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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy! W kolejnym numerze naszej gazety 

prezentujemy Wam relacje z najważniejszych wydarzeń 
minionego kwartału. Okres wakacyjny i duża liczba plene-
rowych imprez to świetna okazja do promocji walorów na-
szej gminy, co świetnie wykorzystały Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz Kapela Ludowa Bukowianie. 

W tym wydaniu koncentrujemy się głównie na relacjach  
z organizowanych  uroczystości i imprez ważnych dla naszej spo-
łeczności: Dożynkach Gminnych oraz Festiwalu Kultury w Gmi-
nie Bukowsko, wyścigu Do-Met Bukowsko Maraton MTB, po-
święceniu wozów bojowych jednostki OSP KSRG Bukowsko. 
Proponujemy również dość obszerny materiał  prezentujący wybór   
bł. Anastazego Pankiewicza na patrona Szkoły Podstawowej w No-
wotańcu, połączonej z przekazaniem i poświęceniem sztandaru. 
Nie zabraknie podsumowania wakacyjnych aktywności dzieci z na-
szej gminy oraz sukcesu naszej skrzypaczki w międzynarodowym 
konkursie.

Kontynuujemy rozpoczęte już tematy oraz cykliczne propozycje 
osób współpracujących z redakcją naszej gazety, ubogacone tym 
razem bardzo ciekawą relacją z wyprawy na Pałuki rodziny Pału-
ków.

Dorobkiem „wakacyjnej działalności” na łamach Kwartalni-
ka podzielą się z Wami Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku  
z oddziałami w Nowotańcu i Pobiednie oraz bardzo aktywne tego 
lata Koła Gospodyń Wiejskich, oraz Klub Seniora + w Tokarni.

Zapraszamy do lektury.

OD REDAKCJI

3. Dożynki Gminne pełne kultury i tradycji!
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6. Minister Grzegorz Puda odwiedził gospodarstwo 
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dla Strażaków

Jednostka OSP Pobiedno w ramach programu „ORLEN dla Stra-
żaków" Edycja 1/2021, dostała dofinansowanie na zakup kilku 

kompletów ubrań specjalnych dla strażaków zgodne z OPZ. Ubiór 
ten będzie mógł być wykorzystany podczas działań ratowniczo ga-
śniczych, różnego rodzaju ćwiczeń czy innego rodzaju wydarzeń  
w których będą brali udział druhowie.

Podniesie to efektywność działań, zwiększy bezpieczeństwo ra-
towników oraz osób którym jest niesiona pomoc. Nowe komplety 
ubrań wzmocnią również wizerunek OSP Pobiedno.
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WIEŚCI GMINNE

Dożynki Gminne pełne kultury i tradycji!
Dożynki, które odbyły się  
w niedzielę 15 sierpnia 
2021  były ukoronowaniem 
całorocznej pracy rolników 
oraz podziękowaniem za 
szczęśliwe ukończenie żniw 
i prac polowych.

Świętu plonów towarzyszyła 
piękna pogoda, wspaniała 

atmosfera i tłumy mieszkańców 
naszej gminy oraz gości, którzy 
przybyli w tym roku na stadion 
Cosmos Nowotaniec.

Obchody rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w kościele 
pw. Św. Mikołaja w Nowotań-
cu, podczas której poświęcono 
wieńce dożynkowe. Oprawę mu-
zyczną mszy zapewniła Kapela 
Ludowa Bukowianie. Następnie 
kolorowy korowód dożynko-
wy sołectw wraz z wieńcami, 
prowadzony przez członków 
zespołu oraz starostów Doży-
nek: Karolinę Ciskowską-Majkę 
i Zdzisława Serwońskiego, prze-
szedł na stadion, gdzie odbył się 
ceremoniał dożynkowy.

Uroczystość dożynkowa roz-
poczęła się od przekazania przez 
delegację sołectwa Nowotaniec 
na czele z sołtysem Henrykiem 
Majką symbolicznego bochen-
ka chleba gospodarzowi Gmi-
ny Bukowsko wójtowi Markowi 

Bańkowskiemu oraz powitaniem 
zaproszonych gości m.in. Macie-
ja Opiłowskiego przedstawiciela 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Roberta 
Pieszczocha przewodniczącego 
Rady Powiatu, starostę sanockiego 
Stanisława Chęć, posła na sejm 
Piotra Uruskiego oraz podpułkow-
nika Grzegorza Grzegorzewskiego 
dowódcy 35. Batalionu Lekkiej Pie-
choty w Sanoku.

Następnie członkowie Kół 
Gospodyń Wiejskich, sołtysi 
oraz Klub Seniora+ w Tokarni 
zaprezentowali śpiewająco i po-
etycko na scenie swoje wieńce 
i poszczególne miejscowości. 
Występującym na scenie towa-
rzyszyła Kapela Ludowa Buko-
wianie, prezentując również 
swój bogaty repertuar.

Po prezentacji wieńców, 
piękny i bardzo ambitny pro-
gram artystyczny przedstawili 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Nowotańcu.

Na scenie mieliśmy okazję 
również oglądać Kabaret Rak, 
który rozbawił publiczność do 
łez. Natomiast do tańca porwa-
ła uczestników najpierw muzyka 
zespołu Bieszczadersi a później 
gwiazda wieczoru- grupa Chrzą-
szcze. Jak dało się zauważyć 
muzka lat 60 i 70 łączy pokolenia.

Na płycie stadionu czekały na 
uczestników, stoiska degustacyj-
ne Kół Gospodyń Wiejskich, ser-
wujące dania kuchni regionalnej 
oraz wyroby rękodzielnicze. Rę-
kodzieło wykonane przez senior-
ki, mogliśmy podziwiać również 
na stoisku Senior+ z Tokarni.

Dożynkom towarzyszyły licz-
ne atrakcje dla dzieci: dmuchane 
zjeżdżalnie i kule wodne, warsz-
taty rękodzielnicze oraz animacje 
zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną. Szczególne 
emocje wzbudzało stoisko profi-
laktyczne i NARKOgogle symulu-
jące wiele skutków używania 

narkotyków lub przedawkowanie 
leków: dezorientacja, zaburzenia 
percepcji przestrzeni, zawroty 
głowy, brak koncentracji, zabu-
rzenia obrazu, problemy z pamię-
cią i poczuciem euforii. 

Dorośli jaki i dzieci chęt-
nie odwiedzali również  stoiska 
promocyjno-edukacyjne Uczelni 
Państwowej im. Jana Grodka  
w Sanoku, Nadleśnictwa Ry-
manów i Lesko, WOT z Sanoka  
z pokazem broni, jak również 
stoisko zorganizowane przez 
Komendę Powiatową Policji Sa-
nok oraz Podkarpacki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Bo-
guchwale.

Kulminacją wydarzenia było 
ogłoszenie wyników konkursu na 
Najładniejszy Wieniec Dożyn-
kowy, w którym wzięły udział 
wieńce przygotowane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich w No-
wotańcu, Nadolanach, Nagórza-
nach, Woli Sękowej, Bukowsku, 
Wolicy, Zboiskach, Pobiednie 
oraz Klub Senior+ z Tokarni.

Komisja konkursowa nie 
miała łatwego wyboru. Osta-
tecznie  I miejsce przyznała 
KGW w Nagórzanach, II miejsce 
ex aequo powędrowało do Klu-
bu Seniora z Tokarni oraz KGW 
z Woli Sękowej, natomiast miej-
sce trzecie zajęło KGW Nado-
lany. Wszystkim osobom zaan-
gażowanym w przygotowanie 
wieńców gratulujemy inwencji 
twórczej i determinacji.
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W dniu 17 lipca odbyła się 
uroczystość przekazania 
nowego sztandaru, poświę-
cenie dwóch wozów bojo-
wych lekkiego oraz śred-
niego jednostki OSP KSRG 
Bukowsko, oraz odznacze-
nie zasłużonych Druhów 
Strażaków!!!

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w koście-

le pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Bukowsku. 
Po mszy nastąpił przemarsz 
pocztów sztandarowych jed-
nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, zaproszonych go-
ści oraz mieszkańców Bukow-
ska na miejsce uroczystości.

Część oficjalną uroczy-
stości zainicjowało złożenie 
meldunku prezesowi Oddziału 
Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej druhowi 
Grzegorzowi Klecha  przez do-
wódcę uroczystości druha Pio-
tra Rysza oraz wciągnięcie na 
maszt flagi związkowej.

Zaproszenie na uroczy-
stość przyjęli: Europoseł Bog-
dan Józef Rzońca, Poseł na 
Sejm Piotr Babinetz, Poseł na 
Sejm Piotr Uruski, Radna Wo-
jewódzka Monika Brewczak, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Robert Pieszczoch, zastępca 
Komendanta Wojewódzkie-
go PSP w Rzeszowie Daniel 
Dryniak, Komendant Powia-
towy PSP Grzegorz Oleniacz, 
Komendant Powiatowy OSP 
Grzegorz Klecha, Prezes Za-
rządu WFOŚIGW w Rzeszowie 
Adam Skiba.

Po uroczystym poświęceniu 
nowy sztandar jednostki został  
przekazany prezesowi  OSP 
KSRG Bukowsko Bogusławowi 
Łuszcz oraz uhonorowany zło-
tym znakiem związku OSP. 

Święto jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bukowsku

Podczas uroczystości mia-
ła miejsce również ceremonia 
wręczenia medali i odznaczeń 
osobom zasłużonym dla roz-
woju ochrony przeciwpoża-
rowej i współpracy z ruchem 
strażackim w Bukowsku.

Złoty medal za zasługi dla 
pożarnictwa otrzymali: Tomasz 
Kamyk s. Mariana, Zygmunt 
Podgórski s. Jana. Srebrny 
medal za zasługi dla pożar-
nictwa wręczono: Leszkowi 
Łuszcz s. Bogusława, Zdzisła-
wowi Podulka s. Adama, Pio-
trowi Radożyckiemu s. Józefa, 
Piotrowi Rysz s. Zdzisława, 
Sylwesterowi Żytka s. Juliana. 

Brązowy medal za zasługi dla 
pożarnictwa przypadł: Grzego-
rzowi Łuszcz s. Władysława, 
Bartoszowi Motyka s. Krzysz-
tofa, Andrzejowi Podgórkie-
mu s. Jana, Jerzemu Rakoczy  
s. Mariana, Łukaszowi Sternik 
s. Adama Z kolei odznaką wzo-
rowego strażaka zostali odzna-
czeni:  Mateusz Łuszcz s. Jana, 
Karol Podgórski s. Zygmunta, 
Bartłomiej Radożycki s. Józefa, 
Sylwester Żytka s. Kazimierza

Za ofiarną wysługę lat  
w służbie pożarniczej, odzna-
kę otrzymali: Józef Żytka 60 
lat służby,  Józef Chodakowski 
55 lat służby, Henryk Roczniak  

50 lat  służby, Bogusław 
Łuszcz 45 lat służby, Zdzi-
sław Pituch 35 lat  służby, 
Janusz Słyszyk 35 lat  służ-
by, Mieczysław Rymanowicz   
30 lat  służby, Tomasz Hanus  
25 lat  służby, Grzegorz Roczniak  
15 lat  służby, Emil Chodakow-
ski 15 lat służby.

Po ceremonii poświęcenia 
nowych wozów strażackich  
jednostki oraz symbolicznym 
przekazaniu kluczyków przez 
Wójta Gminy Bukowsko Mar-
ka Bańkowskiego kierowcom 
jednostki, przybyli goście zło-
żyli gratulacje jednostce OSP 
w Bukowsku oraz pozostałym 
jednostkom naszej gminy.

Oprawę muzyczną zapew-
niła nieoceniona, młodzieżowa 
orkiestra dęta Avanti z Sanoka.

Podczas uroczystości odby-
ło się także podpisanie umo-
wy w ramach programu Mały 
Strażak edycja 2021 z WFOŚI-
GW w Rzeszowie, w obecności 
Prezesa Zarządu Adam Skiby.  
Jednostki OSP KSRG BUKOW-
SKO oraz OSP w Zboiskach 
otrzymały dofinansowanie na 
zakup niezbędnego sprzętu ra-
towniczego.
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W ostatnich kilku latach 
nastąpił gwałtowny wzrost 
zainteresowania proble-
matyką aktywizacji senio-
rów. Nic dziwnego, bowiem 
wedle statystyk i danych 
demograficznych, nasze 
społeczeństwo gwałtownie 
starzeje się. Dzisiejszy se-
nior chce pozostać jak naj-
dłużej aktywny, samodziel-
ny, w pełni korzystający  
z uroków życia. 

Mimo tego, iż coraz więcej 
ofert skierowanych jest do 

osób powyżej sześćdziesiątego 
roku życia, w wielu społeczno-
ściach lokalnych, jedynym miej-
scem aktywności senioralnym 
jest ławeczka w parku. Liczne 
badania jednoznacznie wska-
zują, że im dłużej osoba pozo-
staje aktywna zawodowo i spo-
łecznie, realizuje swoje pasje  
i zainteresowania, tym ma więk-
sze poczucie spełnienia, sensu 
życia, jest zadowolona z relacji 
z innymi oraz wykazuje wiele 
optymizmu. Ponadto osoby ta-
kie mniej skarżą się na dolegli-
wości chorobowe. 

Święto jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bukowsku

Działalność Klubu Senior + w Tokarni

Dofinansowano ze  środków  dotacji budżetu Państwa w ramach programu 
wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021.

Moduł 2. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+” 
Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Tokarni

DOFINANSOWANIE: 39.757,47 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 89.342,63 zł

Uchwałą Rady Gminy 
Bukowsko Nr XII/108/2019  
z dnia 28 października 2019 
r. został utworzony ośrodek 
wsparcia „Klub Senior +” z sie-
dzibą w miejscowości Tokarnia.

Celem Klubu Senior + jest 

dorosłości poprzez promocję 
aktywności intelektualnej, fi-
zycznej. Organizacja zajęć 
g imnastyczno-muzycznych 
- przyczynia się do utrzyma-
nia sprawności fizycznej oraz 
lepszej kondycji ruchowej. 
Muzyka i śpiew wprowadza 
seniorów w wesoły nastrój, 
pobudza inwencję twórczą, 
poprawia pamięć i koncentra-
cję. Ciekawymi zajęciami jest  
tworzenie naturalnych kosme-
tyków tj. np. sole do kąpieli,  
naturalne pilingi,  maść nagiet-
kowa, maść żywokostowa itp.

Dużym zainteresowaniem 
cieszą się zajęcia rękodzielni-
cze. Seniorzy bardzo chętnie 
w nich uczestniczą. Podczas 
tych zajęć uczą się także cier-
pliwości, dokładności oraz pre-
cyzji. W trakcie zajęć seniorzy 
doskonalą swoje już nabyte 
umiejętności oraz uczą się 
nowych form rękodzieła np. 
wiklina papierowa, wycinanka 
ludowa, szydełkowanie, de-
copage, malarstwo na szkle, 
ozdoby z filcu itp.

Swoją działalnością arty-
styczną, Seniorzy mogli się 
pochwalić podczas Dożynek 

Gminnych w Nowotańcu. Klub 
Senior + zaprezentował swoje 
rękodzieło, własną piosenkę 
oraz wieniec dożynkowy, który 
otrzymał II miejsce w konkur-
sie na najładniejszy wieniec 
dożynkowy.

Oprócz swojej działalno-
ści artystycznej seniorzy mają 
przyjemność  uczestniczyć  
w wycieczkach integracyj-
nych. W tym roku klubowicze 
zwiedzali Bieszczady, Duklę 
oraz  Rymanów Zdrój. Ponadto  
w Klubie Senior + w To-
karni odbywają róż-
nego rodzaju imprezy,  
tj. Dzień Kobiet, Spotkanie 
Andrzejkowe, Dzień Seniora, 
Spotkanie wigilijne itp.

Realizacja działań zapew-
nia wsparcie dla Seniorów 
mieszkających na terenie 
Gminy Bukowsko. Przed nami 
zbliża się kolejny rok nowych 
wyzwań i planowania nowych 
działań poszerzających ofertę 
dla osób starszych z terenu 
Gminy Bukowsko. Jesteśmy 
pełni pozytywnej energii i chę-
ci do pracy, aby zaspokajać 
rosnące potrzeby starszej spo-
łeczności lokalnej.

zapewnienie wspar-
cia seniorom- oso-
bom nieaktywnym 
zawodowo w wieku 
60 lat i więcej- po 
przez umożliwie-
nie im korzystania  
z oferty na rzecz 
społecznej ak-
tywności, a także 
obejmującej usługi 
w zakresie aktyw-
ności ruchowej, 
oferty edukacyjnej, 
kulturalnej, rekre-
acyjnej opiekuńczej 
oraz prozdrowotnej. 
Klub zapewnia tygo-
dniowo 20-godzin-
ną ofertę usług dla 
30 uczestników.

Wsparcie i ak-
tywizacja osób 
starszych, poprawa 
jakości życia osób 
w okresie późnej 
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Minister Grzegorz Puda odwiedził gospodarstwo 
Państwa Mieczysławy i Jana Tylków

 

#SzczepimySięzKGW

W dniu 5 sierpnia 2021 r.  
w naszej gminie przeby-
wał na jednodniowej wi-
zycie Grzegorz Puda, Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Odwiedził gospodar-
stwo Państwa Mieczysławy 
i Jana Tylków w Tokarni, 
gdzie spotkał się również  
z przedstawicielami rolni-
ków z Podkarpacia.

Ministra powitał wójt Gmi-
ny Bukowsko Marek Bań-

kowski oraz Pan Robert Piesz-
czoch dyrektor Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale.

Na powitanie Ministra Pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z Pobiedna, Nadolan, Wolicy  
i Bukowska przygotowały re-
gionalny poczęstunek, a Kapela 
Ludowa Bukowianie zaprezen-
towała ludową muzykę naszego 
regionu.

W trakcie spotkania Mini-
ster Grzegorz Puda rozmawiał 
z rolnikami o nurtujących ich 

problemach i przedstawił plany 
wsparcia dla średnich i małych 
gospodarstw rolnych.  Minister 
zapowiedział, że rząd w ramach 
Polskiego Ładu przygotowuje 
szereg rozwiązań dla rolników, 
by pomagać rodzinnym gospo-
darstwom, takim jak Państwa 
Tylków. Zaznaczył, że środki 
finansowe trafią bezpośrednio, 
bez zbędnych pośredników do 

małych i średnich gospodarstw, 
w szczególności na wsparcie 
tworzenia lokalnych przetwórni 
i ubojni. Będzie to z korzyścią 
nie tylko dla rolników, ale rów-
nież dla konsumentów, ponie-
waż skróci się łańcuch dostaw, 
dzięki czemu żywność będzie 
tańsza. Zaznaczył, że rząd chce, 
aby małe i średnie gospodar-
stwa funkcjonowały łatwiej.

Minister zwrócił uwagę, 
że rolnikom należy się szacu-
nek, ponieważ dbają o bezpie-
czeństwo żywnościowe kraju. 
Podkreślił również, że warto 
kupować od rodzimych produ-
centów. "Nawet w dużych mia-
stach warto kupować produkty, 
szukając polskiej etykiety po to, 
aby wspierać polskich rolników" 
– stwierdził.

W trakcie ostatnich trzech miesięcy w naszej gminie odby-
ło się kilka wydarzeń plenerowych, na których mieszkańcy 
oraz goście mogli zaszczepić się przeciwko wirusowi CO-
VID-19 w Mobilnych Punktach Sczepień.

promocja szczepień przeciw 
COVID-19. W trakcie Dożynek 
Gminnych oraz Festiwalu Kultu-
ry w Gminie Bukowsko w dniu 
15 sierpnia br.  punt szczepień 
zorganizowały Panie z KGW 
Nowotaniec. Uczestnicy wyda-
rzenia mieli możliwość zaszcze-

Było to możliwe dzięki za-
angażowaniu trzech Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu 

naszej gminy, które czynnie 
włączyły się w akcję #Szczepi-
mySięzKGW, celem, której była 

pić się szczepionką Pfizer oraz 
Johnson&Johnson.

W Domu Ludowym, przy Al-
tanie Ogrodowej w Nagórzanach 
w dniu w dniu 21 sierpnia 2021 
r., zorganizowany został festyn 
rodzinny, podczas którego  z ini-
cjatywy Pań z KGW mieszkańcy 
mogli również zabezpieczyć się 
przed wirusem.

Bardzo dużym zaintereso-
waniem mieszkańców cieszył 
się punk szczepień zorganizo-
wany przez KGW w Zboiskach 
podczas uroczystości 660-lecia 
założenia wsi Zboiska w dniu 19 
września br. W trakcie trwania 
imprezy zaczepiło się 42 osoby.

Z inicjatywy wojewody pod-
karpackiego Ewy Leniart  w na-
szej gminie w dniu 10 września 
br. gościliśmy Szczepionkobus, 
który stanął Bukowsku przy 
remizie OSP. Szczepienie odby-
wało się  w specjalnie dosto-
sowanym do tego celu autobu-
sie. Można było zaszczepić się 
preparatami dwóch firm: Pfizer 
oraz Johnson&Johnson.
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W sobotę 7 sierpnia 
2021 przez Gminę 
Bukowsko przeszedł  
XI Beskidzki Rajd Śla-
dami Dwóch Kardy-
nałów, organizowany 
przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz  Rozwoju 
Sołectwa Pastwiska.   
Gmina Bukowsko 
co roku aktywnie 
wspiera inicjatywę 
organizując smacz-
ny posiłek na trasie,  
w okolicy szczytu To-
karnia. Uczestników 
wsparliśmy również 
w tym roku, dobrym 
słowem i herbatą. 

Trasa obejmowała 
dystans około 30 

km. Wiodła najbardziej 

Zboiska zwiększają swój 
potencjał turystyczno-rekreacyjny

XI Beskidzki Rajd Śladami 
Dwóch Kardynałów

a jednocześnie do-
tychczasowego Ko-
mandora rajdu, skład-
nia do zastanowienia.

„Wędrując szla-
kiem dwóch Kardyna-
łów, ale także innymi 
ścieżkami Beskidu Ni-
skiego warto patrzeć 
Ich oczami, oczami 
Ich duchowości na 
dar przyrody, której 
mamy przywilej do-
świadczać. Ale podob-
nie jak z wolnością  
w rozumieniu ks. kard. 
Wojtyły, jest ona nie 
tylko dana, ale i zada-
na. Zatem zadany jest 
nam obowiązek troski 
o las Beskidu Niskiego 
jako źródła zdrowia, 
inspirację estetyczną, 

Wydawnictwa promujące 
Gminę Bukowsko 

Pogoda oraz widoki dopisały, 
nie zabrakło słońca i uśmiechu.  
Zachęcamy gorąco mieszkań-
ców naszej gminy do udziału  
w rajdzie w przyszłym roku.

znanym szlakiem w Polsce 
Głównym Szlakiem Beskidzkim 
przez Wierch Wahalowski, Przy-
byszów, Tokarnię oraz zejście 
do Pastwisk w stronę Puław. 

Przesłanie tegorocznego XI 
Rajdu Śladami Dwóch Kardyna-
łów przygotowane przez  prof. 
Romana Kuźniara, wykładowcy 
Uniwersytetu Warszawskiego  

ostoję środowiska naturalne-
go. Nie bądźmy obojętni wobec 
wszelkich przejawów jego de-
gradacji”

 

W ramach projektu „Eko Zakątek w Zboiskach” złożonego 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zboiskach, na terenie miej-
scowości, przy niezagospodarowanym stawie, powstała tury-
styczna wiata-altana o powierzchni 34,97 m2.

Dzięki realizacji 
grantu zwiększył się 
potencjał turystycz-
no – rekreacyjno – 
kulturowy obszaru 
Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Dorzecze Wi-
słoka”, która swoim 
działaniem obejmu-
je gminę Bukowsko,  
a w tym Zboiska. Po-
wstało nowe miejsce 
dla mieszkańców oraz 
turystów, gdzie mogą 
się zatrzymać, zinte-

Została ona wykonana w 
ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach projektu 
grantowego realizowanego od 
października 2020 do czerwca 
2021 r.

grować, odpocząć i zapoznać z 
potencjałem przyrodniczym oraz 
historycznym obszaru.

Ponadto turyści i mieszkańcy 
korzystając z nowej altany, dzięki 
specjalnej tablicy informacyjnej, 
zwiększają swoją wiedzę na temat 
sposobu dbania o środowisko na-
turalne. Już dziś serdecznie zapra-
szamy wszystkich do korzystania  
z nowego miejsca wypoczynku!

W ramach projektu pn.: „Wydanie publikacji promującej 
produkty i usługi turystyczne LGD Dorzecze Wisłoka”, zre-
alizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukow-
skiej w Bukowsku, zostały wydane dwie publikacje pro-
mujące gminę Bukowsko oraz Lokalną Grupę Działania 
„Dorzecze Wisłoka".

Turystyka jest szansą roz-
woju dla obszarów wiejskich. 
Jest to dzisiaj specyficzna, 
wieloaspektowa, dziedzina go-
spodarki, wkraczająca w sferę 
kultury, edukacji, angażująca 
otoczenie społeczne, ingeru-
jąca w środowisko naturalne. 
Dotyczy to szczególnie tu-
rystyki wiejskiej. Miejscami 

pobytu turystów są nie tylko 
gospodarstwa agroturystycz-
ne, czy zagrody edukacyjne. 
Odbierają oni, lub mogą od-
bierać wieś jako całościową 
przestrzeń konsumpcji wra-
żeń.  Daje to wciąż szanse na 
wykorzystanie turystyki jako 
katalizatora rozwoju i odnowy 
wsi.
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Na sesji Rady Gminy Bukowsko  w dniu 30 sierpnia 2021 r. 
została podjęta uchwała powołująca Centrum Usług Spo-
łecznych w Bukowsku. Uchwała dotycząca przekształce-
nia GOPS w Bukowsku w Centrum Usług Społecznych oraz 
w sprawie nadania statutu nowej jednostki organizacyjnej  
w naszej gminie, rozpoczyna nowy rozdział w historii usług 
społecznych świadczonych mieszkańcom przez samorząd. 

Zasłużona emerytura 
Pani Doroty Brejta

Centrum Usług Społecznych w Bukowsku 
rozpoczęło działalność

Nowa jednostka, która roz-
poczęła swoją działalność  

1 września 2021r., powstała 
dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej w wyso-
kości ponad 1 milion 100 tysięcy 
złotych. Dzięki realizacji projek-
tu mieszkańcy otrzymają zwięk-
szony dostęp do szerokiego wa-
chlarza usług społecznych, które 
będą odpowiadać na ich potrzeby. 

Centrum Usług Społecznych 
w Bukowsku, będzie jednostką 
innowacyjną w swoim działa-
niu. Będzie to miejsce tętniące 
życiem, otwarte na każdego 
mieszkańca. Ogromny nacisk 
będzie położony na współpracę 
z organizacjami pozarządowy-
mi. Jednym z głównych założeń 

jest również objęcie wsparciem 
osób, które nie korzystały do tej 
pory z usług pomocy społecz-
nej. Oferta usług społecznych 
będzie nieustannie ewaluowała, 
ponieważ potrzeby mieszkań-
ców zmieniają się, dlatego sza-
blonowe działanie nie znajduje 
w tym przypadku zastosowania. 
Wprowadzanie nowych usług 
społecznych (tj. działalność 
placówek wsparcia dziennego/
świetlic, poradnictwo specjali-
styczne w tym psychologiczne, 
logopedyczne, funkcjonowanie 
punku informacyjno - konsulta-
cyjnego do spraw przeciwdzia-
łania przemocy i alkoholizmowi 
itp.) zostanie rozłożone w czasie 
i potrwa około 2 lat.

 Nowa jednostka samo-
rządowa będzie mieściła się  
w budynku obecnie zajmowa-
nym przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bukow-
sku. Mieszkańcy korzystający 
ze wsparcia GOPS wszystkie 
swoje doczasowe sprawy będę 

załatwiali od 1 września w tym 
samym miejscu, ponieważ CUS 
przejmuje wszystkie działania 
dotychczasowej jednostki.

Ewa Sieradzka
Dyrektor Centrum Usług 

Społecznych w Bukowsku 

W dniu 27 lipca 2021 
roku, w Urzędzie Gmi-
ny Bukowsko odbyło 
się uroczyste pożegna-
nie Pani Doroty Brejta 
Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, odchodzącej 
na zasłużoną emerytu-
rę po ponad 32 latach 
pracy na rzecz naszej 
gminy i jej miesz-
kańców. Pani Dorota 
Brejta budowała od 
podstaw jednostkę 
gminną, służąc swoją wie-
dzą i doświadczeniem pra-
cownikom ośrodka oraz po-
trzebującym mieszkańcom.

Przejście na emeryturę to 
szczególny moment, który war-
to odpowiednio uczcić, zwłaszcza 
jeśli wyznacza on koniec wielo-
letniej i owocnej współpracy. Po 
wielu latach przychodzi jednak 
czas pożegnania.  Pan Wójt Marek 
Bańkowski w imieniu swoim i pra-

cowników złożył na ręce Pai Doro-
ty kwiaty i podziękowania za po-
święcenie i oddanie, lojalność oraz 
trud włożony w pracę na rzecz 
mieszkańców Gminy Bukowsko. 

Pani Dorocie życzymy dużo 
siły i zdrowia, szczęścia i spo-
koju na nowym etapie ży-
cia, pozytywnego patrzenia  
w przyszłość, a także spełnienia 
wszystkich marzeń i upragnio-
nego odpoczynku.

Gminne inwestycje drogowe
W tym roku w na-
szej Gminie  zosta-
ły wykonane nowe 
nawierzchnie as-
faltowe na drogach  
w Woli Piotrowej, 
Karlikowie, Nagó-
rzanach, Tokarni, 
Nadolanach, Dudyń-
cach, Pobiednie, No-
wotańcu, trzy drogi  
w Bukowsku oraz 
plac przy remizie OSP  
w Woli Sękowej. Na-
tomiast przy remi-
zie OSP w Zboiskach 
ułożono chodnik  
z kostki, oraz wyżwi-
rowano plac przed bu-
dynkiem wraz z uło-
żeniem krawężników.  

Prace remonto-
we zostały sfinan-
sowane, ze środków 
własnych gminy. Re-
mont nawierzchni wy-
konała firma Przed-
siębiorstwo Robót 
Drogowych i Mostowych 

z Sanoka wyłoniona w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie podstawowym. Całkowity koszt 
zadania wyniósł ponad 570 000,00 zł.
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W dwóch szkołach prowadzonych na terenie naszej Gmi-
ny w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Bukowsku  
i w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Pobiednie prze-
prowadzony został moduł 3 programu „Posiłek w szkole  
i w domu”, dzięki któremu samorząd otrzymał wsparcie fi-
nansowe na organizację stołówek i miejsc spożywania po-
siłków w szkołach.

bowiem większą kontrolę nad 
jakością kupowanych produk-
tów, z których przygotowywane 
są posiłki, oraz nad procesem 
ich przygotowywania. W ra-
mach tego modułu sfinanso-
wano: doposażone i poprawę 
standardu funkcjonujących sto-
łówek (własna kuchnia i jadal-
nia) lub doposażenie stołówek, 
które obecnie nie funkcjonują, 
tak aby mogły zostać urucho-
mione, lub stworzenie nowych 
stołówek

W ramach modułu trzecie-
go programu szkoły z gminy 
Bukowsko otrzymały po 100 
tys. zł w tym wkład własny 20 

tys. zł – które zostały wykorzy-
stane na doposażenie i poprawę 
standardu funkcjonujących sto-
łówek szkolnych (własnej kuch-
ni i jadalni). 

Wieloletni rządowy program 
„Posiłek w szkole i w domu" 
na lata 2019-2023 finansowa-
ny jest  ze środków budżetu 
państwa. Wsparcia udziela się 
organom prowadzącym szkoły  
w formie dotacji celowej, Pro-
gram zakłada obowiązkowy 
wkład finansowy lub rzeczowy 
organów prowadzących szkoły 
w wysokości 20% środków nie-
zbędnych na realizację dotowa-
nego zadania w Programie.

Moduł 3 Programu dotyczy 
wzmocnienia opiekuńczej 

funkcji szkoły podstawowej 
poprzez zapewnienie dzieciom 

i młodzieży w wieku szkolnym 
zjedzenia gorącego posiłku 
przygotowanego w stołówce 
szkolnej. Takie rozwiązanie daje 

Remont sanitariatów 
w szkole w Bukowsku
W sierpniu 2021 r. w okresie wakacji W Szkole 
Podstawowej w Bukowsku została zrealizowana 
inwestycja na kwotę  ponad 80 000 zł, polegają-
ca na generalnym remoncie toalety dla dziewcząt  
w Szkole Podstawowej w Bukowsku. Było to moż-
liwe dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON  
z projektu „Programu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III” - „PRZYJAZNA ŁAZIENKA”

Remont sanitariatów polegał na likwidacji ba-
rier architektonicznych na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych. Starą beżową glazurę i armaturę 
sanitarną,  zastąpiły estetyczne jasnoszare płyt-
ki, podwieszane sedesy, nowe umywalki i krany,  
a uczniowie mogą cieszyć się z warunków na mia-
rę XXI wieku.
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Projekt „Z segregacją za Pan Brat” realizowany jest  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji   
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu granto-
wego, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Dorzecze Wisłoka", pt. Ochrona i promocja dzie-
dzictwa i tradycji obszaru LGD "Dorzecze Wisłoka".

ABC  Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami

Z segregacją za Pan Brat

Z grantu pozyskanego przez 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Bukowskiej w Bukowsku zostały 
zakupione cztery komplety ze-
wnętrznych koszy do segregacji 
odpadów wraz z tablicami infor-
macyjnymi na temat segregacji 
oraz zgniatarki do plastikowych 
butelek. Stacje stanęły w trzech 

placówkach szkolnych naszej 
gminy oraz w Urzędzie Gminy.

W szkołach naszej gminy 
zostały zorganizowane prelek-
cje  dla uczniów na temat prawi-
dłowej segregacji odpadów oraz 
akcja sprzątania swojej  "małej 
ojczyzny”. W akcję chętnie włą-
czyli się nauczyciele, dając do-

skonały przykład swoim wycho-
wankom. Młode pokolenie po raz 
kolejny dało nam przykład jak  
z uśmiechem na twarzy, czynić 
naszą okolicę piękniejszą.

Każdego roku w trzeci week-
end września na całym świecie 
jest organizowana akcja sprzą-
tania świata (Clean Up the 
World). Uczestniczy w nim bli-
sko 40 milionów wolontariuszy 
na całym świecie. W Polsce 
każdy obywatel, indywidualnie 
czy grupowo może się przyłą-
czyć do akcji terenowej, zgłosić 
na stronie:  https://naszazie-
mia.pl/ssp2021,  i zapisać tam 
swój wkład. Wypełnienie rapor-
tu zajmuje tylko chwilę, każda 
inicjatywa zostaje wpisana do 

wyników Akcji Sprzątania Świa-
ta Polska , a każdy uczestnik 
otrzymuje certyfikat potwier-
dzający udział w akcji.

Działania proekologiczne, 
a w tym ochrona środowiska  
i przeciwdziałanie zmianom kli-
matu są dzisiaj tematami, o któ-
rych mówi się szeroko mediach. 
W kampaniach promocyjnych 
zwracamy  szczególną uwagę na 
poczucie odpowiedzialności za 
działania, na które mamy wpływ.
Uświadamianie sobie, że „to co 
robię, ma znaczenie” jest bardzo 
ważne i potrzebne, szczegól-
nie kiedy myślimy o kolejnych 
pokoleniach i tym, co też pozo-
stawimy po sobie. Posprzątajmy 
wspólnie naszą Gminę!

Do naszych szkół trafił ze-
staw ABC  Empatii. Projekt, 
poprzez edukację najmłod-
szych, ma za zadanie li-
kwidację barier i stereoty-
pów związanych z osobami  
z niepełnosprawnościami,  
a także zmianę myślenia  
i negatywnych postaw.

Głównymi założeniami pro-
jektu jest:
• pokazanie świata, w którym 
wszystkie dzieci zasługują na 
takie samo traktowanie, bez 
względu na ich stan zdrowia
• wytłumaczenie językiem 
dziecka na czym polegają różne 
niepełnosprawności i schorze-
nia oraz objaśnienie związanych  
z nimi różnic w codziennym 
funkcjonowaniu
• uwrażliwienie dzieci na inny 
niż ich własny stan zdrowia

Kupczyk i Katarzynę Muzykę-Ja-
cheć. Książka jest kontynuacją 
przygód Zosi i Maksa znanych 
już dzieciom z „ABC ekonomii…”.
Bohaterowie, o rok starsi, jako 
pierwszoklasiści doświadczają 
niecodziennych sytuacji, z któ-
rych wynoszą ważne życiowe 
lekcje. Poznają kolegów i kole-
żanki, mierzących się z niepełno-
sprawnościami i schorzeniami. 
Nowe relacje i doświadczenia 
uczą naszych młodych bohate-
rów empatii i tolerancji.

Projekt ABC Empatii idealnie 
wpisuje się w politykę oświatową 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
która kładzie nacisk na wykorzysty-
wanie materiałów i narzędzi elek-
tronicznych w procesie kształcenia, 
a także na działania wychowawcze 
szkoły (wychowanie do wartości, 
kształtowanie postaw i respekto-
wanie norm społecznych).

• kształtowanie pozytywnych po-
staw wśród dzieci i ich rodziców
• wsparcie metodyczne nauczy-
cieli, wychowawców, opieku-
nów i wyposażenie ich w war-
tościowe materiały edukacyjne
wsparcie rodziców i opiekunów 
zaopatrując ich w narzędzie do 
rozmowy z dziećmi

• nawiązanie długofalowej 
współpracy z organizacjami, 
fundacjami i stowarzyszeniami 
działających w obszarze niepeł-
nosprawności

Projekt składa się z książki 
„ABC empatii, bo wszyscy jeste-
śmy tacy sami” napisanej przez 
Wiktora Czepczyńskiego, Żanetę 
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Liderzy zadań publicznych 
W tegorocznym konkursie ogłoszonym przez Wójta Gmi-
ny Bukowsko Marka Bańkowskiego na realizację zadania 
publicznego Gminy Bukowsko na rok 2021 r., zgłoszono 
11 wniosków. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie za-
opiniowane przez członków komisji konkursowej podczas 
posiedzenia komisji w dniu 28 czerwca br. 

8 lipca br. w siedzibie Ochotni-
czej Staży Pożarnej w Bukow-

sku zostały podpisane umowy  
z Kołami Gospodyń Wiejskich na 
realizację projektów. Cieszy bar-
dzo fakt, że zadania realizowane 
przez KGW przyczynią się do in-
tegracji i rozwoju świadomości 
kulturowej członków organizacji 
pozarządowych oraz społeczności 
lokalnej a także będą wsparciem 
dla osób starszych i potrzebują-
cych pomocy. 

W tym wydaniu przedstawia-
my już zrealizowane projekty. 

Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Pobiedna  swój projekt pt.: 
„Co to za ziółko?” rozpoczęły od 

nowych trendów w sztuce ogro-
dowej oraz promocja Podkarpa-
cia jako zagłębia wikliniarskiego.  
O kolejnych działaniach w ramach 
projektu „Co to za ziółko?” poin-
formujemy w następnym wyda-
niu Kwartalnika. 

Koło Gospodyń Wiejskich   
w Nowotańcu zorganizowało  
w dniu 31 sierpnia br. wycieczkę  
integracyjną pn."Śladami historii 
najbliższego regionu”. Panie od-
wiedziły Muzeum Budownictwa 
Ludowego z miasteczkiem gali-
cyjskim w Sanoku, ruiny klaszto-
ru Karmelitów Bosych w Zagórzu 
i Zalew Soliński. W Skansenie 
obejrzały m.in chałupę z 1866r., 

go Drzewa, w której znajduje się 
"Drzewo Wisielca". Integracyjny  
i krajoznawczy cel wycieczki zo-
stał zrealizowany w 100%,  na-
wet pogoda dostosowała się do 
KGW z Nowotańca.

Także Koło Gospodyń Wiej-
skich w Woli Sękowej postanowi-
ło pozyskane środki przeznaczyć 
na integrację koła i  zorganizo-
wać wycieczkę krajoznawczą.  
W drugiej połowie sierpnia Panie 
wybrały się na rejs po Jeziorze  
Solińskim oraz do Polańczyka. Po 
drodze zwiedziły Kamień Leski  
i poznały jego ciekawą historię,  
a wracając wspięły się do warow-
nych ruin zamku na Górze Sobień. 
Wycieczka była niezwykle  udana, 
pomimo kapryśnej pogody.  

Kolejnym projektem realizo-
wanym w ramach zadania pu-
blicznego było  Święto Ziemniaka 
zorganizowane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Nadolanach 
w dniu 18 września br.  W Domu 
Strażaka w Nadolanach na zapro-
szonych gości czekały przygoto-
wane w ciekawy sposób potrawy,  
w których królował ziemniak 
m.in.: pyry Wandeczki, pawie 
oczka, rolada ziemniaczana, pącz-
ki, knedle, zapiekanki itp. Wybór 
potraw był imponujący. Panie 
z KGW w Nadolanach mają nie 
tylko niezwykły talent kulinarny, 
ale również kabaretowy. Program 
artystyczny przygotowany przez 
członkinie KGW wywołały aplauz 
i salwy śmiechu wśród publiczno-
ści. Gratulujemy Paniom inwencji 
twórczej w przygotowaniu potraw 
oraz w organizacji wydarzenia.

Bardzo cieszą inicjatywy or-
ganizacji pozarządowych i grup 
niezrzeszonych, mające  na celu 
kultywowanie tradycji kulinarnych 
regionu oraz dziedzictwa mate-

wycieczki do Arboretum w Bole-
straszycach w dniu 23 lipca br. Pa-
nie spędziły kilka uroczych godzin 
spacerując pośród różnorodnych 
roślin, słuchając opowieści pani 
przewodnik na temat ziół, ich wy-
stępowania, hodowania , pozy-
skiwania oraz możliwości ich wy-
korzystania w życiu codziennym 
(kulinaria, kosmetyka, higiena, 
zdrowie). Uczestniczki wycieczki 
miały także szczęście podziwiać 
konstrukcje i dekoracje z wikliny 
i innych roślin plecionkarskich, 
przygotowane przez artystów  
w ramach XVIII Międzynarodo-
wego Pleneru Artystycznego „Wi-
klina w Arboretum 2021”, którego 
celem była prezentacja dziedzic-
twa kulturowo-przyrodniczego, 

w której mieszkali: Jan Wielgos 
i Zuzanna Sołtys przeniesiona 
z Nadolan. Z kolei przy drodze 
prowadzącej do ruin klaszto-
ru Karmelitów Bosych w Zagó-
rzu - zabytku archeologicznego  
z późnego baroku umiejscowio-
nego na wzgórzu Mariamont  
w zakolu rzeki Osławy, podziwiały 
stacje drogi krzyżowej wykonane 
przez czternastu artystów min. 
przez Piotra Worońca i Roberta 
Robsona Onacko - związanych  
z ULRA w Woli Sękowej. Ostatnią 
atrakcją wycieczki był Zalew So-
liński. Podczas dwugodzinnego 
rejsu Panie odwiedziły najbardziej 
dzikie i mniej znane części zale-
wu - kameralne zatoki: Zatokę 
Victoriniego, Teleśnicką i Suche-

rialnego i niematerialnego naszej 
„MAŁEJ OJCZYZNY”. 

Z cenną inicjatywą wyszło 
również Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zboiskach gromadząc ekspo-
naty i przygotowując przestrzeń 
w Domu Strażaka w Zboiskach na 
Izbę Pamięci. Oficjalne otwarcie 
nastąpiło podczas uroczystości 
660-lecia powstania wsi. Zgro-
madzone eksponaty są bardzo 
różnorodne, niektóre wręcz in-
trygują. Izba prezentuje się pięk-
nie. Zachęcamy mieszkańców do 
obejrzenia eksponatów, a także 
do wzbogacenia kolekcji o nowe 
przedmioty. Dziękujemy KGW  
w Zboiskach, za podjęcie trudu 
ocalenia od zapomnienia mate-
rialnego dziedzictwa naszego re-
gionu. 

Koła Gospodyń Wiejskich  
w Nadolanach i Wolicy dotacje wy-
korzystały na zakup strojów, w któ-
rych miały okazję zaprezentować 
się na tegorocznych Dożynkach. 

Gratulujemy wszystkim or-
ganizacjom pozarządowym dzia-
łającym na terenie naszej gminy 
inicjatywy i kreatywności.  Wie-
rzymy, że w kolejnych latach reali-
zacja zadań publicznych w naszej 
gminie będzie nadal wzbogacać 
naszą lokalną tożsamość. 
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Remont oraz wyposażenie świetlicy 
oraz siłowni w remizie OSP Nowotaniec

Czar podsumowań…
Przez ostatnie miesiące Zespół Szkół w Nowotańcu tęt-
nił entuzjazmem, z jakim cała społeczność oddawała się 
działaniom w ramach projektu „Planeta możliwości – Ty 
decydujesz!”, realizowanego dzięki grantowi finansowemu  
Funduszu Naturalnej Energii. 

Happeningi, akcje i konkursy, 
wśród których znalazły się 

między innymi propagujące 
zdrowy tryb życia „Rowerowe 
poniedziałki, czyli rowerem do 
pracy i szkoły” oraz „Proszę, 
już nie noszę!”, czyli inicjaty-
wa, dzięki której nienoszone  
i niezniszczone ubrania są 
przekazywane dalej, a nie 
wyrzucane, za każdym razem 
znajdowały rzesze sympaty-
ków, pozwalając nam na sze-
rzenie ekologicznego zapału 
do uczynienia Ziemi lepszym 
miejscem dla kolejnych poko-
leń. Szerokość działań podję-
tych w ramach projektu spra-
wiła, że podsumowanie ich 
wymagało specjalnego wyda-
rzenia, które, zgodnie z inicja-
tywą całego projektu, przyjęło 
formę rodzinnego pikniku eko-
logicznego.

Impreza, podczas której 
cała społeczność szkolna mo-
gła raz jeszcze przeżyć wszyst-
kie chwile związane z „Pla-
netą możliwości”, odbyła się  
11 lipca, na placu obok Ze-
społu Szkół. Poza rozdaniem 
nagród w konkursach pla-
stycznych i literackich, które 
organizowane były pod ha-
słem przewodnim projektu, na 

wszystkich gości czekały liczne 
atrakcje zaplanowane z myślą 
o młodych adeptach sztuki 
dbania o Ziemię, takie jak wy-
stępy o tematyce ekologicznej, 
prezentacja banerów wizuali-
zujących wnioski wynikające  
z podejmowanych działań oraz 
demonstracja wydruku opra-
cowanej we współpracy z die-
tetykiem mini książki kuchar-
skiej. Dodatkową atrakcją były 
zorganizowane z okazji pod-
sumowania zawody sportowe,  
a także dmuchane zjeżdżalnie 
i liczne konkursy z nagrodami, 
które ucieszyły nie tylko naj-

młodszych uczestników hap-
peningu. 

Piknik z pewnością nie za-
chwycałby rodzinną atmosferą, 
a już na pewno nie wzbudzał-

a także sołectwa wsi Nadolany  
i Nagórzany. Zakończenie im-
prezy podsumowującej nie 
wyznaczyło jednak końca dzia-
łań podejmowanych w zgodzie  
z ideą projektu. Uczniowie 
Zespołu Szkół nieustannie 
kształceni są bowiem zgodnie 
z ekologicznymi modelami po-
stępowania, a o niemierzalnej 
wartości dbania o przyszłość 
naszej planety są w stanie 
mówić bez końca. Wierzymy 
bowiem, iż świadomość odpo-
wiedzialności za Ziemię naj-
młodszych pokoleń jest klu-
czem do uczynienia naszego 
otoczenia lepszym miejscem. 
Celowość misji, jaką każde-
go dnia pragniemy wypełniać 
poprzez nauczanie o tym, co 
dobre i piękne, z pewnością 
będzie przypominać o sobie 
za sprawą materiału filmowe-
go, stworzonego z inicjatywy 
prezesa fundacji „Za górami, 
za lasami”, współpracującej  
z naszą szkołą w realizacji pro-
jektu, który w zwięzły sposób 
uświadamia odbiorcom war-
tość szerzenia ekologiczne-
go zapału do wprowadzania 
zmian. Film już niedługo udo-
stępniony zostanie zarówno na 
Facebook’owym fanpage’u Ze-
społu Szkół w Nowotańcu, jak 
i oficjalnej stronie szkoły.

Renata 
Preisner-Rakoczy 

by tęsknoty wobec kulinarnych 
doznań, gdyby nie wkład jed-
nostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych w organizację przed-
sięwzięcia. Dzięki strażakom 
impreza nabrała smakowitych 
rumieńców, a dzieci mogły  
z zachwytem poznawać wnę-
trza owianych dotąd tajemnicą 
wozów strażackich.  Szcze-
gólne podziękowania nale-
żą się również sponsorom, 
wśród których znalazła się 
Rada Rodziców Zespołu Szkół 
w Nowotańcu, sołectwo wsi 
Nowotaniec, które wsparło 
zakup nagród książkowych,  

Gmina Bukowsko otrzyma-
ła kolejną pomoc finansową  
z budżetu Województwa Pod-
karpackiego w ramach Podkar-
packiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2021-2025, przyję-
tego przez Zarząd Wojewódz-
twa. W ramach projektu gmina 
pozyskała dofinansowanie na 
zadanie pn.: „Remont oraz wy-

posażenie świetlicy oraz siłowni 
w remizie OSP Nowotaniec w 
celu wzbogacenia oferty spę-
dzania wolnego czasu” w miej-
scowości Nowotaniec. Pomoc 
finansowa przekazana jest w 
formie refundacji części wydat-
ków poniesionych na realizację 
zadania. Województwo zobo-
wiązało się przekazać Gminie 

kwotę 12 000,00 (dwanaście 
tysięcy złotych), jest to 50% 
całkowitej kwoty zadania. 

W ramach działania został 
zakupiony zestaw mebli ku-
chennych wraz ze stołami, zmy-
warka, kuchenka z piekarnikiem 
elektrycznym oraz wyposażenie 
siłowni: atlas do ćwiczeń, bież-
nia elektryczna, rowerek trenin-

gowy, ławka do ćwiczeń. Nowe 
wyposażenie i meble sprawiły, 
że miejsce to jest bardziej przy-
jazne, estetyczne i komfortowe. 
Do projektu włączyły się lokal-
ne organizacje, które zaanga-
żowały swoje zasoby,  w część 
remontowo - gospodarczą pro-
jektu. 
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Narodowe Czytanie 
w Zespole Szkół w Bukowsku
Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Gminy i Szkoły wzięli 
udział w X edycji Narodowego Czytania 3.09.2021r. Lek-
turą tegorocznej akcji była: „Moralność pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej. Wszyscy uczestnicy tej społecznej inicja-
tywy propagującej czytelnictwo i poznawanie literatury 
czynnie włączyli się w organizację i przebieg spotkania.

Cyberzaburzenia i cyberuzależnienia

Uzdolniona lekkoatletka 
z Bukowska 

Gabriela Zapolska napisa-
ła dramat „Moralność pani 

Dulskiej” jesienią 1906 r. Utwór 
szybko stał się popularny i jest 
uważany za jedno z najważ-
niejszych osiągnięć twórczych 
pisarki. Dzieło cechuje komizm, 
bogactwo obserwacji obyczajo-
wych, a głównie wymowa spo-
łeczna. Prapremiera sztuki odbyła 
się 15 grudnia 1906 r. w Teatrze 

Miejskim w Krakowie. Lektura 
weszła do stałego repertuaru 
polskich teatrów, wznawiano ją 
wielokrotnie i zawsze z powodze-
niem. Na podstawie dramatu po-
wstały też filmy, w tym uznawany 
za pierwszy polski film dźwięko-
wy obraz z 1930 r.

Utwór ten porusza problem 
udawania kogoś innego przed 
światem. Pani Dulska chce, by 

świat mówił o niej jak najlepiej, 
a jednocześnie zachowuje się 
negatywnie wobec innych. W 
dramacie poznajemy dwie cór-
ki głównej bohaterki – Melę  
i Hesię. Dziewczyny są zupeł-

nie inne, jedna bardzo wrażliwa  
i dobra, trudno jej poradzić so-
bie z problemami, druga odważ-
nie sprzeciwia się ogranicze-
niom, łamie zasady, bo próbuje 
poczuć się dorosła.

W Zespole Szkół w Bukowsku 
2.09.2021r. odbyło się spotka-
nie z prof. dr hab. Mariuszem 
Jędrzejko: pedagogiem specjal-
nym i społecznym, socjologiem, 
nauczycielem akademickim oraz 
współpracownikiem Fundacji 
Bonum Humanum. Rodzice i na-
uczyciele uczestniczyli w bardzo 
ciekawym wykładzie na temat: 
„Cyberzaburzeń, cyberuzależnień–
wpływie tych zjawisk na psychikę  
i osobowość dziecka”. Pozna-
li zagrożenia jakie pojawiają 

się we współczesnym świecie 
cyfrowym. Są one poważnym 
problemem w życiu młodych 
ludzi i ich rodzin. Warsztato-
wa forma zajęć, połączona  
z prezentacją, przykładami kon-
kretnych zachowań i rozwiązań 
oraz świetny przekaz prowadzą-
cego był interesującym sposo-
bem przybliżenia tych trudnych  
i ważnych zagadnień.

Spotkanie zostało zorga-
nizowane dzięki współpracy  
z Fundacją Latarnia.

We wtorek 21 września 2021 r.  
w Urzędzie Gminy w Bukowsku  mia-
ło miejsce wręczenie Nagrody Wójta 
Bukowska za wybitne osiągnięcia 
sportowe w roku 2020.

Na wniosek Klubu Sportowego „Komunal-
ni Sanok” wójt Gminy Bukowsko Marek 

Bańkowski tym zaszczytnym wyróżnieniem 
uhonorował młodą i bardzo uzdolnioną 
mieszkankę naszej gminy Martynę Łuszcz. 
Lekkoatletka jest członkiem zaplecza Kadry 
Narodowej i bierze systematycznie udział  
w treningach kadry. Godnie reprezentu-
je klub i Gminę Bukowsko na zawodach 
sportowych i obozach kadry. W ostatnim 
roku Martyna zajmowała czołowe miejsca 
w biegach na dystansach  600, 800 i 1000 

m, podczas m.in. Halowych Mistrzostwach 
Województwa Juniorów i Juniorów Młod-
szych, Halowego Sprawdzianu Kardy PZLA 
w Spale, Halowych Mistrzostwach Polski w 
Toruniu, Mitingach Kwalifikacyjnych PO-
ZLA, Mistrzostwach Województwa Junio-
rów,  Mistrzostw Polski U-18 w Radomiu. 

Wójt oraz kierownik Referatu Go-
spodarki Nieruchomościami Rolnictwa  
i Działalności Gospodarczej Krzysztof Nit-
ka wręczyli sportsmence dyplom, nagrodę 
pieniężną oraz upominki promocyjne Gmi-
ny Bukowsko.

Gratulujemy Martynie  dotych-
czasowych osiągnięć oraz życzy-
my dalszych sukcesów, wytrwałości  
w dążeniu do celu i zapału do spełniania 
pasji.
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Gminny konkurs 
plastyczny
,,Między Warszawą a Budapesz-
tem – emisariusz Wacław Felczak”.
,,Polak, Węgier, dwa bratanki”- okrzyk jakże 
każdemu Polakowi i Węgrowi znany. Histo-
ria tej międzynarodowej przyjaźni jest długa 
i opiera się ona na kilku istotnych ludzkich fi-
larach. Jednym z nich był profesor Wacław 
Felczak – Polak, bez którego relacje polsko
-węgierskie wyglądałyby zupełnie inaczej.  
W celu przybliżenia postaci Wacława Felczaka 
i Jego dokonań dla narodu polskiego i węgier-
skiego w ramach  przedsięwzięć podejmowa-
nych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej 
na rok 2021 Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Pobiednie przeprowadził wśród uczniów 
klas 1 – 8 SP z terenu gminy Bukowsko kon-
kurs plastyczny, pt. ,, Między Warszawą  
a Budapesztem- emisariusz Wacław Felczak”.    
Na konkurs wpłynęło wiele prac plastycznych 
wykonanych różnymi technikami. Jury wyłoniło 
najlepsze prace, za które dzieci otrzymały pa-
miątkowe dyplomy i prezenty. 

Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:

1. miejsce: Julia Głowacz, Mateusz Słyszyk
2. miejsce: Paulina Tomkiewicz, Wiktoria Bodnar
3. miejsce:, Kamil Borończyk, Hanny Bednarczyk
Wyróżnienie: Zofia Pluskwa, Lena Niemiec
Wszystkim, którzy brali udział gratulujemy.

Narodowe Czytanie 2021 
w Zespole Szkół w Pobiednie

Wakacyjna AktywAKCJA  
w Zespole Szkół w Pobiednie

Zespół Szkół w Pobiednie otrzymał od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwo-
ju grant na realizację wakacyjnych aktywności dla dzieci i młodzieży na pro-
jekt „Pieszo lub rowerem do miejsc historycznych naszej małej Ojczyzny”.

3 września 2021 roku młodzież szkolna z klasy VIIa, VIIb  
i VIII włączyła się w dziesiątą – jubileuszową akcję społecz-
ną - Narodowe Czytanie 2021- propagującą znajomość lite-
ratury narodowej. W tym roku uczniowie poznali fragmenty 
lektury Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

W zajęciach literacko – hi-
storyczno – kulturowych 

uczestniczyła pani Halina Urban, 
mieszkanka Pobiedna, autorka 
wielu wierszy, które zamieszczane 
są w prasie regionalnej i lokalnej.

Po powitaniu gościa przez 
panią dyrektor Katarzynę Wojtu-
szewską Cap uczennica klasy VIII 
Wiktoria Bodnar przedstawiła 10 
letnią historię akcji Narodowego 
Czytania i przypomniała tytuły 
dzieł polskich pisarzy, które były 
odczytywane w poprzednich la-
tach. Następnie został odczytany 
fragment przesłania Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy zachęcający 
do współtworzenia akcji. Ucznio-
wie dowiedzieli się o genezie 

komedii, zostali wprowadzeni  
w treść lektury i poznali uniwer-
salny wymiar dramatu.

z rodziną państwa Gerlów. 
Dzieje kapliczki przedstawili 
uczniowie klasy VII – Krzysztof 

Adamski i Marcin Kopczyk. Pani 
Halina Urban zaprezentowa-
ła swój wiersz poświęcony tej 
właśnie kapliczce, a następnie 
odczytała fragment komedii Ga-
brieli Zapolskiej „Moralność pani 
Dulskiej”

Każdy uczestnik spotkania 
otrzymał gazetkę okolicznościo-
wą „Jednodniówka”, natomiast  
w głównym budynku szkoły znaj-
duje się od gazetka ścienna po-
święcona powieściopisarce, dra-
matopisarce i felietonistce.

Dyrektor szkoły pani Ka-
tarzyna Wojtuszewska – Cap, 
koordynatorzy akcji – panowie 
Andrzej Zagórski i Jerzy Ambicki 
oraz uczniowie składają serdecz-
ne podziękowania pani Halinie 
Urban za przyjęcie zaproszenia  
i wspólne uczestnictwo w ogól-
nopolskiej akcji „Narodowe Czy-
tanie 2021”        Jerzy Ambicki

W kolejnej części zajęć 
uczestnicy spotkania poznali hi-
storię kapliczki, która znajduje się 
przy drodze w kierunku Bukow-
ska i jest ona ściśle związana  

W ramach projektu 
przez okres wakacji 

zorganizowaliśmy 9 raj-
dów pieszych i rowero-
wych dla naszych uczniów. 
Rajdy piesze odbyły się do 
następujących miejsco-
wości: Zboiska, Prusiek, 
Dudyńce, Bełchówka, 
Markowce. Rajdy rowero-
we odbyły się do nastę-
pujących miejscowości: 
Bukowsko, Płonna To-
karnia, Wolica. W trakcie 
każdego rajdu uczestnicy 
zapoznawali się z historią 
odwiedzanych miejsc. Dla 
uczestników zorganizo-
wano konkursy i rozdano 

przeprowadzał wywiady z naszymi ucznia-
mi na temat aktywności wakacyjnej w Ze-
spole Szkół w Pobiednie. O tym, jak ważna 
jest pierwsza pomoc, Jan Mela rozmawiał 
że strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którzy prowadzili pokaz pomocy przedme-
dycznej. To były niezwykłe chwile! 

Katarzyna Wojtuszewska-Cap

nagrody. Uczestnicy każdorazowo otrzy-
mywali poczęstunek.

W czasie realizacji projektu naszą pla-
cówkę odwiedzili pracownicy Fundacji 
PFR, którzy nakręcili reportaż o naszych 
działaniach projektowych. Ogromną nie-
spodzianką była wizyta w naszej szkole 
Ambasadora Fundacji PFR Jana Mela, który 
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INfORMACJE zE szKół – NOWOTANIEC

Wakacje w szkole? To super sprawa!
„Wakacje w szkole? To super sprawa!” pod takim 
hasłem w dniach 28.06.2021-9.07.2021 odbyła się 
półkolonia w ZS w Nowotańcu. Uczestnikami półko-
lonii byli chętni uczniowie naszej szkoły. 

Wszystkie miejsca były za-
jęte w kilka dni od ogłoszenia 
rekrutacji. Założenia zorganizo-
wania półkolonii były następują-
ce: aktywny wypoczynek dzieci 
podczas wakacji, nauka samo-
dzielności i współistnienia w gru-
pie, poznanie regionu: tradycji, 
kultury, środowiska naturalnego, 
rozwijanie zainteresowań po-
znawczych, rozwijanie umiejęt-
ności artystycznych dzieci. Cele 
to przede wszystkim integracja 
dzieci, nabycie umiejętności 
współdziałania w grupie, rozbu-
dzanie aktywności poznawczej 
oraz rozwijanie zainteresowań 
dzieci, rozwijanie kreatywno-
ści, kształtowanie umiejętności 
dbania o siebie i innych, kształ-
towanie prawidłowych nawyków 
żywieniowo- higienicznych, roz-
wijanie aktywności fizycznej, po-
szerzanie wiadomości o otaczają-
cym świecie. Wśród metod pracy 
znalazły się pogadanki, konkursy, 
gry i zabawy terenowe, wyciecz-
ki, turniej wiedzy, rozgrywki spor-
towe, gry i zabawy, praktyczne 
działania, ćwiczenia. Każdy dzień 
półkolonii był inny, tematyka była 
różnorodna, tzn. taka, aby dzieci 
chętnie w niej uczestniczyły. Był 
dzień „Poznajmy się- jesteśmy 

jedną drużyną", gdy dzie-
ci po zapoznaniu się ze 
sobą i wychowawcami, 
po podzieleniu na grupy, 
ustaliły zasady i regula-
min uczestnictwa w  pół-
kolonii, wybrały nazwy 
grup, swoich „szefów”, 
ułożyły zwrotki hymnu 
półkolonii do znanej, do-
wolnej melodii. Uczestni-
czyliśmy  w Uniwersyte-
cie Ludowym Rzemiosła 
Artystycznego w Woli 
Sękowej, w warsztatach 
artystycznych, a wśród 
nich były: lepienie z gli-
ny, malowanie farbami, 
węglem, tworzenie figur 
z folii aluminiowej, robie-
nie pajęczyny ze sznurków i prac 
z użyciem różnych produktów 
dostępnych w kuchni i w ogro-
dzie (kasze, ryż, sól, przyprawy, 
kisiel, płatki kwiatów, liście itp.). 
Zajęcia były atrakcyjne dla dzieci, 
wymagały zaangażowania, nikt 
się nie nudził, a wykonane pra-
ce można było zabrać do domu 
i pochwalić się domownikom.  
Był również wyjazd do Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej do Sanoka, a tam spo-
tkanie ze strażakami, poznanie  

ich pracy, obejrzenie 
sprzętu strażackiego. 
Wszyscy świetnie się 
bawili, z zainteresowa-
niem słuchali straża-
ków, którzy opowiadali 
o swojej pracy, poka-
zywali sprzęt strażacki  
a na koniec zrobili dzie-
ciom „zimny prysznic” 
z węża strażackiego. 
Śmiechu było co nie 
miara, wszyscy za-
dowoleni i w dobrych 
humorach już z nie-
cierpliwieniem czekali 
na kolejny dzień pół-
kolonii, dopytując wy-
chowawców: Co mamy 
jutro w planie? „Owo-
cowy misz- masz” pod 
takim hasłem upłynął 
jeden z dnie półko-
lonii. Dzieci poznały 
piramidę żywieniową, 

uczestniczyły w pogadance na 
temat zdrowego odżywiania i roli 
owoców w codziennej diecie, na 
stoły „wjechały” pyszne owoce 
(jabłka, arbuzy, śliwki, cytryny, 
truskawki) a zadaniem uczest-
ników było skomponowanie 
własnej sałatki lub owocowego 
szaszłyka. Pomysły były różne,  
a smaczne owocowe przekąski 
wylądowały w brzuszkach dzieci. 
Po solidnej dawce witamin, wszy-
scy wzięli udział w quizach, krzy-
żówkach i zabawach owocowych 
pod hasłem „ Jak dobrze znamy 
się na owocach?”. Ważnym punk-
tem naszego programu był wy-
jazd autokarem do Woli Piotrowej 
do Fundacji „Latarnia”. „Uczymy 
się mówić –NIE” to hasło tego 
dnia. Uczestnicy zapoznali się  
z funkcjonowaniem fundacji, były 
pogadanki na temat profilaktyki, 
zabawy oraz ognisko. Warsztaty  
z Pierwszej Pomocy Przedme-
dycznej- pogadanka, czynności 
ratujące życie, zajęcia praktyczne 
z użyciem dostępnego sprzętu, 
pozwoliły dzieciom zrozumieć, jak 
ważną rolę odgrywa nasza szyb-
ka reakcja i umiejętności w chwili 
jakiegoś zdarzenia. (upadek, ska-
leczenie, oparzenie, złamanie). 
Zwiedziliśmy również Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sano-
ku – skansen,  poznaliśmy historię 
tego miejsca, obejrzeliśmy eks-
ponaty i Rynek Galicyjski. Dzięki 
kompetencji przewodników nie 

nudziliśmy się, a zwiedzanie było 
naprawdę interesujące. Ryma-
nów Zdrój też nie jest już nam 
obcy. Pani przewodnik podczas 
pieszej wycieczki, poprawo wa-
dziła nas ścieżką przyrodniczą  
w Rymanowie Zdroju: zapozna-
ła z  historią Rymanowa Zdroju, 
poznaliśmy florę i faunę tego re-
jonu, uzyskaliśmy  odpowiedzi na 
pytania: co oznacza przy nazwie 
miejscowości „zdrój” i dlaczego 
Rymanów jest ważnym miejscem 
dla osób powracających do zdro-
wia. „Wszystko co dobre, szyb-
ko się kończy” i niestety 10 dni 
półkolonii bardzo szybko minęły. 
Każdy dzień był dla wszystkich 
atrakcyjny, inny od drugiego, 
nikt się nie nudził, każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Zobaczy-
liśmy  wiele atrakcyjnych miejsc 
w okolicy zgodnie z zasadą „Cu-
dze chwalicie swego nie znacie”, 
poznaliśmy ciekawych ludzi  
i ich historię. To był czas zabaw, 
śpiewu integracji, konkursów. 
Moc atrakcji i dwutygodnio-
wych przeżyć ufundowała na-
szym 45 wychowankom Firma 
Bukowsko Wind Energy Sp.  
z o.o. oraz Komisja ds. Rozwia-
zywania Problemów Alkoholo-
wych w Bukowsku, za co ser-
decznie dziękujemy

Renata Papisz-Żyłka
Aldona Bigos

Małgorzata Szypak
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Podążanie za wyznaczanymi sobie wzorcami wydaje się 
stanowić podstawę spirytualistycznego i etycznego rozwo-
ju każdego z nas. Potrzeba stawiania określonej osoby lub 
idei na piedestale prywatnej hierarchii wartości okazuje 
się przez to wyrazem naturalnego dążenia do doskonalenia 
się w sztuce bycia człowiekiem w okazałym pięknie zna-
czenia tego słowa. 

Śladami ideałów wiary, 
nadziei i miłości…

stał również termin obchodów 
Dnia Patrona, a tak znaczącą 
wyjątkowością naznaczony zo-
stał 12 listopada. 

Uroczystość nadania Szko-
le Podstawowej imienia oraz 
sztandaru, choć wyczekiwana 

Rozległość konsekwencji, ja-
kie podążają za obraniem 

konkretnego zbioru cech i myśli 
na centrum własnego mikro-
kosmosu, sprawia, iż jednym  
z największych wyzwań dzisiej-
szego świata jest wskazanie, 
poznającym dopiero sposób 
funkcjonowania naszego świa-
ta, dzieciom wzorców, których 
postawy warto wprowadzać  
w życie. Rzeczywistość kusząca 
na każdym kroku efektownym 
przerostem formy nad treścią 
wymaga podjęcia działań, dzię-

po ponad roku od głosowania, 
10 lipca 2021 roku społeczność 
Zespołu, wraz z przybyłymi spe-
cjalnie na tę uroczystość gośćmi 
honorowymi, w gronie których 
znaleźli się między innymi: pan 
Adam Śnieżek, poseł na sejm 

RP, ks. biskup Stanisław Jamro-
zek, pani Monika Brewczak, 
radna Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, pani Lucyna 
Opoń, przedstawicielka Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie, 
pan Robert Pieszczoch, prze-
wodniczący Rady Powiatu oraz 
pan Stanisław Chęć, starosta 
sanocki, pan Marek Bańkowski, 
wójt Gminy Bukowsko mogła 
cieszyć się jednym z najbardziej 
wyjątkowych dni w swej histo-
rii. Święto w swej znamienitości 
zyskało niepowtarzalną oprawę 
artystyczną, na którą złożyły 
wzruszające występy uczniów 
oraz pełen należytego patosu 
akompaniament orkiestry dętej. 
Atmosferę nostalgicznej reflek-
syjności podkreśliła uroczysta 
procedura wpisywania się za-
proszonych gości w materialny 
symbol wzniosłości wydarzenia, 
przybierający w tym wypadku 

z dozą niecierpliwości 
i słonecznej niczym 
lipcowe dni radości, 
w swej eterycznej 
ulotności  wymagała 
jednak wielu przygo-
towań, czasu i zaan-
gażowania. W związku  
z tym, Dyrekcja Zespo-
łu Szkół w Nowotańcu 
pragnie złożyć ser-
deczne podziękowania 
na ręce okolicznych 
Kół Gospodyń Wiej-
skich, jednostek Straży 
Pożarnych, przedstawi-

cieli Rady Rodziców, sponsorów, 
nauczycieli, pracowników oraz 
uczniów, bez których to niepo-
wtarzalne wydarzenie nie świe-
ciłoby wśród innych blaskiem 
owocującej współpracy i wza-
jemnego wsparcia. Ranga uro-
czystości, na którą cała nasza 
społeczność czekała z zapartym 
tchem, obecnie przeradza się 
w dbałość i szacunek, z jakim 
młodzi adepci prawdziwych 
znaczeń wiary, nadziei i miłości 
uczą się wprowadzać w życie 
postawę reprezentowaną przez 
ich błogosławionego patrona, 
by w przyszłości, spoglądając 
w oczy drugiego człowieka, za-
uważać prawdziwe piękno jego 
wnętrza, a tym samym zasłużyć 
na miano człowieka. 

Renata Preisner-Rakoczy 

ki którym najmłodsi odkrywcy 
zawiłości ludzkiego charakteru 
będą w stanie dostrzec i doce-
nić wewnętrzne piękno ukryte 
w każdym podmiocie materii. 
Trudna misja poszukiwania od-
powiednich ideałów w Zespole 
Szkół w Nowotańcu przyjęła 
formę inicjatywy nadania pla-
cówce imienia. Imienia, które w 
przyszłości miało stać się sym-
bolem wartości, szczególnie pie-
lęgnowanych przez społeczność 
szkolną. 

Proces poszukiwania od-
powiedniego kandydata, który 
byłby godzien miana patrona 
i przewodnika najmłodszych, 
rozpoczął się od stworzenia listy 

propozycji, a następnie głoso-
wania, które odbyło się 7 lutego 
2020 roku i w którym uczestni-
czyli zarówno uczniowie, rodzi-
ce, nauczyciele, jak i pracownicy 
Zespołu. Pojedynek na szla-
chetność uosabianych wartości 
z ogromną przewagą zwyciężył 
błogosławiony ojciec Anastazy 
Pankiewicz, dowodząc tym sa-
mym nieśmiertelności postawy, 
która mimo upływu lat pozo-
staje jednym z najcenniejszych  
w swej niematerialności skar-
bów lokalnej społeczności. Choć 
wybuch pandemii wymusił prze-
sunięcie terminu uroczystości 
oficjalnego nadania imienia oraz 
sztandaru Szkole Podstawowej, 

formę tablicy pa-
miątkowej z imien-
nymi gwoźdźmi, 
która zawisła dumnie 
w budynku Szko-
ły, stanowiąc jedną  
z form upamiętnienia 
nadania imienia bło-
gosławionego ojca 
Anastazego Pankie-
wicza. Z inicjatywy 
społeczności szkol-
nej, wyznaczony zo-
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W Wańkowej powstaje 
nowoczesna stacja narciarska. 

W Wańkowej w gminie Olszanica jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
to w grudniu bieżącego roku zakończona zostanie budowa stacji narciar-
skiej. Będzie to najnowocześniejszy tego typu obiekt na Podkarpaciu. Stacja 
będzie znakomitą alternatywą dla wyciągów w Weremieniu czy Ustrzykach 
Dolnych. Bieszczad-Ski – Centrum Turystyki Aktywnej funkcjonować będzie 
nie tylko zimną, ale również latem. Powstaje tam czterolinowa, najdłuższa  
w Polsce, a zarazem jedna z najdłuższych w Europie, tyrolek.

Pomnik upamiętniający ludzi wolnych.
W Bieszczadach w Wołosatem powstaje dębowy pomnik – Pomnik 
Ludzi Wolności i Solidarności. Poświęcony jest ludziom walczącym 
o wolność w czasach PRL i stanowi symbol Bieszczadów jako krainy 
wolności. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są: Marek Kuchciński, 
powiat bieszczadzki i IPN, który jest jego głównym fundatorem,  
a zostanie odsłonięty we wrześniu.

Skwer Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego.
W Zagórzu otwarto Skwer Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego 
z 1918 r. Główną atrakcją skweru jest parowóz TKt48-124, żuraw 
wodnyi semafor kształtowy. Obok znajduje się głaz z bieszczadzkie-
go piaskowca upamiętniający Obrońców Węzła Zagórskiego.

Z Rzeszowa do Warszawy w 2 godz. 15 min!
Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na prace 
przygotowawcze dla nowej linii kolejowej na odcinku: Łętownia
-Rzeszów. Ponad 40-kilometrowy odcinek nowej linii to kolejowy 
łącznik prowadzący od strony Stalowej Woli w kierunku stolicy Pod-
karpacia. Dzięki niej mieszkańcy Podkarpacia dotrą z Rzeszowa do 
Warszawy prawie dwa razy szybciej niż obecnie. W wyniku budowy 
linii poprawią się warunki podróżowania na trasie Rzeszów – Sanok.

Elektryczną hulajnogą po Sanoku. 
Elektryczna hulajnoga to znakomita alternatywa komunikacyjna, ogra-
niczająca emisję CO2, należąca do czystych form transportu. Takie 
zapotrzebowanie wyrazili głównie młodzi Sanoczanie. Tematem zajął 
się burmistrz miasta, Tomasz Matuszewski, który podjął pierwsze kro-
ki i spotkał się w tym celu z reprezentantami firmy blinkee.city. Jeśli 
wszystko pójdzie planowo, zadanie ma zostać zrealizowane jesienią.

Wieści z regionu
Rozwój uniwersytetów ludowych. 

Wicemarszałkowie odwiedzili Sanok
04.09 br. Muzeum Historyczne w Sanoku gościło Ryszarda Terlec-
kiego, wicemarszałka Sejmu oraz Marka Pęka, wicemarszałka Se-
natu. Spotkanie poświęcone było funkcjonowaniu i znaczeniu uni-
wersytetów ludowych. 

II etap obwodnicy Sanoka 
Podpisano umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP) 
dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej 
nr 28. Początek projektowanego odcinka drogi rozpocznie się tuż 
za rondem, a dalej trasa przebiegać będzie w kierunku południo-
wo-zachodnim, następnie poprowadzona zostanie nowym śladem  
w kierunku północno-wschodnim, przekraczając linię kolejową 
oraz rzekę San i włączając się do istniejącej DK28 (ul. Przemyska)  
w miejscowości Bykowce.

UWAGA! Zamknięto drogę do Klasztoru 
Sióstr Nazaretanek w Komańczy

Bezpośredni dojazd do tego obiektu jest utrudniony, bo rozpoczę-
ły się prace remontowe polegające na przebudowie drogi gminnej 
prowadzącej do Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Plano-
wany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 25 listopada 
2021 roku.

Nowy rezerwat przyrody 
w Nadleśnictwie Lesko

Nowy rezerwat przyrody obejmujący ponad 200 hektarów starod-
rzewu utworzono na terenie Nadleśnictwa Lesko. Nowy rezerwat 
nosi nazwę „Przysłup” i położony jest w paśmie Gór Słonnych,  
w leśnictwie Manasterzec, w okolicach miejscowości Manasterzec.

Nowoczesny mammograf w sanockim szpitalu. 
Dzięki nowoczesnej aparaturze diagnostycznej, będzie możliwe wy-
krycie nowotworów kobiecych we wczesnej fazie choroby. Mam-
mografy dla sanockiego szpitala zakupiło Ministerstwo Zdrowia 
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2021-2022. 
Mammograf znajduje się w Pracowni Mammografii mieszczącej się 
przy ul. 800-lecia 26.

Maria Ambicka

Zboiska mają już 660 lat! W tym roku mija 660 lat od za-
łożenia wsi Zboiska w związku  
z tym, w dniu 19 września 2021 
r.,  Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zboiskach we współpracy 
z druhami Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz Sołectwem Zbo-
iska zorganizowało uroczystość 
upamiętniającą to wydarzenie. 
Pierwsza wzmianka na temat 
Zboisk pojawia się w roku 1361, 
przypuszczalnie wtedy miała też 
miejsce lokacja wioski, której 
dokonał książę Jerzy II. Decyzją 
Kazimierza Wielkiego wieś sta-
ła się własnością dwóch braci  
z Węgier – Piotra i Pawła z rodu 
Matiaszów. 

Uroczystość rozpoczęła 
msza święta w kościele parafial-
nym p.w. Ducha Świętego od-
prawiona w intencji wsi i miesz-

kańców. Następnie zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy Zboisk 
w barwnym korowodzie udali 
się pod Dom Strażaka, gdzie za-
planowano dalszą część uroczy-
stości. Uczestnicy mogli wysłu-
chać programu przygotowanego 
przez młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej w Pobiednie oraz dowcip-
nego monologu Pani Sołtys. 

W trakcie uroczystości zo-
stała otwarta Izba Pamięci  
w Domu Strażaka w Zboiskach 
z eksponatami zgromadzonymi 
przez mieszkańców wsi, będą-
cych żywym dziedzictwem ma-
terialnym naszego regionu. 

Chętni natomiast mieli oka-
zję zaszczepić się w mobilnym 
punkcie szczepień zorganizo-
wanym przez Koło Gospodyń 
Wiejskich. 
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KULTURA I TRADYCJA

Podczas tegorocznych wakacji Gminna Biblioteka podjęła 
cenną inicjatywę zorganizowania dzieciom z naszej gminy 
czasu wolego.

Wakacje w Gminnej        Bibliotece Publicznej 
W ramach projektu „WIA-

TRAKI”, którego darczyń-
cą jest Firma Bukowsko Wind 
Energy Sp. z o. o, odbyły się 
w lipcu cykliczne spotkania 
„Czwartki z bajką”, podczas 
których dzieci mogły rozwijać 
swoją kreatywność, rysując, 
rozwiązując rebusy oraz za-
gadki. W ramach projektu, we 
wrześniu, miało miejsce spo-
tkanie z autorem Romanem 
Pankiewiczem, pisarzem ksią-
żeczek dla dzieci, który potrafi 
przeobrazić się w opisywane 
przez siebie postacie w spo-

sób niezauważalny dla dzieci. 
Tematem przewodnim opowie-
ści pisarza były „Ekologiczne 
zawody”. Częścią projektu był 
również  konkurs plastyczny 
„Jak możemy zadbać o naszą 
planetę” – przeznaczony dla 
uczniów kl. 1 – 3 szkoły pod-
stawowej, którego wyniki po-
znamy w kolejnym numerze.  

Filia Gminnej Biblioteki  
w Pobiednie była także miej-
scem spotkań dzieci z Panią 
Martą Terrier, która zdradzała 
im tajniki rękodzielnicze. Na 
spotkaniach powstały piękne 

ozdoby z papieru, które za-
prezentowane zostały podczas 
Dożynek gminnych.

W ramach gminnego pro-
gramu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych Biblioteka zaprosiła 
do szkoły w Nowotańcu oraz 
Pobiednie aktorów z Teatru 
Maska z Krakowa ze spekta-
klem „Kto w bibliotece gości 
i kradnie mądrości”, mówiący 
o roli obcowania dzieci z lite-
raturą, o wpływie książek na 
wyobraźnię i zdolność myśle-
nia.

W trakcie wakacji  Gminna 
Biblioteka Publiczna w Bukow-
sku realizowała również bardzo 
ambitny projekt w ramach pro-

gramu Instytutu Teatralnego 
im. Zbigniewa Raszewskiego 
„Lato w teatrze”, finansowa-
nego ze środków Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu.

Podczas dwutygodniowej 
bezpłatnej  półkolonii letniej  
w dniach  2-14 sierpnia, 25-cio-
ro dzieci i młodzież z naszej 
gminy  miało szansę rozwinąć 
swoje pasje artystyczne pod 
opieką pedagogów teatru oraz 
aktorów, muzyka, choreografa 
i artysty plastyka. Animatorzy 
kultury i artyści prowadzący za-
jęcia współpracują na co dzień 
z profesjonalnymi ośrodkami 
kultury i teatrami w Polsce i za 
granicą. 
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Wakacje w Gminnej        Bibliotece Publicznej 
Zajęcia obywały się głów-

nie w  przyjaznej przestrzeni 
Zespołu Szkół w Nowotańcu, 
która zamieniła się w centrum 
twórczych i artystycznych po-
szukiwań. Organizowane były 
również warsztaty plenero-
we w Uniwersytecie Ludo-
wym Rzemiosła Artystycznego  
i Domu Ludowym w Woli Sęko-
wej oraz w altanie przy Domu 
Ludowym w Nagórzanach. Wy-
cieczka do Rzeszowa i spektakl 
Zorro w Teatrze Maska dostar-
czył dzieciom wiele pozytyw-
nych wrażeń. Był to niezwy-
kle twórczy czas wypełniony 
dobrymi emocjami, muzyką, 
śpiewem, ale przede wszyst-
kim doskonałą zabawą.

W sobotę 14  sierpnia br. 
rodzice, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy Nagórzan, mieli 
okazję obejrzeć spektakl ple-
nerowy, będący finałem półko-
lonii teatralnej Lato w Teatrze. 
Spektakl został przygotowany 
samodzielnie przez dzieci, pod 
czujnym okiem prowadzących. 
W przygotowaniu spektaklu 
dzieciom pomogli profesjo-
naliści: Monika Rejtner, któ-
ra czuwała nad artystycznym 
przekazem, Anna Woźniak, 
wprowadzając dzieci w świat 
opowiadań,  Maria Konrad, 
rozwijając  dziecięcą kreatyw-
ność plastyczną.  Muzykę do 
przedstawienia wraz z dziećmi 
nagrał Krzysztof Guzewicz, zaś 

układ choreograficzny z dziećmi 
wypracował Krzysztof Lubka.

Nad bezpieczeństwem 
dzieci czuwały Honorata 
Chrząszcz-Zając, Małgorzata 
Bąk i Anna Wójcik oraz kierow-
nik półkolonii Aldona Bigos. 
Dzięki, ich ogromnemu zaan-
gażowaniu, intensywne dwa 
tygodnie obcowania ze sztuką 
były dla dzieci wspaniałą i bez-
pieczną zabawą.

Realizacja projektu i jego 
wspaniały finał był możliwy 
dzięki doskonałej współpra-
cy ze Szkołą Podstawową w 
Nowotańcu, Uniwersytetem 
Ludowym Rzemiosła Arty-
stycznego, sołectwem Wola 
Sękowa oraz Nagórzany, a tak-

że Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Nagórzanach. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do realizacji tego projektu.

Wakacje pokazały, że po-
tencjał artystyczny i twórczy, 
który drzemie w dzieciach, jest 
imponujący, dlatego będą re-
alizowane kolejne projekty ar-
tystyczne. Osobom zaangażo-
wanym w realizacje projektów  
w Gminnej  Bibliotece udało 
się w tym wakacyjnym czasie 
zbudować dziecięcą społecz-
ność i dać dzieciom przestrzeń,  
w której mogły realizować swoje 
pasje, nawiązywać przyjaźnie, 
integrować się i eksperymento-
wać twórczo. Przede wszystkim 
zaś – dobrze się bawić.
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W październiku 2016 r. przeżywa-
liśmy 60 rocznicę uwolnienia  

z internowania w Komańczy,  
w Klasztorze Sióstr Nazaretanek, 
Księdza Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego. 24 sierpnia 1956 r. 
franciszkanie z Sanoka ofiarowali 
uwięzionemu w Komańczy Księdzu 
Kardynałowi obraz Matki Bożej Po-
cieszenia, której kult nieprzerwanie 
trwa w Sanoku od końca XVI w. 
Od ponad dziesięciu lat czczona 
jako Matka Boża Pocieszenia – Pani 

Prymas 
Tysiąclecia 

i Matka Boża 
Pocieszenia

 Pani Ziemi 
Sanockiej

tak wszystko urządziły, by wierni 
nie mogli do niego się dostać. Było 
to dalsze więzienie z tą różnicą, 
że nie siedział w lochach UB, lecz 
w pokoju i osobiste warunki miał 
lepsze, gdyż siostry jak mogły, naj-
lepiej służyły Więźniowi Chrystuso-
wemu”. Przełożony klasztoru fran-
ciszkańskiego, o. Jakub Półchłopek 
miał to szczęście i zaszczyt, że mógł 
stale widywać się z Księdzem Pry-
masem i z Nim przebywać. Z woli 
biskupa ordynariusza diecezji był 

 Dla uproszenia opieki nad 
głową Kościoła w Polsce i by wy-
prosić u Matki Bożej rychłą chwilę 
pociechy, zrobiliśmy kopię naszego 
obrazy - Matki Bożej Pocieszenia i 
ofiarowaliśmy ją Księdzu Kardyna-
łowi z życzeniem, by Matka Boża 
pocieszała Prymasa i sprawiła, 
by jak najprędzej mógł wrócić do 
Warszawy i dalej prowadzić nas do 
nieba. Ksiądz Kardynał jest wiel-
kim czcicielem Matki Bożej, często 
powtarzał „Wszystko postawiłem 

pomoc i opiekę w moim bytowaniu 
w Komańczy. Jestem tak bardzo 
Ojcu wdzięczny i za pomoc in con-
fesione i za światło: za tyle łask, 
których ciągle tyle doznawałem. 
Matka Boża Pocieszenia pomogła, 
bo spałem pod Jej opieką. Drogie-
go Ojca Gwardiana i Jego Współ-
braci błogosławię całym sercem in 
caritate fraterna + Stefan Kardynał 
Wyszyński, Prymas Polski, Komań-
cza, 28 października 1956 r." 

Tyle "Kronika Klasztoru Fran-
ciszkanów w Sanoku". Warto 
przytoczyć jeszcze jeden wpis Kar-
dynała Wyszyńskiego, tym razem 
z "Księgi Kultu Matki Bożej Pocie-
szenia w Sanoku". Przechowywa-
ny jest w niej obrazek Matki Bożej  
z błogosławieństwem Księdza Pry-
masa oraz znajduje się Jego orygi-
nalny wpis: "Dziękując gorąco za 
modlitwy zanoszone w mej intencji 
przed Obrazem Matki Bożej Pocie-
szenia przez OO. Franciszkanów 
sanockich, Duchowieństwo i Lud 
Wierny, z radością stwierdzam, że 
kilka dni po zawieszeniu Obrazu w 
moim pokoju otrzymałem wolność 
i wróciłem do pracy. Wydarzenie to 
niech przyczyni się do wzrostu czci  
i nabożeństwa do Matki Bożej Po-
cieszenia i Wszystkim Czcicielom 
Matki Bożej Pocieszenia i Jej Opie-
kunom z serca błogosławię. War-
szawa, 27 listopada 1956, + Stefan 
Kardynał Wyszyński, Prymas Polski".

Należy przypomnieć jeszcze 
jedno wydarzenie. Miało ono miej-
sce w rezydencji Księdza Kardynała 
przy ul. Miodowej w Warszawie. 
W październiku 1956 r. podobnie 
jak wcześniej w Komańczy, Ksiądz 
Kardynał zawiesił w swojej sypialni 
nad łóżkiem obraz Matki Bożej Po-
cieszenia. Nie rozstawał się z nim 
aż do śmierci. Matka, która na ob-
razie tuli swojego Syna, pomagała  
i pocieszała także tego, który Jej 
zawierzył swoje długie i niełatwe 
życie. W połowie marca 1981 r. 
Ksiądz Prymas zaczął poważnie 
chorować, stwierdzono rozsiany 
proces nowotworowy jamy brzusz-
nej. Na życzenie Księdza Prymasa 
pozostawiono Go w rezydencji 
przy ul. Miodowej, gdzie stworzo-
no warunki oddziału intensywnej 
opieki medycznej oraz zorganizo-
wano stały dyżur lekarzy. Kard. 
Stefan Wyszyński zmarł 28 maja, 
w uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego o godzinie 4.40. Tuż nad 
Jego głową wisiał obraz, przy któ-
rym od 25 lat czuwała i prowadziła 
nieustannie "dyżur" Matka Boża 
Pocieszenia. To Ona w Komańczy 
otworzyła Mu drzwi do wolności,  
a w 1981. otworzyła bramy nieba".

Źródło: franciszkanie.sanok.pl 
i "Niedziela" nr 43/2004

Halina Martowicz
  

Ziemi Sanockiej w ustanowionym 
Sanktuarium przez Abpa Józefa 
Michalika. Otrzymany obraz, Ksiądz 
Prymas zawiesił nad swoim łóżkiem 
i codziennie prosił Maryję o uwol-
nienie i Jej polecał troskę o Kościół 
w Polsce. Już po dwóch miesiącach 
od tego wydarzenia odzyskał wol-
ność, drzwi klasztoru w Komańczy 
zostały otwarte. Wyjeżdżając Kardy-
nał Wyszyński zabrał do Warszawy 
ofiarowany przez zakonników obraz 
Pani Sanockiej. 25 lat później Matka 
Boża Pocieszenia otworzyła Księdzu 
Prymasowi inne drzwi. Drzwi przez 
które przejść musi każdy człowiek.

Internowanie Księdza Kardy-
nała w domu zakonnym Sióstr 
Nazaretanek w Komańczy trwało 
od 29 października 1955 r. do 26 
października 1956 r. Natomiast  
w Kronice Klasztoru Franciszkanów 
w Sanoku istnieją wpisy zakon-
ników oraz odręczne, oryginalne 
listy Księdza Prymasa, które po-
twierdzają wpływ Pani Sanockiej 
na Jego uwolnienie. W tej kronice,  
w latach 1955-1956 zanotowane są 
następujące fakty: „(...) Nie mogąc 
przeprowadzić procesu, zwolniono 
Prymasa z więzienia i dano Go w 
miejsce odosobnienia, do aresztu 
domowego. Na to odosobnienie 
Prymasa wybrano ładną miejsco-
wość, ale bezludną, Komańczę, na 
linii kolejowej Zagórz – Łupków. 
Umieszczono Go w domu Sióstr 
Nazaretanek. Zabroniono mu speł-
niać jakiekolwiek funkcje. Władze 

zwyczajnym spowiednikiem sióstr. 
Na żądanie Kurii Biskupiej w Prze-
myślu władze dały przepustkę na 
przebywanie w strefie granicznej, 
którą zaprowadzono. Dzięki temu 
mógł swobodnie w każdej chwili 
udawać się do Komańczy. Wierzy-
liśmy, że Bóg i Matka Najświętsza 
Królowa Polski nie da nam zginąć 
i że przetrwamy. Cały Naród modlił 
się o to gorąco. W każdym koście-
le odprawiano modły za Pryma-
sa Tysiąclecia. Modlono się także  
i u nas w franciszkańskiej świątyni 
w Sanoku.

Rok 1956 stał się rokiem zwrot-
nym w życiu całego Narodu. Szcze-
gólnie październik przejdzie do hi-
storii jako "Polski Październik". Życie 
kraju pod władzą komunistów - stali-
nowców stawało się nieznośne. Taki 
był ucisk, taka ciężka atmosfera, że 
już nikt nie mógł wytrzymać. Tyle lat 
kłamano, teraz zaczęło się pokazy-
wać, że kraj stoi przed ruiną gospo-
darczą. Dalej się żyć już nie dało. 
Dlatego w partii komunistycznej 
zwyciężyły zdrowe tendencje. Na-
stał przewrót, wyrzucono z wojska 
rosyjskich oficerów, władzę objął 
W. Gomułka. Wprawdzie on też był 
komunistą, ale wiedziano, że chce 
Polskę uwolnić od Rosji, że chce 
dobrze - dlatego Naród go poparł. 
Ten przewrót udał się dzięki Bogu 
bez rozlewu krwi i przynajmniej jako 
taką otrzymaliśmy wolność. Nie było 
to czegośmy czekali, ale było to już 
wiele i życie zaczęło się inne.

na Maryję". Dlatego obraz przyjął 
i powiesił go nad łóżkiem. Zażą-
dał, by obraz podpisać, gdyż chce 
go zabrać ze sobą do Warszawy. 
Na tylnej stronie obrazu wypisa-
no dedykację: "Jego Eminencji, 
Najdostojniejszemu Kardynałowi, 
Prymasowi Polski, Ks. Dr Stefanowi 
Wyszyńskiemu w dniach Jego po-
bytu na Ziemi Sanockiej - klasztor 
Franciszkanów z Sanoka ten Ob-
raz Matki Bożej Pocieszenia z czcią 
najgłębszą ofiaruje. O. Jakub Pół-
chłopek, Gwardian Franciszkanów 
w Sanoku, Komańcza, 24 sierpnia 
1956 r."

Skutkiem zmian w Polsce, a jak 
wierzymy, jeszcze bardziej za dzia-
łaniem Matki Bożej Pocieszenia, 
zwolniono z aresztu i odosobnienia 
Księdza Prymasa i przywrócono 
Mu, możliwość rządzenia Kościo-
łem w Polsce. zaraz zezwolono też 
na naukę religii w szkole. Nie szło 
to wszystko łatwo, jeszcze było 
wiele trudności, ale wiedziało się, 
że chce się ułożyć warunki życia 
na zasadach demokracji (...). Te-
raz okazało się jak bardzo Naród 
Polski przywiązany jest do Kościoła  
i jaką siłą dla niego jest religia. (...) 
Ksiądz Prymas wracał z Komańczy 
nie sam, lecz odwoziły Go do War-
szawy osoby urzędowe, dlatego nie 
wstąpił do nas. Przesłał tylko pismo 
tej treści: "Drogi Ojcze Gwardianie! 
Nie ode mnie zależy, że nie mogłem 
zatrzymać się w Sanoku i podzięko-
wać Ojcu za dobroć, za braterską 
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„PRZEŻYŁEM, SŁYSZAŁEM, ZAPISAŁEM”                                  
Dalsze wspomnienia Feliksa Pleśniarskiego z Bukowska

PLAC BUDOWY 

 W 1970 r. zacząłem gromadzić 
środki na budowę większego zakła-
du, by zmieścić nowoczesne ma-
szyny (tokarkę, młot mechaniczny, 
wiertarkę), by była wygoda i ulga 
w pracy. Załatwiłem potrzebne do-
kumenty - projekt i pozwolenie na 
budowę. Zaczęła się żmudna pra-
ca z gromadzeniem budulca. Żwir 
woziłem ciągnikiem, ale załadować 
i rozładować przyczepę trzeba było 
ręcznie. Na fundamenty, posadzkę 
i strop przywiozłem około 20 przy-

gali (wytyczanie fundamentów, sza-
lunki, wylewanie stropów). Do prac 
murarskich potrzebni byli fachowcy, 
z którymi trzeba było umawiać się 
dużo wcześniej, gdyż były to czasy, 
kiedy ludzie dużo budowali.  Więź 
dachową robił ojciec, oczywiście  
z pomocą innych mężczyzn. Po na-
kryciu budynku zaczęły się prace 
wykończeniowe, ocieplanie stro-
pów, wylewki, układanie parkietu, 
wewnętrzne ogrzewanie, płytki w 
łazience, kanalizacja, światło. Przy 
tych pracach pomagali mi wynaję-
ci ludzie. Przez całą zimę uczyłem 

3 tysiące litrów).  W latach 1975 – 
1980 siałem dużo lnu. Wyroszony 
len woziło się do Jędruszkowiec. 
(Później skup był na Woli Piotro-
wej). Początkowo siałem około 1 ha, 
bo zbierało się ręcznie i nie można 
było dopuścić, żeby len się przerósł. 
W 1977 roku zrobiłem własnego 
pomysłu odziarniacz. (Młóciło się 
wyrwany len i układało do dalszego 
roszenia). W następnym roku zrobi-
łem wiązacz do lnu (był to jedyny 
egzemplarz w Polsce). Pracował 
na zasadzie snopowiązałki. Zbie-
rał z pomieci – wyrwany i położo-

taka, że prace te wykonywało się 
we wrześniu, a więc między godziną 
jedenastą a szesnastą, bo wcześniej 
i później była rosa. Odziarniony len 
trzeba było tego samego dnia pod-
dać oczyszczeniu (oddzielić plewy), 
bo później ten len się zaparzał i nie 
można było go czyścić. Związany 
len trzeba było zabrać i poukładać 
w stogi i już kończył się dzień. Za 
te maszyny dostałem wiele nagród 
i wyróżnień – Dyplom wiejskiego ra-
cjonalizatora. Główna nagroda przy-
znana przez WOPR w Iwoniczu to 
wyjazd do Czechosłowacji, Inne to 

czep żwiru. W Zarszynie kupiłem 
cegłę, którą przywiózł mi ciągnikiem 
(buldogiem) Janek Pyszko z Woli 
Piotrowej. Załadunek i rozładunek 
był ręczny (ja i żona Zuzanna).  
W 1971 r. zaczęła się budowa – 
betonowanie fundamentów, bu-
dowa murów, strop, tynkowanie, 
wstawienie drzwi i okien. Mury do 
połowy wysokości stawiałem sam. 
Dalej murował wynajęty majster. 
Ja byłem pomocnikiem podawałem 
zaprawę i cegłę, szykowałem rusz-
towanie. Po zakończeniu prac bu-
dowlanych, przyszła kolej na mon-
taż maszyn. Sam zrobiłem instalację 
elektryczną i podłączyłem silniki. Je-
śli była potrzebna pomoc to poma-
gali mi domownicy ojciec i żona. Pod 
koniec 1972 roku już pracowałem  
w nowym zakładzie i byłem zna-
nym i cenionym fachowcem. W tym 
czasie w Bukowsku było dwie wiel-
kie budowy. GS budował pawilon 
handlowy i hotel – zajazd. Do tych 
budynków robiłem metalowe ramy 
do okien, drzwi, balkony itp. W tym 
czasie miałem już kilku uczniów, 
którzy mi pomagali. Wyszkoliłem 10 
czeladników. Kilku uczniów zrezy-
gnowało z nauki, bo im się ta praca 
nie podobała. Niektórym musia-
łem podziękować, gdyż widziałem, 
że nie nadają się do tego zawodu  
i tylko marnują czas. W 1974 roku 
rozpoczęły się prace przy budowie 
nowego murowanego domu, zała-
twienie dokumentów, gromadzenie 
budulca. Pustaki i cegłę przywoziłem 
własnym ciągnikiem ( 330). To była 
straszna mordęga. Wyjeżdżaliśmy 
z żoną Zuzanną z domu o godzinie 
2-giej po północy do Zarszyna, aby 
tam zająć kolejkę, ładowaliśmy ce-
głę i do domu (wóz był duży – 2,5 
m·). Przy rozładunku trochę poma-
gali rodzice i dzieci. Kupiłem kilka 
ton stali i drut żebrowany (Ø 12  
i 500 kg Ø 6). W lesie kupiłem 30 m³ 
drewna na deski, krokwie i płatwy. 
To wszystko wymagało wiele pracy 
nie tylko domowników, ale i sąsia-
dów, którzy w razie potrzeby poma-

się spawania gazowego, aby zrobić 
centralne ogrzewanie. Prace przy 
budowie i wykończeniu domu trwały 
8 lat. Potem rozpoczęły się następne 
budowy – garaże, wiaty na maszyny 
rolnicze, kanał do naprawy samo-
chodu, obora, zbiornik na gnojówkę, 
magazyn na troty, kurnik. Swoje 40-
te urodziny obchodziłem uroczyście 
już w nowym domu. 

ROLNICTWO 
I MASZYNY

Jako rolnik – rzemieślnik mia-
łem dobrze wyposażone w maszyny 
gospodarstwo rolne (dwa ciągniki 
360 i 330, maszynę samo zbierają-
cą, rozrzutnik do obornika, siewnik 
do zbóż, siewnik do nawozów, sa-
dzarkę do ziemniaków, dwie pra-
sy do słomy, maszynę do pielenia 
ziemniaków, dmuchawę do siana  
i słomy, dwa wentylatory do su-
szenia siana, wentylator do susze-
nia zboża w sąsieku, pług, brony, 
kultywator, beczkę do gnojówki na 

ny na ziemi len i wiązał sznurkiem  
w snopki.  Mając takie maszyny, sia-
łem 3 ha lnu. Pracą moich maszyn 
zainteresowani byli rolnicy z całej 
Polski. Przyjeżdżały wycieczki au-
tokarowe, z Podkarpacia i z innych 
województw, nawet ze Szczecina, 
dla których trzeba było robić pokazy. 
Jednego razu z wycieczką przyjechał 
inżynier i wypytywał mnie, w jaki 
sposób doszedłem do takich rozwią-
zań.  Opowiedziałem, że prace nad 
maszyną trwały 3 miesiące (2 oso-
by), w tym wiele bezsennych nocy, 
bo trzeba było wszystko przemyśleć. 
Inżynier stwierdził, że na samo za-
projektowanie takiej maszyny po-
trzebowałby 3 lata, a gdzie wykona-
nie. Maszynami tymi zainteresował 
się Instytut do testowania maszyn 
rolniczych przy POM w Sanoku, któ-
ry prowadził doktor Bloch. Przyjeż-
dżali i obserwowali pracę maszyn. 
Mierzyli czas trwania prac, zużycie 
paliwa itp., robili zdjęcia.  Dziennie 
odziarniało się len z 1,5 ha pola,  
a wiązało się z 1 ha. Przyczyna była 

szlifierka jednofazowa, elektryczna 
lutownica transformatorowa. Termin 
wyjazdu do Czechosłowacji był za  
3 tygodnie. Starania o paszport 
przeciągnęły się i z nagrody były „ 
nici”. Zrobiłem jeszcze jedną maszy-
nę – wyrywacz, ale ta niedługo pra-
cowała, bo w latach 80-tych „Lnian-
ka” upadła – nie było zbytu na 
wyroby lniane. Później maszyny te 
znalazły nabywców, z województwa 
lubelskiego, bo tam uprawiano len 
na nasiona (trzeba było sprzedać za 
1/10 wartości). Miałem też pierwszy 
w Bukowsku piłę motorową własnej 
roboty, więc na budowę domu nie 
musiałem ścinać drzewa piłą ręczną. 
Silnik był z WFM, prowadnicę i łań-
cuch kupiłem w Wisłoku Wielkim,  
a resztę trzeba było wykonać same-
mu (smarowanie łańcucha, moco-
wanie prowadnicy do silnika). Trwa-
ło to całą zimę, bo w trakcie prac 
pojawiły się różne problemy np. gaź-
nik musiał być ruchomy – do podci-
nania i przecinania, był pływakowy  
i musiał pracować pionowo. Piła mia-
ła swoje wady i zalety. Była bardzo 
ciężka, bo ważyła 23 kg, ale miała 
moc 4,5 KM, prowadnica była długa 
i drewno średnicy 100 cm przecinało 
się w 20 minut. Inna wadą był brak 
chłodzenia (szybko się nagrzewała). 
Później ciężko było ją odpalić – wy-
magało to wiele wysiłku. Jednego 
dnia pojechałem do „chłopskiego 
lasu”. Miałem ściąć 8 m³ drewna  
i wracać do domu. Jednak pracują-
cy w lesie mężczyźni, gdy usłyszeli 
warkot mojej piły zbiegli się zoba-
czyć, co się dzieje. Każdy chciał bym 
i dla niego drewno pościnał było już 
prawie ciemno, gdy przyszedł do 
mnie rolnik Józef Czapor z prośbą, 
bym mu ściął jedno drzewo. Z pa-
pierów, w które chłopi mieli zawinię-
te do lasu kanapki zrobili pochodnie 
i przy takim oświetleniu ściąłem to 
jedno drzewo. Bywało, że ścinałem 
czereśnie czy jesiony gospodarzom 
z innych wiosek. (Do dzisiaj mam tę 
piłę, – jako eksponat, gdy trafi się 
ktoś ciekawski – sprawna). 
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Kapliczki i krzyże gminy Bukowsko

Kapliczka Maryjna w Zboiskach
W starej osadzie Zboiska, przy drodze prowa-
dzącej na Poszczadź lub Finiów (z nazewnictwa 
mieszkających tu kiedyś Rusinów), na wzgór-
ku wkomponowana w zieleń, piękna w swej 
prostocie, stoi kapliczka dziękczynna ufundo-
wana w 2002 roku, przez Państwa Elżbietę  
i Mariana Piotrowskich, jako intencja za wysłucha-
nie próśb zdrowotnych. Usytuowanie tej kapliczki 
jest niezwykłe, przebywając w tym miejscu, czuje-
my stan wyciszenia i skupienia.

Kapliczka została wybudowana na rzucie prosto-
kąta z kamienia, dach dwuspadowy pokryty blachą  
w kształcie dachówki, zwieńczony krzyżem. Ma wy-
sokość 2 metry. Pod krzyżem umieszczony odlew pła-
skorzeźby Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus. We wnęce 
głównej, stoi figura gipsowa Matki Bożej o wys. 40 cm. 
W przylegających wnękach umieszczone są kompozy-
cje kwiatów. Szczególnie dekorowana jest w dni ma-
jowe i krzyżowe. Otaczana jest miłością, pietyzmem  
i czułością przez właścicieli. Poświęcenia kapliczki do-
konał w maju 2003 r.  ks. proboszcz Leszek Wałczyk 
w obecności wiernych. Niech ta kapliczka będzie dro-
gowskazem dla mieszkańców, ale także niech pozosta-
nie śladem dla potomnych po czasach dzisiejszych.

Opr. Zdzisław Bednarczyk

Sukcesy Kapeli Ludowej 
Bukowianie i jej solistki

O Emerytach i Klubie Seniora
 
Oto posłuchajcie, moi mili,
Skąd my tutaj, nie mówiąc nikomu, gromadnie 
się zjawili.
My tak po sąsiedzku- bliscy i znajomi
W tajemnicy po cichu się zjawili.
Słyszeliśmy, że dziś u Was wielkie balowanie,
A my tak lubimy ludowe śpiewanie!
My na pewno zaraz coś sobie przypomnimy
I coś na ludowo sobie zanucimy.
Jesteśmy sąsiadami z bliskiej Wam Tokarni
Przyjaciele i znajomi, krewni i sąsiedzi.
I zaraz Wam powiemy, kto na Tokarni siedzi.

Jest na Tokarni piękny domeczek,
A w tym domeczku mnóstwo babeczek.
Nie tych z foremki ani ze złotka,
To każda piękna żywa istotka.
Ale gdy zdjęcie zrobi im duże,
To każda tylko pokaże buzie…
Bo reszta trudno, pożal się Boże!
Żadne lekarstwo już nie pomoże!
Włosy siwe i w nieładzie,
Reszta w byle jakim składzie…
Plecy trochę pochylone,
Nogi także wykrzywione.
Gdzie nasza uroda, która była?
Co ta starość z nami zrobiła?

Pan Miecio Czapla to wesoła dusza,
Bez swych instrumentów nigdzie się nie rusza.
Piosenki śpiewamy, on ma nas nauczyć ładne-
go śpiewania.
Mamy jednak kłopot nie do sprostowania:
Mamy tylko dwóch Panów,
 A tu -same Panie.
Jeden jest żonaty i pod okiem żony
Jest bardzo miły, dobrze ułożony.
A drugi to chłop wolny i taki jak trzeba,
Temu tylko żona pogrozi palcem z nieba.
A mężowie nasi po niebie spacerują,
Może znajdą knajpkę to se popiwkują.
A Świętego Piotra uśpią na leżaku, by im nie 
przeszkadzał,
Nie zabierał smaku.

Dzieci z domu poszły, lecz jedno zostało,
To więc spadkobiercą pozostać musiało.
Do renty niedaleko i tak myślę sobie,
Gdy będę emerytką, to wszystko odrobię.
Rzeczywistość inna wnet się okazała.
Jednak żal pozostał, tęsknota została.
Niby bardzo dobrze każdy Cię szanuje,
Lecz czasu dla Ciebie każdemu brakuje.
Warunki super. Nic nie do wymiany.
Na własność masz także swoje cztery ściany.
Telewizor nowy i drzwi balkonowe.
No i oczywiście, nic aż się nie dzieje…
Masz też dach nad głową, nigdzie się nie leje
Lecz tak żyć się nie da, w takiej samotności.
Gdy otrzymasz rentę, to wtedy masz gości.
Wnuczęta pokazują małe portfeliki,
A dorośli auta- duże bagażniki…

Ale Urząd Gminy nad nami się zlitował
I w Tokarni Dom Seniora dla nas wybudował.
Bardzo serdecznie dziękujemy całej Władzy
z Panem Wójtem na czele.

Teresa

Tegoroczny przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA w Korczynie, który odbył 
się 11 lipca 2021, był niezwykle szczęśliwy dla Kapeli Bukowianie.  Celem prze-
glądu było, jak co roku, wytypowanie reprezentacji regionu krośnieńskiego na 
55 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych „Kazimierz Dolny 2021" 
oraz reprezentacji województwa podkarpackiego na 55 Ogólnopolski Festiwal 
Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.

strumentaliści oraz  została desygnowana 
przez komisję konkursową do udziału w 55 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych „Kazimierz Dolny 2021".

Jak się okazało jury w Korczynie, nie po-
myliło się, wysoko oceniając kunszt Pani Ka-
tarzyny, ponieważ występ, reprezentującej 
naszą gminę skrzypaczki  w drugim dniu 55 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, przy-
niósł jej  ex aequo III nagrodę w kategorii 
Solistów Instrumentalistów. Jest to ogromny 
sukces, ponieważ poziom artystyczny tego-
rocznej edycji Festiwalu był bardzo wysoki.

Wyróżnienie dla kapeli oraz III miejsce 
na międzynarodowym festiwalu dla Pani Ka-
tarzyny Kociuba, to doskonały wynik i duma 
dla całej lokalnej społeczności.  

Zarówno członkom kapeli pod kierow-
nictwem Pana Henryka Pałuka jak i Pani 
Katarzynie gratulujemy pięknego występu 
popularyzującego nasze lokalne dziedzictwo 
kulturowe. Dziękujemy za podtrzymywanie 
tradycji i promowanie bogactwa kultury lu-
dowej.

Kapela Ludowa Bukowianie w składzie: 
Katarzyna Kociuba-skrzypce, Krzysztof 

Pałuk-kontrabas, Tomasz Bieda-klarnet, 
Marian Czapla-skrzypce sekundo została 
wyróżniona w kategorii kapele, natomiast 
Pani Katarzyna Kociuba, skrzypaczka kape-
li,  zdobyła III miejsce w kategorii soliści-in-
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Festiwal Kultury w Gminie Bukowsko 
15 sierpnia 2021 r., w ramach Dożynek Gminnych  odbył 
się  Festiwal Kultury w Gminie Bukowsko, zorganizowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej. Projekt 
uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje”.

Wydarzenie kulturalne towa-
rzyszące imprezie plenero-

wej miało charakter regionalny, 
co pozwoliło na upowszechnie-
nie dorobku kultury ludowej  
i tradycji regionu w życiu naszej 
lokalnej społeczności.

Na uczestników wydarzenia 
czekały stoiska degustacyjne 
Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie 
można było skosztować pysz-
nej regionalnej kuchni i zakupić 

Podsumujmy...
się ponownie na treningach   
i po raz kolejny będziemy  
walczyć o miejsca na podium  
w turniejach a przede wszyst-

Nasza drużyna UKS wy-
trwale i systematycznie 
trenowała przez cały ubie-
gły rok szkolny, dlatego też  
w wakacje  należała jej się 
zasłużona przerwa. 

Udziały w turniejach i spa-
ringach utwierdziły nas  

w przekonaniu, że systema-
tyczna i ciężka praca prowadzi 
do sukcesów, a dobra zaba-
wa wzmacnia wzajemne więzi   
w zespole.  Dzięki  relacjom 
jakie nawiązały się nie tylko 
pomiędzy dziećmi  ale także  ro-
dzicami  możliwa była organiza-
cja poza programowego spotka-
nia integracyjnego z piłką nożną  
w roli głównej. Wspólne rozgryw-
ki dzieci i rodziców początkiem 
wakacji  na stadionie LKS Buko-
wianki  przyniosły nam wszystkim 

mnóstwo aktywności  i dobrej za-
bawy. Waleczność naszych mam  
w starciu w dziećmi stanowiła sed-
no spotkania na którym nie zabra-
kło emocji sportowych na wesoło.

Kto nie był niech żałuje 
….bo nie tylko było aktywnie 
ale również smacznie. Rodzice 

stanęli na wysokości zadania  
i przygotowali mnóstwo koloro-
wych przekąsek dla wszystkich, 
a także pomogli w organizacji 
spotkania, za co wszystkim bar-
dzo dziękuję. 

Już od września,  po wa-
kacyjnej przerwie spotkamy 

pasji jaką jest piłka nożna. 
Dziękuje za ostatnie trzy lata 
wspólnej pracy. Wierzę, że 
to co wspólnie udało nam się 
osiągnąć i wypracować  przez 
ten czas będzie kontynuowane 
w atmosferze dobrej zabawy.

Marzena Łabaj

kim w  lidze któ-
rą rozpoczniemy 
po raz pierwszy 
w naszej karie-
rze. Kibicujcie 
naszym lokal-
nym sportowcom  
w ich zmaganiach 
i trzymajcie kciuki. 

Ja ze swojej 
strony życzę Wam 
powodzenia,wielu 
sukcesów spor-
towych oraz cią-
głego rozwijania, 
p i e l ęgnowan i a 

wyroby rękodzielnicze. Panie  
z KGW chętnie dzieliły się prze-
pisami swoich mam i babć oraz 
opowiadały o tradycji regionu. 
Również na stoisku Klubu Se-
niora+ z Tokarni, można było 
podziwiać  rękodzieło wykonane 
przez seniorów.

W ramach Festiwalu Kultury 
odbyły się również warsztaty 
tradycyjnego rzemiosła: cera-
miczne, garncarskie, tkackie, 

koralikowe, wikliniarskie oraz 
plecenia wianków. Warsztaty 
cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem zarówno dzieci jak 
i dorosłych mieszkańców naszej 
gminy. Warsztaty  były bardzo 
udaną próbą zbliżenia młodego 
pokolenia do korzeni własnych 
przodków.

Na scenie, program arty-
styczny oparty na lokalnej ob-
rzędowości, historii i tradycji za-
prezentowały dzieci i młodzież 
z Zespołu Szkół w Nowotańcu. 
Członkowie Kapeli Ludowej 
Bukowianie natomiast wypełnili 
muzyką obrzędową część wyda-
rzenia.
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Zmiany w klubie 
Bukowianka Bukowsko 

Szkółka Piłkarska w Bukowsku prowadzi zajęcia już od kilku lat.    
Chłopcy i dziewczynki mają na sowim koncie już wygrane turnieje 
a co za tym idzie puchary, dyplomy i radość zawodników. Przez 
cały ten czas staramy się wnosić coś nowego  aby zachęcić dzie-
ciaki do udziału w treningach.                       

Poprzedni sezon w wykonaniu Bukowianki Bukowsko na-
leży uznać za udany. Zespół prowadzony przez Ireneusza 
Zarzykę zajął drugie miejsce w ligowej stawce, ustępując 
pola jedynie ekipie Wiki Sanok. Awansu do wyższej klasy 
rozgrywkowej nie udało się uzyskać, natomiast ugrunto-
waliśmy swoją mocną pozycję na szczeblu „A klasy”. 

W ostatnim czasie przy 
wsparciu Wójta Gminy Bukow-
sko Pana Marka Bańkow-
skiego oraz Radnych Gminy,  
a w szczególności Piotra Łusz-
cza i Wojciecha Ambickiego 
udało się odnowić nawierzchnię 
asfaltową na drodze dojazdowej 
do Klubu oraz parking. Na pły-
cie boiska zamontowaliśmy tak-
że oświetlenie, które pozwala 
naszym zawodnikom trenować 
w godzinach wieczornych po 
spełnieniu swoich obowiązków 
zawodowych. Dokonaliśmy rów-
nież małej wymiany armatury  
w szatniach klubowych. Za po-
moc w w/w pracach dziękujemy 
Witoldowi Jakubaszkowi oraz 
Kazimierzowi Szaszowskiemu, 
a także Sołtysowi wsi Bukowsko 
Panu Jerzemu Rakoczy.

W chwili obecnej swoje roz-
grywki zaczęli najmłodsi adepci 
futbolu w naszej miejscowości. 
Pod szyldem Bukowianki do 
rozgrywek przystąpili młodzi za-
wodnicy i zawodniczki z Gmin-
nej Szkółki Piłkarskiej prowa-
dzonej również przez Ireneusza 
Zarzykę. Rywalizować będą  
z drużynami: Orion Pielnia, 
Kolejarz Zagórz, Bieszczady 
Ustrzyki Dolne oraz Sanovia 
Lesko. Życzymy im powodzenia  

i dobrej zabawy, bo to ona jest 
najważniejsza!

W drużynie seniorów duża 
mobilizacja. Udało się utrzymać 
trzon zespołu z poprzednich 
rozgrywek, do drużyny dołączyli 
również nowi zawodnicy, głów-
nie z okolic Bukowska (Tokar-
nia, Wola Piotrowa), co pozwala 
optymistycznie patrzeć na nowo 
rozpoczęty sezon 2021/22. Ka-
dra zespołu prezentuje się na-
stępująco: Bihun Maciej, Boch-
nak Piotr, Jasion Marek, Kowal 
Bartłomiej, Kseniak Michał, Min-
dur Arkadiusz, Pieszczoch Miro-
sław, Prystupiuk Piotr, Pyszko 
Mateusz (16 lat), Pyszko Daniel 
(najmłodszy zawodnik – 15 lat), 
Rakoczy Zbigniew, Rakoczy Gra-
cjan, Rakoczy Krystian, Rzyman 
Janusz, Swalarz Dawid, Szałajko 
Marcin, Wyciskiewicz Mateusz, 
Wyciskiewicz Jakub, Zarzyka 
Igor (16 lat) oraz grający trener 
Ireneusz Zarzyka. Ciągle czeka-
my również na powrót Adriana 
Hnata. Nasz bramkarz przeszedł 
poważną operację głowy (usu-
nięcie krwiaka). Na szczęście 
Adi czuje się coraz lepiej i już 
wkrótce otrzyma zgodę lekarską 
na powrót do treningów. Adrian 
czekamy na Ciebie! 

Na chwilę obecną Buko-
wianka Bukowsko jest liderem 
tabeli A klasy w grupie Krosno I. 
Po pięciu rozegranych kolejkach 
mamy komplet zwycięstw. Na 
nasze mecze zarówno domowe 
jak i wyjazdowe przychodzi co-
raz więcej naszych wspaniałych 
kibiców i oby tak już zostało. 

Jakub Wyciskiewicz

Po zakończeniu sezonu  
w klubie doszło do poważ-

nych zmian. Po 17 latach z funk-
cji prezesa zrezygnował Dariusz 
Hnat. Cała społeczność Buko-
wianki stanęła przed zadaniem 
wyboru nowych władz w klubie. 
Na Walnym Zebraniu Członków 
Klubu Bukowianka Bukowsko  
w dniu 27.06.2021 na poszcze-
gólne funkcje wybrano:
Prezes Zarządu 
– Jakub Wyciskiewicz
Wiceprezes Zarządu 
– Marcin Kowalik
Sekretarz Zarządu 
– Mateusz Wyciskiewicz
Skarbnik 
– Czesław Grzyb
Członek Zarządu 
– Piotr Bochnak

W tym miejscu należy podzię-
kować i docenić osoby Dariusza 
Hnata oraz Piotra Łuszcza, któ-
rzy przez wiele lat rzetelnie roz-
wijali Klub i jego infrastrukturę. 
Za ich niewątpliwe sukcesy na-
leży uznać wprowadzenie klubu 

do A klasy, późniejszy awans do 
klasy okręgowej (1 sezon) oraz 
fakt, że w chwili obecnej posia-
damy jedno z najlepszych boisk 
w okolicy (boisko z systemem 
nawadniania). Jako nowy Za-
rząd chcemy kontynuować dzie-
ło naszych poprzedników. Za cel 
postawiliśmy sobie zaangażowa-
nie całej społeczności Bukow-
ska w funkcjonowanie Klubu  
i jego działalność. Do tej pory 
udało nam się uzyskać wspar-
cie wielu przedsiębiorców, ale 
to jeszcze nie koniec. Bardzo 
serdecznie zachęcamy wszyst-
kie osoby chcące nawiązać  
z nami współpracę do kontaktu 
z Naszym Klubem czy to bez-
pośrednio z Zarządem, czy to 
też poprzez klubowego Face-
book’a. Jesteśmy otwarci na 
wszelkie propozycje i każdą 
formę współpracy rozważymy 
indywidualnie. Niech Buko-
wianka będzie dobrem wszyst-
kich mieszkańców naszej miej-
scowości!

Na przełomie września i paź-
dziernika przez pięć kolejnych 
sobót rozgrywamy turnieje pod 
patronatem PZPN.   Zagramy z dru-
żynami Wilczki Lesko, Orion Pielnia, 
Ustrzyki Dolne i  Kolejarz Zagórz.   
Każdy turniej w innej miejscowości. 
Rozgrywki takie dostarczają wiele 
radości oraz nowych doświadczeń 
dla młodych piłkarzy oraz rodzi-

ców, którzy też licznie  uczestniczą  
w zawodach sportowych.

Zapraszamy  chętnych  z Buko
-wska i okolic do udziału w trenin-
gach, organizowanych dwa razy  
w tygodniu. Każde spotkanie to su-
per zabawa, gra w piłkę oraz miło 
spędzony czas z rówieśnikami . 

Do zobaczenia
Andrzej Roczniak



KWARTALNIKsPORT

25GAZETA GMINY BUKOWSKONr 3(67) 2021 

W niedzielne przedpołu-
dnie 25 lipca 2021 centrum 
Bukowska wypełniło się ro-
werzystami przybywający 
na Do-Met Bukowsko Ma-
raton MTB, organizowanym 
w cyklu „Dare to Be” przez 
2PM Group Pawła Przybyło.

„Dare To Be” Maraton MTB 2021 
to cykl amatorskich imprez ro-
werowych rozgrywanych na po-
łudniu Polski. Wyścig w naszej 
gminie był najbardziej na wschód 
wysuniętą edycją tego cyklu  
w roku 2021. Po pierwszych, ła-
twych edycjach, kolarze wyjechali 
po raz pierwszy w tym sezonie na 
górzyste tereny, aby przemierzyć 
dzikie ostępy pogórza Bukowskie-
go oraz pasma Bukowicy.

W wyścigu,  na trzech dystan-
sach Quarter, Half i Full wystar-
towało ponad 200 zawodników  
z całej Polski. Najkrótszy dystans 
Quarter liczący sobie 30 km i po-
zwalający pokonać sumę wzniesień 
ok. 850 m będący wprowadzeniem 
do długodystansowych zmagań, 
zawierał w sobie wszystkie naj-
istotniejsze elementy prawdziwie 
górskiej trasy. Zawodnicy zmierzyli 
się na nim z ostrymi podjazdami 
oraz podnoszącymi adrenalinę 
zjazdami po leśnych drogach.

Na średnim dystansie Half, 
zawodnicy mieli do pokonania już 
59 km i drugie tyle przewyższeń 
co na najkrótszym dystansie. Jak 
twierdzili sami zawodnicy  była 
to esencja kolarstwa górskiego. 
Prawdziwy zachwyt na tym dy-
stansie wzbudzała szeroka pano-
rama rozciągająca się z Tokarni, 
zaś nagrodą za trud był długi 
szybki zjazd w kierunku zabudo-
wań Bukowska.

Najwytrwalsi zawodnicy zde-
cydowali się na dwukrotne wyje-
chanie na Tokarnię a tym samym 
na pokonanie prawdziwie mara-
tońskiego dystansu FULL o długo-
ści 82 km.

Maraton 
rowerowy 
Do-Met 
Bukowsko 

Barwny peleton kolarzy wy-
startował dokładnie o 11:05, pro-
wadzony przez quada oraz przez  
grupę motocyklistów.

Na 11 i 55 kilometrze trasy 
oraz na mecie na zawodników 
czekały bufety, gdzie harcerze  
i młodzi strażacy z Bukowska 
serwowali wodę, banany i ciast-
ka, pod opieką Pani Ewy Kseniak  
i Pani Niny Dąbrówka.

Trasa według zawodników 
była bardzo urozmaicona i wyma-
gająca.  Profesjonalne przygoto-
wanie i zabezpieczenie jej przez 
Pawła Adamczyka z Sanockich 
Wyścigów Rowerowych i Pawła 
Przybyło pozwoliło na bezpieczne 
pokonanie wszystkich trzech dy-
stansów.

W trakcie maratonu MTB  
Do-Met Bukowsko również dzie-
ci przeżywały emocje sportowe,  
biorąc udział w zawodach rowero-
wych zorganizowanych na terenie 
Szkoły Podstawowej w Bukowsku.  

Sportowa rywalizacja rozpo-
częła się wyścigiem najmłodszych 
dzieci z rocznika 2016 i młodsze, 
następnie wystartowały SMYKI 
(roczniki 2015, 2014), DZIECI 
(roczniki 2013,2012,2011) oraz 
ŻAKI (roczniki 2010,2009). Po za-
kończeniu emocjonujących wyści-
gów nastąpiło oficjalne wręczenie 
medali i dyplomów na scenie. Bar-
dzo cieszy nas udział w zawodach 
dzieci z naszej gminy i ich dosko-
nałe wyniki.

Dziękujemy naszemu sponso-
rowi: firmie "Do-Met Sp. z o.o.", 
która wsparła inicjatywę kolarskie-
go maratonu górskiego w naszej 
gminie. Dzięki Panu Dominikowi 
Wyciszkiewiczowi mogliśmy po-
nownie zaprosić miłośników kolar-
stwa do Gminy Bukowsko.

Dziękujemy niezastąpio-
nym strażakom ochotnikom  
OSP Bukowsko, OSP Wolica,  
OSP Nadolany, OSP Nowotaniec, 
OSP Zboiska, OSP Nagórzany, 

OSP Wola Sękowa, OSP Pobiedno, 
za pomoc w zabezpieczeniu trasy. 
W tym niełatwym zadaniu wsparli 
nas również żołnierze WOT 35 Ba-
talionu Lekkiej Piechoty z Sanoka. 
Ponad 50 osób pomagało kola-
rzom w bezpiecznym pokonaniu 
trasy.

Dziękujemy za ofiarną pomoc 
służbom medycznym: Bieszczadz-
kiemu Pogotowiu Ratunkowemu 
oraz OSP Niebieszczany.

Jak zwykle pyszny posiłek 
regeneracyjny dla zawodni-
ków przygotowały Panie z KGW  
z Bukowska. Również druhowie 
OSP Bukowsko dzielnie grillowali 
dla zawodników. Dziękujemy za 
zaangażowanie i poświęcony czas.

Mamy nadzieję, że Gmina 
Bukowsko stanie się centrum ak-
tywnego wypoczynku w naszym 
regionie. Kolarze już wiedzą, że 
warto przyjechać w nasze góry. 

Do zobaczenia za rok!
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Pałukowie na Pałukach
Podczas tegorocznych wyjazdów urlopowych turyści kiero-
wali się zazwyczaj na północ lub południe naszego kraju. 
Nasza rodzina jednak postanowiła zwiedzić urokliwy re-
gion turystyczny PAŁUKI w województwie kujawsko – po-
morskim.

p. Andrzejowi 
spotkaliśmy się  
z przedstawiciela-
mi Urzędu Gminy 
Żnin, obdarowani 
zostaliśmy wielo-
ma upominkami, 
pamiątkami i ga-
dżetami promują-
cymi interesujący 
nas region. Spo-
tkanie przebiegło 
w miłej atmosfe-
rze, a nasze wra-
żenia udokumen-
towane zostały 
w udzielonym do 
lokalnego czaso-
pisma „Żniniok” 
wywiadzie. 

W Żninie - 
stolicy regionu 
– czekały na nas 
kolejne atrakcje.

Skąd taki pomysł i czy warto 
było podjąć takie rodzinne 

przedsięwzięcie?
Pragniemy podzielić się  

z Czytelnikami „Kwartalnika” 
relacją z wyjazdu, a na pytanie 
będziecie sobie mogli Państwo 
odpowiedzieć sami.

Zbieżność nazwy regionu  
z naszym nazwiskiem była 
główną inspiracją i motywa-
cją do wyruszenia. Kierowani 
ciekawością, trochę zaniepo-
kojeni, dotarliśmy do regionu, 
przez który przebiega Szlak 
Piastowski i łączy miejsca 
związane z początkiem pań-
stwa polskiego. Pochodzenie 
nazwy regionu tłumaczy się 
pagórkowatym ukształtowa-
niem terenu. Obszar historycz-
nych Pałuk wyznaczają rzeki 
- Noteć i Wełna. Krajobraz re-
gionu odbija się w tafli około 
130 jezior.

Po przeanalizowaniu całej, 
bardzo bogatej, oferty tury-
stycznej regionu wiedzieliśmy, 
że nie będziemy w stanie zwie-
dzić wszystkich atrakcji przy-
gotowanych dla turystów. 

Początkowym punktem 
programu było Muzeum Arche-
ologiczne w Biskupinie, gdzie 
mogliśmy przekonać się, jak 
żyli nasi przodkowie. Zobaczy-
liśmy tradycyjną chatę pałuc-
ką. Podczas jarmarków i fe-

stynów spotyka się tutaj także 
oryginalny pałucki strój, kul-
tywowane są tradycje haftu, 
muzyki, rzeźby i zdobnictwa. 
Usłyszeć można lokalną gwa-
rę, co jest dowodem na to, że 
Pałuczanie zachowali poczucie 
odrębności.

Godnym zobaczenia miej-
scem jest Miasteczko Silverado 
City w Bożejewiczkach. Po-
wstało ono z fascynacji Dzikim 
Zachodem, a jego zabudowa 
(m.in. biuro Sheriffa, hotel, 
bank, wozownia, fort z czasu 
wojny secesyjnej, kopalnia 
złota) jest scenerią dla odby-
wających się tutaj pokazów  
i wydarzeń. Mogliśmy obejrzeć 
inscenizację napadu na bank, 
przymierzyć kowbojskie stro-
je, zrobić wspólne zdjęcie ze 
znakomitymi aktorami i poczuć 
prawdziwy westernowy klimat 
oraz spędzić czas w najwięk-
szym w Polsce saloonie.

Naszą uwagę przykuły tak-
że nazwy znajdujących się tam 
miejscowości: Rzym, Paryż, 
Wenecja. W Wenecji zwiedzi-
liśmy ruiny zamku Mikołaja 
Nałęcza , „wielki świat małych 
kolejek” i nie tylko. Nawiąza-
liśmy kontakt z Dyrektorem 
Muzeum Kolei Wąskotorowej 
p. Andrzejem Kujawą i tutaj 
tak naprawdę nasza przygo-
da nabrała rozpędu. To dzięki 

W kompleksie Cukrowni Żnin 
spędziliśmy czas w Parku Wod-
nym.

Wszystkich nas, zwłaszcza 
młodsze dzieci, zachwycił Ro-
dzinny Park Rozrywki Zauro-
landia w Rogowie, w którym 
przenieśliśmy się w czasy pre-
historycznych gadów ustawio-
nych wzdłuż ok. 2-kilometro-
wej ścieżki edukacyjnej. 

Na naszej trasie znalazły 
się także pałace w Grochowi-
skach Szlacheckich i Lubostro-
niu, ten ostatni uznawany za 
perłę polskiego klasycyzmu, 
pełni rolę centrum działań 
kulturalnych i naukowych, jak 
również pomnik Leszka Białe-
go w Marcinkowie Górnym. 

To tylko nieliczne miejsca, 
które zwiedziliśmy, można po-
wiedzieć, że wyjazd ten stał się 
kolejną zachętą do tego, aby 
powrócić w tamte strony, sko-
rzystać z licznych zaproszeń, 
za które bardzo dziękujemy, jak 
również za życzliwość i okaza-
ną sympatię, zachwycić się po 
raz kolejny nieznanymi jeszcze 
miejscami i zabytkami.

Wyprawa przerosła nasze 
oczekiwania, była to nader 
aktywna eskapada, która każ-
demu z nas dostarczyła wielu 
pozytywnych emocji i dodała 
bodźca do poznawania kolej-
nych, nieodkrytych jeszcze za-
kątków naszej drogiej Ojczyzny.

Edyta i Krzysztof 
PAŁUK

Muzeum Ziemi Pałuckiej 
w Żninie, Wieża Ratuszowa, 
Żnińska Kolej Wąskotorowa. 
Odwiedziny w Magistracie 
przybliżyły nam historię dru-
karstwa, a także tradycyjne 
stroje i rzeźby charaktery-
styczne dla etnografii Pałuk. 
Znajdują się tam również eks-
ponaty upamiętniające żniń-
skie zawody motorowodne – to 
jedyna taka wystawa w Euro-
pie. Nad Jeziorem Żnińskim 
Małym stacjonuje port Żnin. 
To miejsce dla miłośników wy-
poczynku blisko wody, którzy 
piękno pałuckich krajobrazów 
mogą podziwiać wypoczynko-
wym statkiem Venezia (kursu-
jącym po pałuckich jeziorach). 
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„Księgi Jakubowe”-  
Polska laureatka Literac-
kiej Nagrody Nobla uka-
zuje Rzeczpospolitą tuż 
przed rozbiorami. Wielo-
kulturowa, wieloetniczna 
kraina bliższa Stambuło-
wi niż Paryżowi i czło-
wiek znikąd, który zmieni 
los wielu tysięcy ludzi. 
Wielka podróż od chłop-
skich chat poprzez ma-
gnackie dwory aż do ce-

Recenzje – od czytelników
„ D r z a z g a . 
K ł a m s t w a 
silniejsze niż 
śmierć” - to 
historia w któ-
rej dziadkowie 
brali udział w 
zbrodniach. Ro-
dzice milczeli. 
Wnuki muszą 
o tym opowie-
dzieć, by ich 
dzieci tego nie 
powtórzyły. Mi-

„Zjazd absol-
wentów”- to po-
wrót do miejsca  
w którym wszystko 
się zaczęło. Dziew-
czyna, która znika 
w nocy, przyjaciele 
związani tragicz-
ną tajemnicą oraz 
sekret, który przez 
lata udawało się 
ukrywać.

rosław Tkaczyk odkrył, że jego dziadek, 
ten sam, któremu uwielbiał siadać na ko-
lanach, uwikłany jest w zbrodnie na nie-
winnych osobach. Autor rusza w Polskę 
śladem osób sobie podobnych. Które od-
kryły grzechy przodków i szukają języka, 
by odpowiedzieć na pytanie: jak kochać 
najbliższych, którzy zabijali?. To książka o 
ludziach, którzy mają odwagę pamiętać 
i nie chcą milczeć bo wyparte poczucie 
winy jest jak drzazga, która jątrzy ranę.

W pewną zimowa noc na Riwierze Francu-
skiej, gdy campus liceum zostaje sparaliżowa-
ny prze burze śnieżną, dziewiętnastoletnia Vin-
ca Rockwell, jedna z najzdolniejszych uczennic 
w szkole, ucieka z nauczycielem filozofii,  
z którym ma potajemny romans. Nikt już nigdy 
jej nie zobaczy.  Kiedyś nierozłączni Thomas  
i Maxime – najlepsi przyjaciele Vinki – nie kon-
taktowali się od czasów szkolnych. Spotykają 
się dopiero na zjeździe absolwentów. Zaraz po 
nim jeden z budynków szkoły ma zostać wy-
burzony. Wiedzą, że są w nim ukryte zwłoki  
i prawda wkrótce może wyjść na jaw.

sarskich komnat. W połowie XVIII wieku 
na Podolu pojawia się młody, przystojny  
i charyzmatyczny Żyd – Jakub Lejbowicz Frank. Ta-
jemniczy przybysz z odległej Smyrny zaczyna głosić 
idee, które szybko dzielą społeczność żydowską. 
Dla jednych heretyk, dla innych zbawca zgromadzi 
już niebawem wokół siebie krąg oddanych sobie 
uczniów, wywołany zaś przez niego ferment może 
odmienić bieg historii i zmienić kształt tej części 
świata. To opowieść o niebywałej rebelii, której 
dokonał Jakub Frank, narażając się wszystkim. 
Jest to historia społecznej i religijnej emancypacji  
w samym środku feudalnego świata, pełnego 
podziałów, nierówności i uprzedzeń.  Przed nami 
staje dawna Polska, w której istniały obok siebie 
chrześcijaństwo, judaizm i islam.

A1   chodzi … koło drogi
A11 zamek błyskawiczny, ekler
B5   mała beczułka na piwo
C1   może być główny albo 
       zastępczy
C11 awantura, krzyk o coś
D5   jeden z działów matematyki
E1   przeciwnik w zawodach
E11 można na niej śnić
F5   jajkowata, obła
G1  … np. prądotwórczy
G9  przerwa między aktami 
      przedstawienia teatralnego
I1   bęben używany w dawnym 
      wojsku
I9   coś, co uzupełnia, tworzy 
      z czymś harmonijną całość
J5   ciekła substancja pochodzenia
      roślinnego lub otrzymywana 
      syntetycznie
K1  popularny kiedyś w dowcipach,
      miejscowość w gm. Zagórz
K11 na niej informacja 
      o towarze np. o rozmiarze,
      cenie
L5   krótki tekst zapisany w celu 
       zapamiętania czegoś
Ł1   mini raty
Ł11 był prezydentem USA
M5  wyrób hutniczy w kształcie
      przypominającym literę C
N1  broń ręczna do miotania strzał,
      rodzaj łuku
N11 polski poeta i dramatopisarz 
       ps. Jan Stożek

1A   kieszonkowe urządzenie świetlne 
1I    narzędzie na wyposażeniu strażaka
2G   … jednemu weźmie, drugiemu da
3A   urządzenie do parzenia herbaty 
3I    coś bardzo smacznego, rzadkość
4G  wielki odcinek czasu, epoka 
       geologiczna
5A   spis przedmiotów jednego rodzaju, 
       uporządkowany zbiór
5I    świątynia żydowska
6F   lennik

7A   znamię, znak
7I    elementarna cząstka jądra atomowego
9A   głębokie miejsce w wodzie
9I    substancja mająca zdolność 
       galaretowacenia, stosowana 
       do wyrobu np. dżemów
10F tytuł noweli B. Prusa
11A krawędź, brzeg, krańcowa 
       część jakiejś powierzchni
11K znak firmowy lub dawna 
       niemiecka jednostka monetarna

12G zespół ludzi spokrewnionych 
       ze sobą, pochodzących 
       od jednego przodka
13A oswobodziciel
13I  substancja powodująca 
       wytwarzanie się w organizmie
       ciał odpornościowych
14G w parze z Barbie
15A impreza artystyczna 
       z programem muzycznym
15I  do skoszenia w ogrodzie



Dzieci  ze Zboisk lata 50'

Dzieci  przed szkołą w Zboiskach lata 60'

Dzieci  ze Zboisk lata 50'


