół Szkół w Bukowsku zdobyli 
I miejsce w III Turnieju Pożar-
niczo-Ratowniczym o puchar 
Dyrektora ZSP1 oraz puchar 
Komendanta PSP w Krośnie. 
Drużyna z Bukowska okazała 
się  najlepszą pośród 14 drużyn 
w powiecie sanockim. 

Celem Turnieju Pożarniczo
-Ratowniczego było populary-
zowanie przepisów i kształto-
wanie umiejętności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i ra-
townictwa, w szczególności za-

poznanie młodzieży z zasadami 
postępowania w czasie pożaru, 
z podstawowym sprzętem stra-
żackim i zasadami jego obsługi 
oraz nabycie umiejętności poko-
nywania toru przeszkód i zasad 
udzielania pierwszej pomocy. 
Gratulujemy młodym strażakom 
umiejętności pożarniczo-ratow-
niczych oraz zwycięstwa w tur-
nieju. 

Nie koniec na tym sukcesów 
naszej zdolnej młodzieży. 

Na powiatowych zawodach 
Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych w Nowosielcach  12 
czerwca 2022 r. do rywalizacji 
stanęli chłopcy i dziewczęta- 
członkowie drużyn działających 
przy Ochotniczych Strażach 
Pożarnych na terenie powiatu 
sanockiego. Uczestnicy zmaga-
li się w dwóch konkurencjach: 
ćwiczenia bojowe oraz sztafeta 
pożarnicza z przeszkodami

Walka o czołowe miejsca 
była bardzo wyrównana. Wal-
czono z determinacją i zaanga-
żowaniem do samego końca.  
Z dumą informujemy, że zarów-

no wśród dziewcząt, jak i wśród 
chłopców trzecie miejsce wy-
walczyła Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z Nadolan. 

W zawodach startowało 
ok. 100 młodych osób z naszej 
gminy: dziewczęta z Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych  
z Nowotańca oraz Bukowska, na-
tomiast chłopcy reprezentowali 
drużyny młodzieżowe z Wolicy, 
Pobiedna, Bukowska, Nowotańca, 
Zboisk oraz Nagórzan. 

Wszystkim dziewczętom  
i chłopcom z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych Gminy 
Bukowsko  gratulujemy suk-
cesów i dziękujemy za wasze 
zaangażowanie i chęć udziału 
w zawodach i turniejach pożar-
niczych.  Życzymy Wam  niega-
snącego zapału i determinacji 
oraz coraz lepszych wyników 
podczas kolejnych zmagań.

Dziękujemy również star-
szym druhom z gminnych jed-
nostek OSP, którzy otaczają 
opieką i wsparciem młodzież, są 
dla niej inspiracją i wzorem.   

Joanna Olchawa
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Zajęcia sportowe 
dla uczniów z elementami 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 

w szkołach gminnych
8 kwietnia br. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wy-
niki  konkursu na dofinansowanie realizacji zadania pn. Za-
jęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki ko-
rekcyjno – kompensacyjnej w 2022 r. Mamy przyjemność 
poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukow-
skiej w Bukowsku otrzymało 13 000 zł na realizację zajęć 
sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompen-
sacyjne, które realizowane będą na terenie gminy Bukow-
sko.

a także włączenie jak najwięk-
szej grupy uczniów do regular-
nej aktywności fizycznej. Za-
jęcia sportowe będą zawierać 
elementy gimnastyki korekcyj-
no-kompensacyjnej, realizowa-
nej w formie odpowiadającej 
wiekowi, możliwościom psy-
choruchowym uczestników.

Zajęcia planowane są sys-
tematycznie z częstotliwością 
dwa razy w tygodniu dla każdej 
grupy przez 32 tygodnie.

Zajęcia z gimnastyki ko-
rekcyjno- kompensacyjnej są 
częścią wychowania fizycznego 
i obowiązują w niej zasady me-
todyki wychowania fizycznego. 

Jednocześnie gimnastyka taka, 
jest specyficzną formą ćwiczeń 
fizycznych, w których ruch zo-
staje podporządkowany celom 
terapeutycznym.

Z racji tego, że zniekształ-
cenia kręgosłupa oraz wady 
stóp i kolan to najczęstszy pro-
blem zdrowotny wśród dzieci  
i młodzieży, wyprzedzający 
inne schorzenia (alergie, za-
burzenia refrakcji i akomodacji 
oka, czy otyłość) - dotykają wg 
różnych źródeł od 50 do 60% 
uczniów, zajęcia w naszych 
szkołach będą stanowić ważną 
profilaktykę tego problemu.

Joanna Niemiec-Hnat

W zajęciach uczestniczyć 
będą dzieci uczęszczające do 
Zespołu Szkół w Nowotańcu, 
Bukowsku oraz Pobiednie. W 
ramach projektu przewiduje się 
realizację dodatkowych zajęć 
sportowych dla 75 dzieci z klas 
I-VI z terenu gminy Bukowsko, 

po  25 osób w każdej ze szkół. 
Projekt swoim zasięgiem obej-
muje wszystkie dzieci z terenu 
gminy Bukowsko, które wyrażą 
chęć udziału w dodatkowych 
zajęciach sportowych.

Głównym celem zadania 
jest  profilaktyka wad postawy, 
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WIEŚCI Z REGIONU
W Bezmiechowej powstanie  

obserwatorium przestrzeni kosmicznej
Obserwatorium będzie służyło m.in. do wykrywania i śledzenia 
sztucznych obiektów satelitarnych Ziemi. Bezmiechowa to koleb-
ka polskiego szybownictwa, nazywana „świętą górą szybowników”. 
Przed wojną działała tu słynna szkoła szybowcowa – ośrodek Poli-
techniki Lwowskiej i Aeroklubu Lwowskiego. To tu zostały ustano-
wione rekordy Polski i świata. Najbardziej znany jest lot Tadeusza 
Góry, który w 1938 r. pokonał na szybowcu PWS-101 dystans 577,8 
km, startując z Bezmiechowej i lądując pod Wilnem.

Wyspa Energetyk przygotowana  
do sezonu wakacyjnego

Modernizacja infrastruktury turystycznej na Wyspie Energetyk, na-
leżącej do PGE Energia Odnawialna została zakończona. Na miło-
śników Bieszczad, którzy wypoczywać będą nad Jeziorem Solińskim 
czekają m.in. nowe domki, nowoczesne pole campingowe oraz plac 
zabaw.

Dolina Osławy 

Te malownicze okolice będą wkrótce na nowo zagospodarowane. 
Wyeksponowane zostaną kulturowe i historyczne ciekawostki. Cały 
projekt ścieżki historyczno-przyrodniczej „Doliną Osławy” będzie 
wkrótce gotowy i ułatwi turystom ich przemierzanie. 

Cenne znalezisko  
w Nadleśnictwie Baligród

Członkowie Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Galicja” 
zajmująca się poszukiwaniami śladów po wielkiej bitwie z okresu  
I wojny światowej, wśród „wykopków” znaleźli blachę służbową 
Straży Polowej i Lasowej pochodzącej z I połowy XIX wieku.

Dobrowolna służba wojskowa.  
Na początek 4500 złotych pensji

21 maja rozpoczęła się rekrutacja do nowego rodzaju służby w woj-
sku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wszystkie osoby 
zainteresowane mogą zgłaszać się do Wojskowego Centrum Rekru-
tacji w Sanoku, przy ulicy Przemyskiej 1 lub do kontaktu telefonicz-
nego pod nr 261-156-666. Można też odwiedzić stronę internetową 
WCR pod adresem: https://wcrsanok.wp.mil.pl

Ogromny pożar  
w fabryce okapów Ciarko

09 czerwca br. około godziny 13:30 wybuchł pożar. Zaczęła palić 
się mała lakiernicza część zakładu produkcyjnego, następnie pożar 
rozprzestrzenił się na halę montażową. Wszyscy pracownicy zdołali 
się ewakuować przed przyjazdem straży pożarnej. Nikt z nich nie 
odniósł obrażeń. 150 strażaków z 30 zastępów walczyło z pożarem.

Nowoczesny mammograf cyfrowy  
Mammomat Inspiration

W sanockim szpitalu wszystkie Panie w wieku 50-69 lat, które  
w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii mogą 
wykonywać badania profilaktyczne w ramach NFZ na podstawie 
wystawionego skierowania od lekarza. Rejestracja na badanie pod 
nr tel. 789 386 240

Podkarpacie organizatorem olimpiady  
w 2023 roku!

Na Dolnym Śląsku zakończyła się XXVIII Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Sportach Zimowych. Gospodarzem kolejnej edycji tego 
sportowego wydarzenia w 2023 roku będzie Podkarpacie.

Jemioła zagraża sosnom  
i jodłom na Podkarpaciu 

Według szacunków – zasięg inwazji jemioły w podkarpac-
kich lasach to obecnie ponad 3300 ha. To skutek suszy oraz 
zmian klimatycznych. Leśnicy zapewniają, że nie chodzi  
o wyeliminowanie jemioły z lasów i planują „przekomponowanie” 
składu gatunkowego lasu na bardziej odporniejszy. 

26 kwietnia 2022 r. 
 Rosja zakręciła Polsce kurek z gazem! 

Nakaz zapłaty za gaz w rublach dla „krajów nieprzyjaznych”, w tym 
Polski, zaordynował prezydent Rosji Władimir Putin. Większość kra-
jów Unii Europejskiej, w tym Polska, a także Niemcy, zbojkotowały 
te wytyczne.

Maria Ambicka
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„Jedno życie 
wystarczy. Czas 
miłości” – to 
drugi tom wy-
śmienitej powieści 
Edyty Świętek. 
Jest to poruszają-
ca historia o tym, 
jak jedna decyzja 
może zmienić los. 
Po latach emo-
cjonalnej pustki  
w życiu Anieli 
Kmiecik przycho-

„Wrócę do ciebie 
po wojnie” – to 
prawdziwa historia 
żołnierza armii An-
dersa. Tolek Klin-
gs, polski żołnierz 
żydowskiego po-
chodzenia, zostaje 
wcielony do armii. 
W domu we Lwowie 
zostaje ukochana 
żona Klara i syn Ju-
liusz. Po klęsce wrze-
śniowej decyduje 

„Milion nowych 
chwil” – młoda, 
piękna i zdolna 
Maggie właśnie 
skończyła studia  
i ma rozpocząć wy-
marzoną pracę. Do 
tego jest w szczę-
śliwym związku  
z przystojnym pi-
lotem i spodziewa 
się oświadczyn.  
A potem wezmą 
ślub i będą żyli 

Kącik czytelnika – polecane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną

1A   pochód, orszak
1I    mieszkanka Szkocji
2G   inaczej jeden 
3A   obszar o płaskiej powierzchni
3I    zakaz przywozu lub wywozu 

określonych towarów
4G   roślina warzywna o wydłużo-

nej cebulce
5A   oddziela scenę od widowni
5I    gliniany, dety instrument 

muzyczny

6F   „lecą” w rajstopach
7A   drapieżna ryba słodkowodna
7I     nierówny rytm pracy serca
9A    mała księga z kartami 

przystosowanymi do wkłada-
nia lub przyklejania fotografii

9I     materiał ubraniowy, 
pościelowy

10F  okularnik, duży, jadowity wąż
11A  nieduże uszkodzenie, rysa, 

lub konkurent lwa Mufasy

11K  pasza dla zwierzat, 
pożywienie

12G  faza księżyca
13A  rodzaj peleryny, długie 

wierzchnie okrycie bez 
rękawów, z kapturem

13I   stolica Cypru
14G  pali się słabo, bez płomienia,

 żarzy się
15A  aktor, malarz, muzyk
15I   pionowy rząd cyfr, liter

A1   zatyczka do butelek
A11 uboczny produkt suchej 

destylacji węgla kamienne-
go,drewna

B5   człowiek zmarły, nieboszczyk, 
trup

C1   obszar lasu nadzorowany przez 
leśniczego

C11 polecenie wydawane psu ozna-
czające: przynieś, podaj

D5   imię Kościuszki
E1   np. zapisane treści do pamiętnika, 

księgi pamiątkowej
E11 włączenie się, przystąpienie do 

czegoś
F5   można się obudzić z ręką w tym 

naczyniu
G1  tak o wysokiej górze sięgajacej 

chmur
G9  duży, reprezentacyjny pokój 

w pałacu
I1    rozległa, nie wąska
I9    do koszenia na wiosnę 

w ogrodzie
J5    część zeszytu lub książki
K1   ludowy instrument muzyczny 

o kilku strunach, podobny do lutni
K11 pospolity chwast zbożowy 
L5   okrągła budowla, przeważnie 

nakryta kopułą
Ł1   potrzebne na zakupy
Ł11 chodzi się po niego do głowy
M5  być łatwowiernym, zbyt 

szczerym
N1   zgromadzenie obywateli w mia-

stach - państwach starożytnej 
Grecji

N11 imię żeńskie pochodzące od 
przymiotnika ze starożytnej 
greki: dobry

się na brawurową ucieczkę z węgierskiego 
obozu. Szczęśliwym zrządzeniem losu unika 
śmierci i trafia do Brygady Strzelców Karpac-
kich. Przechodzi cały szlak bojowy, walcząc 
w Egipcie, Tobruku i we Włoszech. Antyse-
mityzm jego towarzyszy broni sprawia, że 
jest traktowany podejrzliwie i nieustannie 
dręczony. Od momentu, w którym dostaje 
telegram od Klary, tylko determinacja, aby 
wrócić do domu, trzyma go przy życiu.

długi i szczęśliwie. Jednak najpiękniejszy 
dzień w jej życiu zamienia się w koszmar. 
Romantyczny lot kończy się wypadkiem  
a ona sama odnosi poważne obrażenia. 
W jednej chwili traci wszystko. W szpitalu 
uświadamia sobie, że nic już nie będzie ta-
kie jak dawniej. Czy będzie w stanie zna-
leźć nowy sposób na życie, uleczyć złamane 
serce i zrozumieć, że miłość można znaleźć  
w najmniej spodziewanym miejscu?.

dzi czas na miłość. O serce dziewczyny wal-
czą dwaj mężczyźni: Norbert i Marcin. Sekret 
wyjawiony przez Rozalię stanowi poważ-
ną przeszkodę na jej drodze do szczęścia,  
a traumatyczne przeżycia z dzieciństwa wciąż 
nie pozwalają o sobie zapomnieć. Jak wal-
czyć z zakazanym uczuciem?. Czy weźmie 
górę głos rozsądku?. Czy w świecie pełnym 
niedomówień jest miejsce na drugą szansę?.

Zenon Rakoczy
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