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Modernizacja Przedszkola
Gminnego w Nowym Żmigrodzie
Kompleksowy remont budynku przedszkola za ponad 1 mln zł to zadanie, które samorząd gminy zaplanował rozpocząć
w najbliższym czasie, w związku z otrzymaniem znacznego dofinansowania ze
środków unijnych.
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Jasielscy policjanci zatrzymali oszusta

Policjanci z wydziału kryminalnego
zatrzymali mężczyznę, który w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oszukiwał
mieszkańców powiatu jasielskiego. Podając
się za urzędnika wręczał wycofane z obiegu
banknoty obcych państw, żądając wydania
reszty w złotówkach. Decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle, 46-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle pracowali
nad sprawą 46-latka, który między innymi
na terenie powiatu jasielskiego, dokonywał oszustw. Mężczyzna odwiedzał osoby
w podeszłym wieku. Podawał się za urzędnika, twierdził, że przekazuje pokrzywdzonym pieniądze w postaci banknotów euro,

m.in. za dopłatę do leków i emerytury lub
za zwrot kosztów leczenia. W zamian żądał
wydania reszty w złotówkach. Tak naprawdę 46-latek wręczał zakupione w sklepach
numizmatycznych, wycofane z obiegu,
banknoty różnych państw, które nie miały
żadnej wartości. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna, wykorzystując nieuwagę
jednej z pokrzywdzonych osób, dokonał
kradzieży biżuterii oraz sprzętu RTV.
Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał
zarzuty. Przyznał się do tych czynów, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił na
objęcie 46-letniego mężczyzny tymczasowym aresztem na okres trzech miesięcy.
W związku z tym, że sprawa ma charakter rozwojowy, apelujemy, by osoby, które
próbowano w ten sposób oszukać lub zostały w podobny sposób oszukane, zgłaszały ten fakt w Komendzie Powiatowej
Policji w Jaśle.
KPP Jasło

Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
W środę 22 czerwca br. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Nowy
Żmigród, na której zatwierdzono sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
i jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Budżet gminy Nowy Żmigród wg stanu na
31.12.2015 r. po stronie planu dochodów wynosił 31 691 320,73 zł, a po stronie planu wydatków – 33 143 320,73 zł. Wykonanie budżetu po
stronie dochodowej wyniosło 31 224 054,97 zł
i w stosunku do przyjętego na 2015 r. planu
zrealizowane zostało w 98,5%. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 31 069 653,53 zł, co
stanowi 93,7% planu. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Gminy pozytywnie
zaopiniowały sprawozdanie.
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Nakłady
inwestycyjne
poniesione
przez gminę w ubiegłym roku wyniosły
5 744 511,98 zł, w tym m.in. na: sieć kanalizacji
sanitarnej (II etap) – 2 410 586,39 zł, systemy
energii odnawialnej – 1 433 060,41 zł, OSP –
116 486,20 zł, modernizację budynku ośrodka
zdrowia w Nowym Żmigrodzie – 100 000,00 zł,
odwierty studni głębinowych w ośmiu sołectwach – 237 602,00 zł oraz budowę oświetleń
ulicznych – 123 131,24 zł. Na remonty dróg
wydatkowano dodatkowo 401 171,95 zł.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
MIENIA KOMUNALNEGO
Ogłoszono I przetarg publiczny na
sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego nr 387/1 o pow. 0,2800 ha
i nr 387/2 o pow. 0,4600 ha w miejscowości Nienaszów stanowiącej własność
Gminy Nowy Żmigród. Termin przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień
20 lipca 2016 roku o godzinie 9.00,
sala nr 14 (I piętro budynku Urzędu
Gminy w Nowym Żmigrodzie).
Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr 387/1
i 387/2 wynosi 33 109,00 zł. Do ceny
nieruchomości doliczone zostaną koszty
przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1 230,00 zł. Wadium
do przetargu wynosi 4 000,00 zł.
Więcej informacji uzyskać można
w pokoju nr 22 w budynku Urzędu Gminy Nowy Żmigród (II piętro) lub pod numerem telefonu 13 44 82 617.
Zadania zaplanowane w ramach wyodrębnionego z budżetu gminy funduszu sołeckiego
na kwotę 327 108,18 zł wykonano w 99%.
Pozyskane środki to 6 625 777,53 zł,
w tym: dotacje z budżetu państwa
– 1 581 572,42 zł, dotacje z samorządu województwa 38 000,00 zł, dotacje z budżetu UE
– 4 867 811,25 zł, dotacje z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – 38 538,86 zł, dotacje z Ministerstwa
Sportu zł oraz inne środki – 99 855 zł.
Zadania z zakresu oświaty w 2015 r. finansowane były głównie z oświatowej subwencji
przy dofinansowaniu z budżetu gminy w wysokości 3 261 282,72 zł.
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy Nowy Żmigród na
31.12.2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 154 401,44 zł, przy planowanym deficycie
w wysokości 1 452 000 zł.
Podczas sesji wysłuchano również informacji dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej nt. realizacji
zadań dotyczących rozwoju kultury, imprez
sportowych i czytelnictwa za 2015 r. oraz planów na 2016 r. Zatwierdzono także roczne
sprawozdania finansowe tych instytucji.
W trakcie posiedzenia dokonano ponadto zmian w uchwale budżetowej w związku
z umową dotacji WFOŚiGW na dofinansowanie unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy w kwocie 15 111,50 zł oraz otrzymaniem
dofinansowania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na operację typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w wysokości 261 288,00 zł.
Ewelina Paluch
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Wójt Gminy wyróżnił najzdolniejszych
uczniów w roku szkolnym 2015/2016
27 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Żmigrodzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Nowy Żmigród dla szczególnie uzdolnionych
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Żmigród.
Nagrody rzeczowe przyznawane są,
zgodnie z uchwałą Rady Gminy, w danym
roku szkolnym, na wniosek dyrektora szkoły, dla 20 uczniów z minimalną średnią ocen
5,0 – 15 ze szkół podstawowych i 5 z gimnazjów. Ich przyznawanie ma na celu promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki
w nauce i uczniów posiadających osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.
Do wyróżnienia, wnioskiem dyrektora szkoły, zgłoszonych zostało w br.
33 uczniów szkół podstawowych i 30 – gimnazjów, a przyznano je 17 uczniom szkół
podstawowych i 6 uczniom gimnazjów (ze
względu na równą średnią ocen).
Uczniowie szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęli
najlepsze wyniki: Estera Mastej (Szkoła
Podstawowa w Desznicy) – 5,55, Elwira
Ziomek (Szkoła Podstawowa w Kątach) –
5,54, Jakub Żarnowski (Szkoła Podstawowa w Desznicy) – 5,45, Justyna Głodziak
(Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie)
– 5,45, Karolina Ziomek (Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie) – 5,45, Ewelina
Wilk (Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie) – 5,36, Zuzanna Turek (Szkoła
Podstawowa w Nowym Żmigrodzie) – 5,36,
Oliwia Nawracaj (Szkoła Podstawowa
w Nowym Żmigrodzie) – 5,36, Julia Bara
(Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie)
– 5,36, Marcelina Buczakowska (Szkoła Podstawowa w Kątach) – 5,27, Kinga
Kmiecik (Szkoła Podstawowa w Łężynach)
– 5,27, Przemysław Sochacki (Szkoła Podstawowa w Desznicy) – 5,27, Weronika
Dziadosz (Szkoła Podstawowa w Łężynach)
– 5,22, Oliwia Kłosowska (Szkoła Podstawowa w Łysej Górze) – 5,18, Kacper Laskoś
(Szkoła Podstawowa w Nienaszowie) – 5,18,
Rafał Laskoś (Szkoła Podstawowa w Nienaszowie) – 5,18, Emilia Mroczka (Szkoła
Podstawowa w Nowym Żmigrodzie) – 5,18.
Uczniowie gimnazjów, którzy w roku
szkolnym 2015/2016 osiągnęli najlepsze
wyniki: Melania Kulisz (Gimnazjum w Nienaszowie) – 5,40, Kamila Rak (Gimnazjum
w Nowym Żmigrodzie) – 5,39, Anna Delimata (Gimnazjum w Łężynach) – 5,33,
Klaudia Władyka (Gimnazjum w Kątach)
– 5,33, Klaudia Tobiasz (Gimnazjum w Kątach) – 5,33, Magdalena Kurdziel (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie) – 5,33.
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To jest wielki zaszczyt dla mnie stać tutaj
przed Państwem i przed dziećmi, które na co
dzień robią wszystko, by budować potęgę gminy Nowy Żmigród. Powinniście Państwo być
dumni ze swoich pociech – powiedział do przybyłych wraz z uczniami rodziców Wójt Gminy
Grzegorz Bara. Dzisiejszy dzień to też próba
dookreślenia, jakim społeczeństwem powinna
być gmina Nowy Żmigród. Jeżeli będziemy mieć
wykształcone, wyedukowane dzieci, ta gmina
też będzie się inaczej rozwijać – kontynuował.
Ponadto wójt wyróżnił pochodzącą
z Kątów uczennicę Gimnazjum w Nowym
Żmigrodzie Kamilę Rak. Wyróżnienie było
rezultatem zajęcia 13. miejsca w XXI Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im.
majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego...”, który miał miejsce początkiem czerwca br. Przygotował
Kamilę do tego konkursu pan Ryszard Turek,
któremu bardzo za to zaangażowanie dziękuję – powiedział wójt, kierując słowa uznania w kierunku nauczyciela historii.
Gratulując uczniom osiągniętych wyników, wójt wręczył im nagrody w postaci
książek. Rodzice najzdolniejszych uczniów
otrzymali natomiast listy gratulacyjne. Stanowią one podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci i wyraz uznania
w związku z osiągnięciem przez nie wysokich ocen w nauce i nienaganną postawę
w życiu szkolnym. Życzę, aby Państwa dziecko nadal było podporą i chlubą Rodziny, Szkoły i Gminy – czytamy w liście gratulacyjnym.
Ewelina Paluch

Kamila Rak – laureatka wojewódzkiego etapu
XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza...”, w etapie ogólnopolskim
zajęła 13. miejsce na 32 uczetników
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Estera Mastej – najlepsza uczennica
szkoły podstawowej, uczennica z Desznicy
z najwyższą w gminie średnią ocen

Melania Kulisz – najzdolniejsza gimnazjalistka,
uczennica gimnazjum w Nienaszowie

Rozpoczęły działalność
świetlice wakacyjne
Od lipca, wzorem ubiegłych lat, w 10
sołectwach gminy: Desznica, Kąty, Łężyny,
Łysa Góra, Makowiska, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Nowy Żmigród, Sadki i Stary
Żmigród, funkcjonują świetlice wakacyjne.
Ich głównym zadaniem jest organizowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży – dla każdej grupy uczestników zaplanowano siedem
4-godzinnych spotkań, w ramach których
dominowały będą wycieczki, wyjazdy na
basen i zajęcia artystyczne. Łącznie ze świetlic skorzysta w tym roku ok. 280 osób.
Świetlice finansowane są z funduszy
przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Ewelina Paluch
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Nastąpi przebudowa ulicy Kościelnej, Placu
Zamkowego oraz ulicy Rynek w Nowym Żmigrodzie
21 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Grzegorz
Bara podpisał w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na
realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej, Placu Zamkowego
oraz ulicy Rynek w Nowym Żmigrodzie”.
Od 14 grudnia 2015 r. do 29 stycznia
2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego trwał nabór
wniosków o przyznanie dofinansowania
na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg gminnych, powiatowych
lub wewnętrznych w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020. W ramach naboru złożonych zostało 267 wniosków. Po ich ocenie
na liście ostatecznie znalazło się 237 wnio-

skodawców, z których do limitu dostępnych
środków dofinansowanie otrzyma 137 samorządów, w tym gmina Nowy Żmigród,
której wniosek znalazł się na 22. pozycji.
Planowana
wartość
zadania
to
421 554,92 zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 63,63% tzw. kosztów kwalifikowalnych operacji tj. 261 288,00 zł.
22 czerwca ogłoszony został przetarg
na realizację tej inwestycji. Zamówienie
obejmuje wykonanie przebudowy fragmentu ciągu komunikacyjnego w rejonie Rynku
wraz z połączeniem z drogą wojewódzką
nr 992 Jasło – Granica Państwa. Przebudowa dotyczy ulicy Kościelnej oraz Placu Zamkowego wraz z odcinkami dróg wewnętrznych – łączących ww. plac z ulicą Basztową
(droga wojewódzka nr 992). Zadanie obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę odcinka kanalizacji
sanitarnej wraz z pracami uzupełniającymi.
Otwarcie ofert przetargu nastąpi 8 lipca, natomiast zakończenie prac przewiduje się na
dzień 15 października br.
Magdalena Gondek

Modernizacja Przedszkola Gminnego
w Nowym Żmigrodzie
Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie znalazło się na liście projektów
wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15
w ramach osi priorytetowej VI Spójność
przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna.
Modernizacja Przedszkola Gminnego
w Nowym Żmigrodzie – bo tak brzmi nazwa
zadania, przyczyniać się będzie do zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego. Ponadto zadanie ma na celu
przystosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez wykonanie
montażu urządzenia podnoszącego.
Zakres projektu obejmuje przebudowę
instalacji elektrycznej, wymianę pokrycia
dachowego, adaptację salki gimnastycznej
na potrzeby sali dydaktycznej, modernizację
pomieszczeń dydaktycznych, jadalni, ciągów
komunikacyjnych wraz z dostosowaniem
tych pomieszczeń do obowiązujących przepisów bhp i ppoż. W ramach robót budowlanych przewidziano także prace, które przyczyniać się będą do poprawy efektywności
energetycznej budynku Przedszkola Gminnego. Są to: wymiana stolarki wewnętrznej,
zmniejszenie energochłonności instalacji
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elektrycznej oraz zmniejszenie energochłonności przygotowywania posiłków. Planowane są również prace związane z budową i przebudową placu zabaw przy budynku
przedszkola.
Całkowity koszt projektu wynosi
1 151 955,00 zł, natomiast otrzymane dofinansowanie stanowi kwotę 979 161,70 zł.
Prace modernizacyjne rozpoczną się jeszcze
w tym roku i obejmować będą prace budowlane wewnątrz budynku wraz z wymianą
pokrycia dachowego i dostawą urządzeń gastronomicznych. Natomiast na okres wakacyjny w 2017 r. przewiduje się prace związane z budową i przebudową placu zabaw.
Dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektu założono, że prace prowadzone
wewnątrz budynku przedszkola, realizowane będą w okresach wakacyjnych, co umożliwi ich efektywne wykonanie przy zachowaniu maksymalnego stopnia bezpieczeństwa
dla dzieci uczęszczających od przedszkola.
W związku z powyższym Przedszkole
Gminne od 01.09.2016 r. zostanie przeniesione do internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie.
Więcej informacji zostanie podanych po
wyborze realizatora robót budowlanych.
Magdalena Gondek
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W Łysej Górze obradowała
Podkarpacka Rada Działalności
Pożytku Publicznego

10 czerwca w Łysej Górze Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego
spotkała się z przedstawicielami organizacji
pozarządowych z powiatów: jasielskiego,
krośnieńskiego i sanockiego. Rozmawiano
o pomocy prawnej i finansowej, której może im udzielić samorząd województwa.
O kierunkach i zasadach takiej współpracy członkowie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dyskutowali
z 150 przedstawicielami blisko 90 organizacji pozarządowych (strażacy, koła gospodyń
wiejskich, stowarzyszenia kulturalne, charytatywne i regionalne) z 9 gmin: Chorkówka, Dębowiec, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska,
Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek
Jasielski. W spotkaniu wzięli również udział
pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni
za kontakty samorządów z organizacjami
pozarządowymi.
W gościnnych progach domu ludowego
w Łysej Górze przybyłych powitała Teresa
Laskowska – sołtys wsi Łysa Góra i radna
gminy Nowy Żmigród. Zebranych powitał
również Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Sejmiku Podkarpackiego Stanisław
Kruczek – członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wskazał na wielką wagę organizacji pozarządowych i ich rolę
w życiu publicznym. Kierownik Oddziału
Współpracy z Samorządami i Organizacjami
Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego
pani Anna Tworz mówiła o tworzeniu lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego
i ich zadaniach. Wicedyrektor Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
pani Monika Bernat przedstawiła możliwości uzyskania dotacji z ROPS przez organizacje pozarządowe. W dyskusji poruszono wiele ważnych dla organizacji pozarządowych
problemów. Najważniejsze z nich to zwiększenie ich wpływu na rozwiązywanie lokalnych problemów oraz pomoc w uzyskaniu
finansowania działalności. Spotkanie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Działalności
Pożytku Publicznego pan Wojciech Zając.
Mirosława Widurek
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OSP Desznica obchodziła 70-lecie istnienia
4 czerwca w Desznicy odbył się jubileusz 70-lecia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej. Obchody rozpoczęły się mszą św. odprawioną w Kościele pw. Matki Bożej
Niepokalanej w Desznicy przez kapelana strażaków ks. Henryka Magudę. Po niej uczestnicy
przeszli na plac przy szkole podstawowej na pozostałą część uroczystości.

Po otwarciu spotkania przez dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury Jerzego Dębca,
dowódca uroczystości druh Krzysztof Gądek
złożył członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku, a zarazem Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP druhowi Dominikowi Rzońcy meldunek
o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.
Jubileuszowe obchody zaszczycili przedstawiciele samorządu gminnego, struktur
powiatowych PSP oraz goście z Rodingersdorf w Austrii, których w imieniu wszystkich członków OSP Desznica przywitał druh
Stanisław Piwowarczyk, po czym przedstawił w zarysie historię jednostki.
Ochotnicza Straż Pożarna w Desznicy
powstała w 1946 r., a jej założycielem był
ówczesny sołtys Antoni Warzocha. W 1956 r.
funkcję naczelnika straży objął Jan Grzywacz, prezesem był druh Edward Kornel,
a Jan Warzecha równocześnie pełnił funkcje:
mechanika samochodowego, sekretarza oraz
skarbnika. Straż liczyła, na ówczesny czas,
18 druhów czynnych i wyposażona była w sikawkę ręczną przewoźną. W 1966 r. na wyposażenie straży trafiła motopompa M-200,
Leopolia, którą w kolejnych latach rozwoju
jednostki zamieniono na motopompę M-400,
motopompę PO3 i PO5 M-800. W obecnej
chwili strażacy używają motopompy To-
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hatsu zakupionej w 2014 r. za środki finansowe Urzędu Gminy, Związku OSP RP oraz
WFOŚiGW. W 1994 r. Straż Pożarna otrzymała nieodpłatnie od OSP Łężyny samochód
Żuk, który po trzech latach, ze względu na zły
stan techniczny, wymieniła na nowszy model.
W 2009 r. na wyposażenie straży zakupiono
samochód pożarniczy Volkswagen LT-35 od
zaprzyjaźnionych druhów z miejscowości
Rodingersdorf w Austrii. Początkiem lat dziewięćdziesiątych ówczesny Zarząd OSP, którego prezesem był Stanisław Piwowarczyk,
a naczelnikiem Andrzej Grzywacz, rozpoczął
budowę remizy. Przy dużym zaangażowaniu
wszystkich strażaków, w 1994 r. odbyło się
uroczyste poświęcenie i przekazanie budynku remizy do użytku. Obecnie jednostka OSP
jest dobrze wyposażona w sprzęt pożarniczy, a druhowie strażacy Jednostki Operacyjno-Technicznej, w liczbie 12, gotowi są
do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych
w swojej miejscowości i nie tylko.
Zasłużeni działacze i członkowie OSP
Desznica otrzymali za swoją długoletnią,
nienaganną i ofiarną służbę społeczną
w szeregach OSP zaszczytne wyróżnienia.
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: Andrzeja Grzywacza, Mieczysława Parylaka i Antoniego
Sochackiego.
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Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” odznaczono: Andrzeja Kazeckiego, Andrzeja Krzyżaka, ks. Józefa Obłoja i Jana Warzochę.
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” odznaczono: Wojciecha
Giemzika i Adriana Grzywacza.
Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczono: Marka Doktóra, Franciszka Giemzika i Mateusza Kazeckiego.
„Odznaką za wysługę lat” odznaczono: 50 lat: Józefa Doktóra, Mieczysława Parylaka, Stanisława Piwowarczyka; 40 lat: Andrzeja Grzywacza, Wiesława Kmiecika, Jana
Żarnowskiego; 30 lat: Andrzeja Kazeckiego,
Mieczysława Koguta, Antoniego Sochackiego, Jana Żarnowskiego; 20 lat: Janusza
Doktóra, Andrzeja Krzyżaka, Jana Warzochę; 15 lat: Krzysztofa Gądka, Andrzeja Łęczyckiego, Sławomira Żarnowskiego; 10 lat:
Adriana Grzywacza, Zenona Koconia, Grzegorza Parylaka; 5 lat: Mateusza Kazeckiego.
Zarząd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Żmigrodzie również wyróżnił okolicznościowymi dyplomami: druha Stanisława
Piwowarczyka, druha Janusza Doktóra, druha Krzysztofa Gądka oraz okolicznościową
statuetką jednostkę OSP Desznica, a Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej w Desznicy –
w uznaniu szczególnych zasług – także kilku mieszkańców i strażaków.
Chciałbym serdecznie podziękować
w imieniu wyróżnionych i odznaczonych.
Serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia
i miłe słowa, jakie popłynęły w kierunku
naszej jednostki. Zapewniam, że nasza jednostka dołoży wszelkich starań, by zawsze
być gotową do służby innym ludziom, niesienia pomocy potrzebującym i działalności na
rzecz ochrony przeciwpożarowej – powiedział Stanisław Piwowarczyk, zabierając
głos w imieniu wyróżnionych.
Ewelina Paluch
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XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie
11 czerwca 2016 r. w Domu Strażaka
w Nowym Żmigrodzie odbył się XI Zjazd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie podsumowujący pięcioletni okres działalności. Zjazd rozpoczął się
od wniesienia sztandaru Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie
oraz odegrania hymnu Związku OSP RP
„Rycerze św. Floriana”, po czym przewodniczący zjazdu, którym wybrany został
dh Zdzisław Gołębiowski, powitał licznie
przybyłych delegatów ze wszystkich jednostek OSP oraz zaproszonych gości.
Kolejnym punktem zjazdu było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Stanisław Skała – OSP Grabanina, Piotr Smoleń – OSP Gorzyce i Stanisław Szczęch – OSP Nienaszów. Srebrnym
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczeni zostali: Witold Bęben – OSP Mytarka, Dawid Gołębiowski-Bugno – OSP Nowy Żmigród, ks. Henryk Maguda – gminny
kapelan strażaków. Brązowym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni
zostali: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy
Żmigród, Wioleta Sztelma – inspektor do
spraw ochrony ppoż. Urzędu Gminy Nowy
Żmigród, Wiesław Rogowski – Komendant
Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie
oraz Łukasz Mastej – OSP Makowiska.
Dziękujemy serdecznie i z tego miejsca
chciałbym zapewnić, że wszystkie te osoby
będą tak działać, by współpraca pomiędzy
wszystkimi jednostkami na terenie gminy Nowy Żmigród jeszcze lepiej się rozwijała – aby

Projekt Szkoła Dialogu
dobiegł końca
9 czerwca 2016 roku uczniowie klas
I i II Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie
zakończyli trwający od kwietnia projekt
Szkoła Dialogu. Tego dnia uczniowie biorący udział w projekcie oprowadzili swoich
kolegów i koleżanki po żmigrodzkich ulicach w ramach wycieczki Śladami kultury
żydowskiej Nowym Żmigrodzie.
Wycieczka rozpoczęła się przy szkole,
gdzie Ania Zdebik przedstawiła cel wycieczki i opowiedziała krótko o początkach
osadnictwa Żydów. Następnie zwiedzający
przeszli na ul. Wałową, gdzie przy pozostałościach muru synagogi Sylwia Łącka
opowiadała m.in. o wychowaniu chłopców
w religii i tradycji judaizmu. Mało kto dzisiaj
wie, że na ul. Wałowej przed wojną mieścił
się cheder, czyli żydowska szkoła religijna.
Trasa wycieczki wiodła następnie
na kirkut, czyli żydowski cmentarz przy
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mieszkańcy gminy Nowy Żmigród mogli się
czuć bezpiecznie – powiedział zabierając głos
w imieniu odznaczonych wójt Grzegorz Bara.
Obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego w okresie
ostatniej kadencji przedstawił Komendant
Gminny dh Adam Durał.
Na wniosek Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
a następnie w głosowaniu jawnym wybrali
19-osobowy nowy Zarząd, który podczas
przerwy ukonstytuował się następująco:
Zdzisław Gołębiowski – prezes, Jan Woźniak – wiceprezes, Małgorzata Marciniec
– wiceprezes, Adam Durał – komendant
gminny, Dariusz Buczakowski – sekretarz,
Henryk Czaja – skarbnik oraz Roland Palcar,
Piotr Smoleń, ks. Henryk Maguda – członkowie prezydium.
Delegatami na Zjazd Powiatowy wybrani zostali: Adam Durał, Zdzisław Gołębiow-

ski, Małgorzata Marciniec, Roland Palcar,
Jan Pietruś i Jan Woźniak.
Podczas dyskusji głos zabrało wielu gości uczestniczących w zjeździe, którzy podziękowali za dotychczasową współpracę
i gratulowali nowemu Zarządowi, życząc
wielu sukcesów w dalszej działalności.
W okresie kadencji, który to dzisiejszy
zjazd podsumowuje, na terenie tej gminy
zrobione zostało bardzo dużo. To zostanie
na kolejne lata – przede wszystkim dla społeczeństwa, bo straż pożarna postrzegana
jest, jako ta formacja, która broni czy niesie
ratunek. Nasze działania powinny być tak
ukierunkowane, by ludzi, zwłaszcza młodych, którzy są gotowi wyjechać do zdarzenia i nieść pomoc, było jak najwięcej – żeby
byli przygotowani, przeszkoleni, przebadani
i ubezpieczeni – powiedział Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle str. bryg. Wiesław Latoszek.

ul. Jasielskiej. Na nim zwiedzający spędzili
dość dużo czasu. Oprowadzani przez Justynę Wilk, poznawali żydowskie zwyczaje
pogrzebowe. Co ciekawe, ostatni pogrzeb
na kirkucie odbył się już po II wojnie światowej, w 1955 r. Następnie uczniowie przeszli na rynek, gdzie Magdalena Frankiewicz,
Dżesika Kostrząb i Ewa Trybus mówiły
o najważniejszych świętach w religii mojżeszowej, tradycyjnych strojach i pysznej
kuchni żydowskiej. Aleksandra Wielgosz,
Ilona Wietecha i Aleksandra Wietecha częstowały zwiedzających przygotowanymi
przez siebie jabłkami z cynamonem i faworkami. Po tej najsmaczniejszej części wycieczki Natalia Grzywacz, Gabrysia Adamczyk i Aleksandra Śmiertelny opowiedziały
o przedwojennym żmigrodzkim rynku,
wokół którego było mnóstwo żydowskich
sklepów. Ciekawostką jest, że na południowej pierzei rynku, dzisiaj już nieistniejącej,
był sklep żelazny, domy mieszkalne, malutki sklepik obuwniczy i piętrowa restauracja
z pokojami do wynajęcia!

Wycieczkę Śladami kultury żydowskiej
w Nowym Żmigrodzie zakończył piszący te
słowa, opowiadając o okropnych czasach
II wojny światowej i Holokauście. Ostatnim
jej punktem było spotkanie wszystkich przy
tablicy upamiętniającej mord Żydów na
Przełęczy Hałbowskiej.
Ten historyczny spacer został sfilmowany, a film (zmontowany przez Jakuba Idzika) można obejrzeć w serwisie YouTube.
Wszyscy możemy zapoznać się z pracą żmigrodzkiej młodzieży gimnazjalnej – przenieść się w czasie i poznać kulturę dawnych
mieszkańców Żmigrodu.
Nakręcony film został wysłany do Warszawy i weźmie udział w konkursie, na którego rozstrzygnięcie teraz z niecierpliwością wszyscy czekamy. Bardzo chcielibyśmy,
aby warsztaty Fundacji Forum Dialogu odbywały się w naszej szkole regularnie. Jako
uczestnik Szkoły Dialogu zapraszam do samodzielnego odkrywania tajemnic historii
naszego regionu.
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Adam Durał

Adam Łodziński
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VIII Szkolna Minilista Przebojów
2 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyła się kolejna edycja Szkolnej Minilisty Przebojów oraz
Konkursu Piosenki Śpiewanej, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół im. bł. ks.
Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie.
Występy uczestników oceniało jury w składzie: pani Sylwia Sudyka – przewodnicząca,
przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani Joanna
Kmieć oraz pani Maria Gołębiowska-Bugno.
Swoją obecnością zaszczyciła uczestników
również pani dyrektor Alicja Witkowska.
Klasyfikacja konkursu MINILISTA przedstawia się następująco: I miejsce – Oliwia
Przybyłowska z kl. II a (piosenka E. Iglesiasa
„Do you know”), II miejsce – Paulina Gajoska
z kl. VI b (piosenka Jasona Derulo „I fit ain’t
love”), III miejsce – Zuzanna Turek z kl. V b
(piosenka Inna ft. Pitbull „Good time”).
Ponadto jury przyznało 4 wyróżnienia
dla: Miłosza Masteja i Tomasz Barzyckiego
w piosence „Pomidorowa”, Klaudii Mastej w
piosence Shakiry „Waka, waka”, Rity Wielgosz w piosence Sia „Alive” i Julii Wójcickiej
w piosence „Aleksandra”.
Klasyfikacja konkursu PIOSENKI ŚPIEWANEJ – klasy IV–VI: I miejsce – Maciej
Marciniec w piosence Majki Jeżowskiej
„Najpiękniejsza w klasie”, II miejsce – Ur-

szula Idzik w piosence „There’s a place for
us”, III miejsce – Oliwia Wielgosz w piosence Adele „Some one like you”.
Wyróżnienie zdobył Szymon Nawracaj
z kl. I, który zaśpiewał piosenkę „Oceany”
zespołu Pectus.
Klasyfikacja konkursu PIOSENKI ŚPIEWANEJ – gimnazjum: I miejsce – Aleksandra
Kępska w piosence Rihanny „Stay”, II miejsce – Dawid Woźnica w piosence „Lubisz to,
lubisz”, III miejsce – Zuzanna Bazan i Aleksandra Gryziec w piosence Sylwii Grzeszczak „Kiedy tylko spojrzę”.
Dyrektor GOK pan Jerzy Dębiec przyznał
2 nagrody: dla Weroniki Bal – za naturalność i oryginalność oraz dla Dawida Woźnicy – za najlepszego showmana konkursu.
Zarówno zwycięzcy, jak i pozostali
uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki.
Uczestnicy obydwu konkursów byli doskonale przygotowani pod względem artystycznym, a swoimi występami dostarczyli
licznie zgromadzonej publiczności wiele radości i uśmiechu oraz niezapomnianych wrażeń.
Serdeczne podziękowania składamy panu wójtowi Grzegorzowi Barze oraz przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, panu
Ryszardowi Szarzyńskiemu za przekazanie
środków finansowych na zakup nagród.

Czwartoklasiści zdawali egzamin
na kartę rowerową

Gmina Nowy Żmigród uczestniczy w Kampanii Odpowiedzialny Kierowca 2016, która
jest kompleksową kampanią profilaktyczną
przeciw pijanym kierowcom. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie
przyłączyła się do udziału w jej realizacji.
33 uczniów klas czwartych uczestniczyło
7 czerwca br. w egzaminie na kartę rowerową.
Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać
test i przejechać wyznaczoną trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego (rondo,
skrzyżowanie drogi głównej z drogą podporządkowaną, przejście dla pieszych, znaki
drogowe: ustąp pierwszeństwa przejazdu
i STOP oraz włączanie się do ruchu).
Uczniów egzaminował pan Antoni Hućko. Wszyscy uczniowie pomyślnie zdali egzamin, a dodatkowo otrzymali, w ramach
Beata Piekuś-Durał
kampanii, ulotki informacyjno-edukacyjne
dotyczące bezpiecznej jazdy rowerem: Bezpieczni na drodze, Z auta na rower, Na rower
z trzeźwą głową oraz odblaski.
Odpowiedzialny kierowca to nie tylko osoba, którą widzimy za kierownicą samochodu. To
przede wszystkim odpowiedzialny użytkownik
ruchu drogowego – rowerzysta, motocyklista,
a także pieszy, którego zachowanie również
wpływa na bezpieczeństwo na drodze.
Barbara Marszał

Zarząd Województwa Podkarpackiego nagrodził twórców kultury
Twórczość artystyczna, upowszechnianie i ochrona kultury – w takich kategoriach
zarząd województwa nagrodził najlepszych
twórców kultury. Podczas uroczystej gali w
Wojewódzkim Domu Kultury medale, listy
gratulacyjne oraz stypendia twórcze wręczali laureatom wicemarszałkowie Bogdan
Romaniuk oraz Maria Kurowska, a także
przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.
Podziękowania dla podkarpackich
twórców za dotychczasowe zaangażowanie
i pasję w pomnażaniu dorobku artystycznego regionu w imieniu marszałka Władysława Ortyla wyraził wicemarszałek Bogdan
Romaniuk. Kolejny już raz ta uroczystość
jest wielkim świętem ludzi kultury, którzy
sprawiają, że twórczość naszych wielkich
kompozytorów, poetów, wieszczów, malarzy,
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pisarzy i twórców ludowych ciągle ożywa na
nowo. Chciałbym jeszcze raz osobom odznaczonym medalami Gloria Artis, laureatom
nagród zarządu województwa oraz stypendystom złożyć gratulacje i podziękowania –
powiedział Bogdan Romaniuk, odczytując
list od marszałka W. Ortyla.
Brązowe medale Zasłużony Kulturze
„Gloria Artis” trafiły do 3 artystów z Podkarpacia – Marii Dańczyszyn, Jadwigi Domki oraz Macieja K. Tondera – związanych ze
sztuką teatralną.
Zarząd województwa przyznał nagrody w kategoriach indywidualnych: 8 osób
otrzymało je za całokształt działalności
(w tym Jerzy Dębiec z Nowego Żmigrodu),
a 7 osób za szczególne osiągnięcia. W kategorii zbiorowej zarząd województwa przy-
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znał 11 nagród – w tym 3 za całokształt
pracy oraz 8 za szczególne osiągnięcia.
Listy gratulacyjne otrzymali też stypendyści marszałka.
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP
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Z historii Koła Gospodyń Wiejskich w Łężynach
a także Bankiem Żywności. Wspólnie z nimi
urządza dla własnej miejscowości: spotkania opłatkowe, spotkania dla seniorów, konkursy kolęd i pastorałek dla dzieci i wiele
innych. Panie z KGW biorą też udział w licznych konkursach. 4 członkinie z KGW Łężyny
śpiewają w gminnym zespole „Magurzanki”.
Czesława Czaja

Biesiada Ludowa (2004 rok)

KGW w Łężynach powstało w 1950 r.
Według relacji mieszkańców, po wojnie
pierwszą przewodniczącą była Rozalia Telma, po niej Wiktoria Rozmund. Następnie
funkcję od 1960 r. sprawowała Zofia Moskal,
a zmieniła ją Janina Pykosz – prowadząca
koło do 1988 r. Na rok funkcję tę podjęła
Krystyna Kmieć. Od 1989 r. do chwili obecnej funkcję przewodniczącej KGW w Łężynach pełni Czesława Czaja.
W okresie powojennym dostrzeżono potrzebę pomocy kobiecie, gospodyni
i matce. Zaczęto organizować różnorodne
kursy kroju, szycia oraz haftu, a także kursy
pieczenia i gotowania. Prowadzono szkolenia dotyczące odchowu piskląt i uprawy roślin. Przy pomocy pani instruktor Genowefy
Szerląg powstała zlewnia mleka. Koło Gospodyń Wiejskich należało do przodujących
w powiecie. Pomagało ono w organizacji
dożynek gminnych, wyjeżdżając z plonem
do Dębowca i Nowego Żmigrodu. Organizowało zabawy dochodowe na cele KGW i wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Wiele
członkiń należało do amatorskiego zespołu
teatralnego. Ze składek KGW uszyto stroje
dla członkiń, w których występowały przy
okazji różnych imprez. Corocznie we wsi
organizowany był „dzieciniec’’ dla dzieci
w okresie nasilonych prac żniwnych.
Obecnie koło liczy 30 członkiń, które
bardzo chętnie angażują się w różnorodne
wydarzenia w swojej miejscowości, gminie
i powiecie, takie jak m.in.: biesiada ludowa
na około 300 osób, bal charytatywny, bale
sylwestrowe (na wyposażeniu mają naczynia i nowoczesny sprzęt kuchenny na 300
osób), wyjazdy do Putnoka na Węgrzech
z prezentacją własnych potraw, wystawy
ciasta i pieczyw w Jaśle, spotkania wigilijne
w Jasielskim Domu Kultury, Dni Wina w Jaśle, Wieczornica z okazji kanonizacji św. Jana
Pawła II i Dnia Matki, Powiatowy Przegląd
Zespołów Śpiewaczych, Powiatowy Dzień
Kobiet na 270 osób.
KGW współpracuje z: OSP Łężyny, Katolickim Klubem Sportowym „Gaudium’’, sołtysem i radnym wsi, parafią, Akcją Katolicką, Caritasem, Zespołem Szkół w Łężynach,
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Tort z kurczaka
Składniki: 1 kurczak (około 1,5 kg),
0,5 bułki (weka), 3 cebule, 0,5 kg pieczarek,
4 jaja, 1 szklanka mleka, 1 szklanka rosołu,
1 duży pęczek pietruszki, czosnek do smaku
(3 ząbki), sól, pieprz.
Kurczaka ugotować (dodając dużo włoszczyzny). Po przestudzeniu zmielić wraz
z czosnkiem. Cebule zetrzeć na tarce, pieczarki drobno posiekać i udusić na tłuszczu
do odparowania. Dodać posiekaną natkę,
połączyć z kurczakiem, wymieszać. Następnie wlać szklankę rosołu i razem zagotować.
Zestawić z ognia.
3 żółtka oddzielić od białek, zmieszać z 0,5
szklanki mleka i dać do letniej masy. Ubić białka na sztywno i dodać do masy, doprawić. Roz-

mieszać 1 jajko z mlekiem. Dno i boki tortownicy wyłożyć folią aluminiową. Weka pokroić
w plastry, każdą kromkę namoczyć w mleku
z jajkiem i wyłożyć nimi tortownicę. Wlać masę, posypać wierzch kminkiem i papryką. Piec
około 1 godz. w 200°.
Kroić jak tort. Podawać na zimno z sałatką tatarską.

Sałatka tatarska
Składniki: 1 słoik korniszonów, 1 słoik
pieczarek, 1 papryka zielona, papryka czerwona, jabłka, 6 jajek, ząbki czosnku, 1 słoik
majonezu.
Wszystkie składniki pokroić w kostkę
i wymieszać z majonezem.

WARTO PRZECZYTAĆ
Juan Ramón Jiménez Srebroń i ja

Juan Ramón Jiménez to stosunkowo mało znany w Polsce hiszpański poeta, który otrzymał Literacką Nagrodę
Nobla w roku 1956. Jego najbardziej znanym dziełem jest
tomik prozy poetyckiej Srebroń i ja (Platero y yo). W jego
skład wchodzi 138 krótkich, w większości nieprzekraczających jednej strony rozdziałów, będących właściwie oddzielnymi utworami.
Narratorem jest mężczyzna wędrujący po andaluzyjskich wioskach w towarzystwie osiołka o srebrzystej sierści, od której pochodzi jego imię Platero – Srebroń. Duet
ten, to nie zwierzę i jego pan, a dwaj równi sobie przyjaciele
rozumiejący się bez słów i ufający sobie bezgranicznie. Słowa jednak padają, mężczyzna często zwraca się do osiołka jak do bliskiej osoby, do dziecka, dzieli się z nim swymi
spostrzeżeniami dotyczącymi wydarzeń rozgrywających się w miasteczku, tłumaczy,
pociesza i zapewnia o swoim oddaniu.
Całość rozgrywa się w rocznym cyklu, śledzimy wędrówki narratora i Srebronia
po okolicach andaluzyjskiego Moguer we wszystkich porach roku. Jiménez, za pomocą
pióra, sugestywnie oddaje zmiany zachodzące w przyrodzie, światło, barwy, zapachy,
dzieli się krążącymi od pokoleń opowieściami i pogłoskami na temat ludzi zamieszkujących miasteczko. Z utworów emanuje wrażliwość i łagodność, choć nie brak też
naturalizmu, który miejscami może wydawać się brutalny. To on właśnie sprawia, że
Srebroń i ja, bodajże najbardziej znana lektura dla dzieci we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych, bywa wydawany w wersji skróconej, aby nie razić młodego czytelnika mrocznymi stronami życia. Na szczęście polecane przeze mnie dwujęzyczne wydanie jest kompletne. Czytelnik, który zna język hiszpański lub uczy się go, może dostrzec
w tym tomie, jak wielką pracę wykonał tłumacz, Florian Śmieja, aby wprowadzić polskiego czytelnika do przemijającego już świata Jiméneza i osiołka o srebrzystej sierści.
Polecam do nieśpiesznego delektowania się kolejnymi rozdziałami. Wszystkim
chętnym do literackiej podróży do Andaluzji udostępnię własny egzemplarz po uprzednim skontaktowaniu się z redakcją „Regionu Żmigrodzkiego”.
Waldemar Tokarczyk
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Zjazd Sołtysów
Powiatu Jasielskiego

Z notatnika przyrodnika

Rowerem wzdłuż Wisłoki

Czerwiec przyniósł zapach lata. Zapach,
który rozlewa się po okolicznych polach i łąkach i rozmywa w upalnym powietrzu. Zapach, który wyciąga mnie z domu i namawia
na choćby krótką wycieczkę. Czasu wolnego
niewiele, ale żal nie skorzystać z takiego zaproszenia. Siadam więc na rower i ruszam.
Trasa nie jest trudna, właściwie dość leniwa.
Wyjeżdżam z Nowego Żmigrodu w kierunku
Kątów, jadę drogą wzdłuż Wisłoki.
Już na początku, za pierwszym zakrętem,
dostrzegam czerwono kwitnącą łąkę pełną
maków polnych. Na jej skraju, tuż przy samej drodze schowały się niepozorne bniece
białe. Zarówno mak, jak i bniec uważane są
za chwasty, mało kto docenia ich starania
o ukwiecenie przydrożnych rowów. Mijam
świeżo skoszoną łąkę, pachnącą schnącym
sianem. Chmara szpaków hałaśliwie poszukuje pożywienia pomiędzy resztkami trawy
licząc na szczęśliwy łup. Przy drodze kwitnące krzewy – za nos wodzi mnie zwłaszEwelina Paluch cza jaśminowiec wonny, którego zapach

W sobotę 18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się zjazd członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Powiatu Jasielskiego, w trakcie którego złożone zostało sprawozdanie z działalności
zarządu, a także wybrano władze na kolejny
okres kadencji. Funkcję prezesa objął Jan
Bożętka – sołtys Siedlisk Żmigrodzkich.
W trakcie spotkania Wójt Gminy Nowy
Żmigród Grzegorz Bara opowiedział o swojej współpracy z sołectwami, zaś Kierownik Biura ARiMR Ewa Różycka zabrała głos
w sprawie dofinansowania i rozwoju wsi
polskiej. List z podziękowaniami dla zarządu
i dotychczasowej prezes Danieli Baraniewicz
za działalność na rzecz lokalnej społeczności
skierowali Starosta Jasielski Mariusz Sepioł
oraz Prezes Zarządu Podkarpackiej Izby
Rolniczej Stanisław Bartman. Na zjeździe
obecny był również Poseł na Sejm Bogdan
Rzońca, który odpowiadał na pytania mieszkańców dotyczące rozwoju powiatu.

Porady ogrodnicze
W warzywniku do połowy lipca siejemy kolejne partie fasolki szparagowej i buraków ćwikłowych, koper, letnie odmiany
sałaty i rzodkiewki. Możemy też wysadzić
rozsadę kalarepy i brokułów. U pomidorów systematycznie usuwamy dolne liście
i młode pędy wyrastające z kątów liści.
W sadzie usuwamy systematycznie
wszystkie dojrzałe owoce czereśni i malin,
by nie dopuścić do opadania owoców na
ziemię. W owocach mogą znajdować się
larwy szkodników (nasionnicy trześniówki i kistnika malinowca), które po przedostaniu się do ziemi będą w przyszłym
roku powodować szkody w uprawach.
W ogrodzie wykopujemy cebule tulipanów i innych roślin cebulowych, które nie
były wykopywane od kilku lat np. narcyzów i hiacyntów. Po pierwszym kwitnieniu
przycinamy: ostróżkę, tojad, lwią paszczę
i szałwię – dzięki tym zabiegom powtórzą
kwitnienie jeszcze w tym roku. Rozmnażamy
przez podział byliny skalne i rośliny okrywowe kwitnące wiosną. Krzewom róż usuwamy
pędy wyrastające z podkładek i przekwitłe
kwiatostany oraz zasilamy nawozem.
Iwona Sochacka
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rozlewa się po okolicy i kusi słodyczą. Tuż
obok skryły się mniej okazałe bzy czarne ze
swoimi baldachami pełnymi drobnego białego kwiecia, tak chętnie zbieranego przez
zielarzy. Suszony kwiat bzu pomaga przy
przeziębieniu, choć niektórzy wolą przerobić go na słodki sok lub smażyć w cieście.
Warto jednak pamiętać, że z kwiatów tych
powstaną owoce, na których jesienią żerować będą ptaki.
Za kolejnym zakrętem dostrzegam bocianie gniazdo, a w nim wystające, drobne
bocianie główki. Trudno zliczyć ile, bociany
białe zbudowały je wysoko na słupie – z roweru niestety nie zajrzę do środka. Ważne,
że są, ten rok dla bocianów można uznać za
udany. Przystaję na chwilę na drewnianym
mostku przy drodze w kierunku Skalnika.
Wpatruję się w nurt leniwie płynącej Wisłoki, słucham ptasiego koncertu dobiegającego z wszystkich stron. Nagle na rzece
dostrzegam ruch, ciemny kształt przebija
się z daleka. Zamieram w bezruchu – to
bocian czarny, rzadki, płochliwy i zupełnie
nietowarzyski, w przeciwieństwie do swojego białego kuzyna. Spaceruje dostojnie po
rzece szukając pożywienia. Śledzę go wzrokiem z zapartym tchem, jednak niespodziewany ruch na drodze płoszy go i bocian
odlatuje. Rozglądam się wokół w nadziei na
spotkanie z czaplą siwą, którą nieraz obserwowałam nad Wisłoką, chyba jednak wyczerpałam już limit szczęścia. Wracam więc
na trasę, aby poczuć na twarzy ostatnie tego
dnia promienie zachodzącego słońca.
Katarzyna Gładysz

Muzeum za rogiem...

Skansen Karpacka Troja w Trzcinicy

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja
stanowi oddział Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie. Położony jest w Trzcinicy k. Jasła,
nad doliną Ropy. Powstał na stanowisku archeologicznym, na którym podczas wykopalisk
odkryto ponad 160 tysięcy obiektów zabytkowych – dzieł dawnej sztuki czy rzemiosła.
Swoją nazwę zawdzięcza odkryciu na tym terenie śladów osady zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony z okresu 1650–1350 r. p.n.e.
Teren ten w latach 770–1030 n.e. zasiedlony
był przez Słowian, którzy wznieśli gród o powierzchni 3 ha otoczony wałami obronnymi.
Skansen składa się z terenu grodziska oraz
parku archeologicznego leżącego u jego pod-
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nóża. Na grodzisku zrekonstruowano ponad
150 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące
do grodu oraz 6 chat. Na terenie parku archeologicznego zlokalizowane są rekonstrukcje
wioski otomańskiej z początków epoki brązu
oraz słowiańskiej w wczesnego średniowiecza.
Znajduje się tu także nowoczesny pawilon wystawowy z dodatkowymi salami ekspozycyjnymi. Na terenie skansenu odbywają się liczne
imprezy i warsztaty – szczegóły i aktualności
na stronie www.karpackatroja.pl.
Godziny otwarcia: listopad – luty: godz.
9.00–14.00 (zwiedzanie do 15.30); marzec,
październik: 9.00–15.00 (zwiedzanie do 17.00);
kwiecień, wrzesień: 9.00–16.00 (zwiedzanie
do 18.00); maj – sierpień: 9.00–17.00 (zwiedzanie do 19.00). Skansen czynny jest od
wtorku do niedzieli.
Katarzyna Gładysz
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DOBRZE MIEĆ PASJĘ...

fot.: Wiktor Bubniak (cyklokarpaty.pl)

Kamil Cygan: Pasje chodzą parami

Kamil Cygan z Łysej Góry, mimo młodego wieku, już może
się pochwalić dużymi osiągnięciami. Ten skromny chłopak
od 8 lat z sukcesami trenuje biegi górskie i jazdę na rowerze
(górskim i szosowym). Jednocześnie od 9 lat prowadzi stronę
www.lysagora.info. Jak to się stało, że Kamil jest jednym z najlepszych sportowców dyscyplin indywidualnych naszej gminy,
a także redaktorem popularnego portalu informacyjnego?
Kamil (rocznik 1991) od urodzenia
mieszka w Łysej Górze, tam chodził do szkoły podstawowej, ale dopiero w czasie nauki
w żmigrodzkim gimnazjum zaczęły klarować się jego zainteresowania. Był przeciętnym uczniem, a jego ulubionymi przedmiotami były „tradycyjnie”, jak to u chłopców:
wychowanie fizyczne i informatyka. Właśnie tym dziedzinom Kamil się poświęcił
i z nimi wiąże swoją przyszłość.
W gimnazjum pan Antoni Hućko zabierał
Kamila na zawody lekkoatletyczne, chłopak
startował w biegach przełajowych. Pamięta
też, że dużym przeżyciem dla niego był udział
w szkolnym biegu pt. Uciekaj przed nałogiem,
podczas którego rywalizował ze wszystkimi
uczniami szkoły. Kamil wygrał i to zwycięstwo dało mu dużo motywacji do dalszych
treningów. Dzisiaj rzadko bierze udział w zawodach (np. kilka lat temu na Mistrzostwach
Polski w biegach górskich wygrał w kategorii
open). Żeby pokonać rywali biegnąc bez przerwy dwa razy na trasie wyciągu narciarskiego
w Chyrowej, trzeba mieć krzepę. Kamil, już
jako nastolatek zrozumiał, że ma predyspozycje do sportów wytrzymałościowych, dlatego
spróbował swoich sił w jeździe na rowerze
górskim. Wówczas wycieczka o długości 70–
80 km (np. na Słowację) była szczytem jego
możliwości. Dzisiaj w czasie jednego dnia
przejeżdża trasę z Łysej Góry do Zakopanego
i z powrotem, w ciągu roku zaś robi na rowe-
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rze 10–15 tys. km. To tyle, ile w tym czasie
przejeżdża przeciętny kierowca samochodu.
A skąd zainteresowanie stronami internetowymi? Nauczycielka informatyki w żmigrodzkim gimnazjum, pani Renata Piątkowska ogłosiła, że ocenę celującą otrzyma uczeń,
który zrobi własną stronę internetową. Uczeń
podszedł do sprawy bardzo poważnie. Właśnie wtedy stworzył witrynę www.lysagora.
info, którą przez lata udoskonalał i redaguje
obecnie. Zainteresowany informatyką chłopak ukończył profil matematyczno-informatyczny w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli,
a potem został dyplomowanym technikiemgrafikiem komputerowym. Dzisiaj prowadzi,
cieszący się dużym zaufaniem, informacyjny
portal internetowy gminy Nowy Żmigród.
Dla sporej części mieszkańców naszej gminy, ale także emigrantów z naszego regionu,
www.lysagora.info jest podstawowym źródłem informacji (witryna ma ok. 2,5 tys.
odsłon dziennie). Prowadzenie portalu nie
jest łatwą sprawą, trzeba zdobywać aktualne
informacje, często się przemieszczać, pisać
teksty, robić zdjęcia, być otwartym na różne
tematy, poznawać ludzi i ciągle szukać pomysłów na zainteresowanie czytelników. Akredytacja dziennikarska zobowiązuje do ciągłej
aktywności. Dla Kamila to nie jest problem,
do tworzenia i redagowania stron internetowych podchodzi cały czas z niezmiennym
entuzjazmem.
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W czasach liceum pasje Kamila rozwijały się dwutorowo. I tak jak w gimnazjum,
częściowo przyczynili się do tego nauczyciele. Nauczył się pisać strony internetowe,
ale i zyskał wiele pod względem sportowym. W klasie miał wielu kolegów, którzy
oprócz tego, że jeździli na rowerach, to już
brali udział w zawodach. Do wzięcia udziału w rywalizacji namawiała go też nauczycielka wychowania fizycznego – pani Anna Frączek, która dostrzegła w nim talent
i wielką ambicję. Pierwsze zawody były dla
Kamila nowością. Potem, również dzięki
temu, że na swojej drodze spotkał Pawła
Źrebca (chłopaka z Kątów, który z dużym
powodzeniem startował w Mistrzostwach
Polski MTB Amatorów), było mu już łatwiej.
Pod wpływem Pawła Kamil wstąpił nawet
do gorlickiego klubu Grupetto, pod którego
szyldem startował do 2011 roku. Gdy Paweł
odszedł z klubu i wyjechał za granicę, drogi
Kamila i klubu także zaczęły się rozjeżdżać.
2012 rok był dla Kamila przełomowy.
Tego roku wstąpił do Jasielskiego Stowarzyszenia Cyklistów, w którym jest do dzisiaj. Tam poznał bardzo wielu ludzi, którzy
ciągle motywują go do pracy nad sobą i zachęcają do zdrowej rywalizacji. Klub wspiera zawodnika przede wszystkim finansowo
(ubezpieczenie, opłaty za zawody, dojazdy).
Kamil może skupić się na priorytetach, a są
to starty w dwóch dyscyplinach w ramach
kolarstwa górskiego (maraton i crosscountry) i amatorskich wyścigach w kolarstwie szosowym.
W obecnym sezonie Kamil bierze udział
w tzw. minimaratonach (do 30 km) i megamaratonach rowerowych (30–60 km) Skandia Maraton. Jest to cykl zawodów ogólnopolskich, w których bierze udział nawet
2 tys. osób. Amatorzy rowerów górskich
ścigają się m.in. w Krakowie, Warszawie,
Bukowinie Tatrzańskiej i okolicach nadmorskich. Oprawa Skandia Maraton jest
bardzo medialna, bo organizacją tych zawodów, podobnie jak znanego wszystkim Tour
de Pologne, zajmuje się Lang Team. Obecnie
Kamil w klasyfikacji generalnej Skandii zajmuje 2. miejsce!
Innym cyklem, w którym Kamil obecnie
„jedzie”, są Cyklokarpaty.pl, które zasięgiem obejmują województwa podkarpackie
i małopolskie (maratony odbywają się na
trasach m.in. w Strzyżowie, Sandomierzu,
Jaśle, Zakopanem, Pruchniku i Komańczy).
W tym cyklu także jest w ścisłej czołówce
i podobnie jak w Skandia Maraton, ciągle
liczy się w walce o zwycięstwo.
Niegdyś najważniejsze dla niego były
starty w cross-country, dyscyplinie olimpijskiej, która niestety w Polsce zanika. Trasy
w tych zawodach to specjalnie przygotowane w trudnym terenie pętle, o różnej długości (np. 5 km), które uczestnicy pokonują
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fot.: Szymon Gruchalski (skandiamaraton.pl)

DOBRZE MIEĆ PASJĘ...

Podium podczas Mistrzostw Polski OSP w Rzeszowie

kilka razy. Kamil próbuje wskrzesić w gminie Nowy Żmigród, rozgrywane właśnie
w ten sposób, zawody o Puchar Smoka. Jest
na to duża szansa.
Dla kolarza górskiego sezon zawodów (rozgrywanych w weekendy) trwa od
kwietnia do października. Można rywalizować nawet co tydzień, jeśli tylko czas, finanse i forma na to pozwalają. Obecnie Kamil
studiuje zaocznie wychowanie fizyczne,
nie ma więc możliwości, aby być na każdych zawodach, dzięki pomocy sponsorów
i klubu może realnie planować rywalizację
np. w Cyklokarpaty.pl, o formę zaś dba sam
przez cały rok według specjalnego programu treningowego.
Przygotowania do sezonu rozpoczyna
w grudniu od ćwiczeń ogólnorozwojowych
(marszobieg, bieg, pływanie). Jeszcze w zimie Kamil wplata do treningu jazdę na rowerze treningowym (cięższym niż startowy). Jeśli jest srogi mróz, to trenuje… w domu, podpinając dwuśladowiec do trenażera. Jednak ostatnie, łagodne zimy pozwalają
z powodzeniem jeździć praktycznie do wiosny. Dobrze przepracowana zima jest gwarancją sukcesów. Właśnie w tej porze roku
buduje się kondycję na cały sezon. Mimo że
zawody odbywają się w terenie leśnym, górzystym, często w deszczu i błocie, to 80%
treningów odbywa się na szosie, a tylko 20%
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to jazda w trudnym terenie i nauka techniki
zjazdów. Dopiero na tydzień przed zawodami trzeba odpocząć, aby organizm mógł
się zregenerować i przygotować do startu.
Mając dobre przygotowanie kondycyjne,
wyścig często wygrywa się głową: Trzeba
mocno rozpocząć, szybko wyrobić przewagę
nad czołówką i równo jechać – w ten sposób
można wygrać wyścig, cały czas prowadząc.
Dlatego mówi się, że wyścig wygrywa się już
na pierwszym podjeździe. W ten sposób 3 lata temu Kamil wygrał Cyklokarpaty.pl, był
na podium Mistrzostw Polski cross-country
i triumfował w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy rozgrywanych w Warszawie.
Kamil ma dwa startowe rowery (górski
i szosowy), które sam, po każdym starcie,
rozkręca i serwisuje. To konieczność, bo
błoto i deszcz są dla roweru zabójcze. Gdyby tego nie robił, to np. łożyska do kół musiałby kupować co miesiąc, a wiadomo, że
profesjonalne części rowerowe są bardzo
drogie.
Kolarstwo nie byłoby możliwe bez sponsorów. To bardzo pocieszające, że zawodników, nawet na poziomie amatorskim, wspierają kluby i prywatne osoby. Za dobry górski
rower trzeba zapłacić ok. 7–8 tys., szosowy
z karbonową ramą jest jeszcze droższy
(ok. 10 tys.), a to jest ta niższa półka.
W trakcie sezonu Kamil reguluje trening, stawiając na jego jakość (np. trening
interwałowy – 6 razy na Górę Grzywacką
na rowerze, a na drugi dzień biegi lub pływanie). Pamięta też o regeneracji przed zawodami (np. w saunie). Trudno to sobie wyobrazić, ale Kamil Cygan codziennie znajduje czas na trening! Wysiłek fizyczny stał się
jego nawykiem, chłopak widzi, jak bardzo
pozytywnie ruch wpływa na jego zdrowie
i samopoczucie. Uważa, że sport jest dobrą
metodą na każdy problem. Swoim przykła-
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dem zainspirował już wielu znajomych do
czynnego wypoczynku i także to, obok nagród finansowych i rzeczowych, pucharów
i medali, których już nie ma gdzie ustawiać,
daje mu największą satysfakcję.
Oczywiście, decyzję o starcie w wyścigach na dłuższym dystansie trzeba dobrze
przemyśleć, bo najlepsi jadą bardzo szybko
po trudnych trasach i chwila nieuwagi może
skutkować kontuzją. Dość powiedzieć, że na
zawodach zawsze jest karetka i rzadko się
zdarza, żeby lekarze oglądali zmagania rowerzystów bezczynnie... W ubiegłym roku
Kamil na 7 km przed metą przeleciał przez
kierownicę i uszkodził rękę, do mety jechał,
jak się później okazało, ze złamaną ręką
i o dziwo wygrał wyścig (były to Mistrzostwa Polski Strażaków). Dzięki ubezpieczeniu, które wykupił przed startem, szybko
trafił do dobrego lekarza, a dzięki temu, że
trenuje, szybko doszedł do zdrowia i już po
dwóch miesiącach znowu wsiadł na rower.
Lekarze nie mogli się nadziwić, że jego ręka
tak szybko się zrosła.
Podobno najlepszą wydolność zawodnicy osiągają w wieku 30–35 lat, może więc
Kamil mógłby zostać zawodowcem? A czy
już nim nie jest? Mimo że kolarstwo górskie traktuje hobbistycznie, to trenuje jak
zawodowiec i z zawodowcami rywalizuje,
np. podczas Skandia Maraton Lang Team.
Poza tym, według przepisów, zawodowcem zostaje się po otrzymaniu licencji. Ten
dokument może wyrobić każdy, wystarczy
przejść badania lekarskie i opłacić odpowiednią roczną składkę. Ten certyfikat
uprawnia do brania udziału w licencjonowanych zawodach międzynarodowych
np. Pucharze Świata, ale jest przeszkodą
w startach amatorów. Dla Kamila ważna
jest swoboda wyboru, przecież większość
zawodów rowerowych w Polsce jest otwarta dla wszystkich. Na Skandia Maraton czy
Cyklokarpaty.pl zjeżdżają się całe rodziny.
Każdy znajdzie tam coś dla siebie!
Na pytanie o cele na obecny sezon, Kamil odpowiada wprost: Chcę być w pierwszej
trójce na Cyklokarpaty.pl, pierwszej trójce
w Skandia Maraton i wystartować w wyścigu szosowym Tour de Pologne dla amatorów
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Ten ostatni wyścig już 17 lipca! Życzę
Kamilowi zwycięstwa, zdrowia i wiatru
tylko w plecy! A czytelników „Regionu Żmigrodzkiego” zachęcam do śledzenia kariery sportowej Kamila Cygana i jego portalu
www.lysagora.info.
Piotr Figura
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Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2015/2016

„Gaudium” Łężyny
Udanie w klasie okręgowej zadebiutowała drużyna „Gaudium” Łężyny. Podopieczni grającego trenera Łukasza Kalityńskiego zajęli przyzwoite 8. miejsce w tabeli.
Łężyny zaliczyły dwie równe rundy. Po
pierwszej części sezonu drużyna zajmowała 9. pozycję w tabeli z dorobkiem 19 punktów, na koniec uplasowała się miejsce wyżej, do swojego dorobku z jesieni dorzucając kolejne 24 „oczka”.
„Gaudium” zanotowało kilka bardzo dobrych spotkań, jak chociażby zremisowany
3:3 mecz z absolutnym liderem okręgówki
„Czarnymi” Jasło w ramach VII kolejki, czy
wygrana w XVII serii gier z trzecią siłą ligi
LKS Skołyszyn 1:0.
Drużyna nie ustrzegła się jednak wpadek. Za taką na pewno uznać można bezbramkowy remis z „Bieszczadami” Ustrzyki
Dolne, które pożegnały się z klasą okręgową, zajmując ostatnie miejsce w tabeli. Katastrofą był mecz z XXIV kolejki, w którym
to Łężyny uległy (na własnym terenie) „Grabowiance” Grabówka aż 3:8.
„Gaudium”, mimo gry w kratkę, systematycznie zdobywało punkty, ogrywając
teoretycznie słabszych rywali. Kiedy zachodziła potrzeba, piłkarze stawali na wysokości zadania i z boiska schodzili jako zwycięzcy. Taka postawa pozwoliła Łężynom na
wywalczenie utrzymania na kilka kolejek
przed końcem sezonu.
„Gaudium” lepiej radziło sobie na swoim
stadionie, gdzie wygrało 8 spotkań, 3 zremisowało i 4 przegrało. Na oczach swoich widzów zdobyło 41 goli, tracąc 31. Nieco gorzej
wygląda bilans wyjazdowy. Na obcym terenie Łężynom udało się wygrać 4 razy i 4 razy zremisować, notując przy tym 7 porażek.
Bilans bramek na wyjazdach to 18–26.
Nie byłoby sukcesu beniaminka, gdyby
nie postawa napastników – Michała Stachaczyńskiego i Pawła Smolenia. Pierwszy
z nich zdobył dla drużyny 14 goli, drugi
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12 razy znajdował drogę do siatki rywali.
Łącznie snajperzy Łężyn zdobyli niemal połowę wszystkich bramek strzelanych przez
drużynę.
„Gaudium” występowało także w rozgrywkach Okręgowego Pucharu Polski.
W I rundzie ograło 4:0 A klasową „Ostoję”
Kołaczyce. W kolejnym etapie pojedynek
z przedstawicielem B klasy, „Dragonem”
Glinik Nowy, musiały rozstrzygać rzuty
karne (5:3 na korzyść Łężyn) po remisie
2:2 w regulaminowym czasie gry. Swojego
pogromcę piłkarze beniaminka okręgówki
znaleźli w III rundzie, gdzie ulegli „Wisłoce”
Niegłowice 0:3.
„Tempo” Nienaszów
Drużyna Grzegorza Munii przed sezonem typowana była jako jeden z kandydatów do awansu. W Nienaszowie stworzono
solidny zespół, gdzie doświadczenie łączy
się z młodością. Zawodnikom „Tempa” nie
udało się jednak wywalczyć upragnionego
awansu, choć szczęście było blisko.
Kto wie, jak zakończyłby się sezon dla
podopiecznych Munii, gdyby nie niemrawy
początek. Wprawdzie na inaugurację „Tempo” wysoko 5:1 pokonało „Polonię” Kopytowa, ale już kolejne 3 spotkania zakończyły
się porażkami.
W pierwszej części sezonu Nienaszów
10 razy wygrał i 5 razy przegrał, plasując się
po jesieni na 3. miejscu ze stratą 5 punktów
do lidera – „Nafty” Jedlicze.
Wiosną, podobnie jak jesienią, w pięciu
pierwszych kolejkach „Tempo” przegrało
3 razy. Sytuacja nie była komfortowa, bowiem rywale nie próżnowali i systematycznie zdobywali punkty. Gonitwa „Tempa”
ostatecznie się nie udała i na koniec sezonu zespół zajął dopiero 5. miejsce ze stratą 6 punktów do miejsca premiowanego
awansem.
W całym sezonie Nienaszów wygrał
18 razy, co jest 3. wynikiem ligi. Dwa ra-
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zy remisował i dziesięciokrotnie schodził
z boiska pokonany. O dziwo, drużyna lepiej
spisywała się na wyjazdach, gdzie wygrała
10 razy, przy 5 porażkach.
Imponująco prezentuje się bilans bramkowy „Tempa”, które strzeliło rywalom aż
73 gole, tracąc 39.
W barwach „Tempa” w całym sezonie zagrało 23 zawodników. Najskuteczniejszym
strzelcem drużyny był 18-letni Wojciech
Kiełtyka, strzelec 16 goli. Najwięcej czasu
spośród wszystkich piłkarzy Nienaszowa
na boisku spędził Łukasz Świątek, który na
murawie przebywał 2545 minut.
„Wisłoka” Nowy Żmigród
Dla drużyny z Nowego Żmigrodu minione rozgrywki można podsumować krótko
– katastrofa. „Wisłoka” do ostatniej kolejki
drżała o ligowy byt, a na domiar złego zmuszona była oglądać się na innych.
Po rundzie jesiennej nic nie zapowiadało takiego obrotu sprawy. Zespół prowadzony przez grającego trenera Sławomira Chopiaka radził sobie przyzwoicie. 8 wygranych
i 7 porażek pozwalały „Wisłoce” ulokować
się na 8. miejscu w ligowej tabeli, co (zważywszy na wąską kadrę) uznać można było
za optymalny wynik.
Wszystko, co najgorsze, miało miejsce
wiosną. Rundę rewanżową Nowy Żmigród
rozpoczął od remisu 2:2 z „Zamczyskiem”
Mrukowa. Kolejne 3 porażki z rzędu pogłębiły kryzys w drużynie. Wprawdzie „Wisłoka” zdołała wygrać dwa mecze 3:2 z „Orłem” Lubla i 3:2 ze „Startem” Rymanów oraz
zremisować 3:3 z „Karpatami” Klimkówka,
ale to nie wystarczyło do spokojnego utrzymania. 10 wiosennych porażek sprawiło, że
tylko dzięki postawie drużyn z górnej części
tabeli, które wygrywały mecze z bezpośrednimi rywalami „Wisłoki” w walce o utrzymanie, A klasa ponownie zagości w Nowym
Żmigrodzie w nowym sezonie.
W rundzie wiosennej „Wisłoka” była
najgorszą drużyną A klasy. W 15 meczach
wywalczyła zaledwie 8 punktów. Nie pomogła zmiana trenera (po 5 meczach rundy
wiosennej Chopiaka zastąpił Radosław Krajciewicz). Bardzo słabo spisywała się obrona
drużyny, o czym świadczy aż 90 straconych
goli na przestrzeni całego sezonu.
„Wisłoka” w sezonie 2015/2016 wygrała 10 spotkań, 2 razy remisowała i 18 razy
przegrywała. Zdobyła 61 goli, tracąc 90.
Najlepszym strzelcem drużyny był
(trzeci sezon z rzędu) Marcin Walczyk, który w 27 meczach trafiał 28 razy. Najwięcej
minut na boisku spędził natomiast Wojciech
Wierdak – 2588.
W zespole z Nowego Żmigrodu zagrało 27 piłkarzy, wśród których znalazło się
4 wychowanków: Damian Kostrząb (11 meczów, 2 gole), Sebastian Brożyna (4 mecze),
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Mariusz Głodziak (3 mecze) i Marcin Pec
Runda rewanżowa wyglądała już lepiej.
(4 mecze), którzy do drużyny seniorów zo- Na pierwsze zwycięstwo w sezonie Makostali wcieleni z juniorów.
wiska kazały czekać swoim kibicom aż do
XVI kolejki, kiedy to wygrały 2:0 wyjazdo„Nowy Dwór” Makowiska
we spotkanie z „Dębowczanką” Dębowiec.
Zaledwie trzy sezony trwała przygoda Drugi i zarazem ostatni komplet punktów
Makowisk z B klasą. Drużyna spadła z ligi, ekipa prowadzona przez Krzysztofa Poterę
zajmując ostatnie miejsce w ligowej tabeli. wywalczyła w szalonym meczu z „Jasiołką”
Zespół „Nowego Dworu” po nieudanej Szebnie z XXII kolejki. Makowiska wygryjesieni miał tylko teoretyczne szanse na wały do przerwy 4:0, by zakończyć mecz
utrzymanie. W pierwszej rundzie zdobył wynikiem 6:5.
zaledwie 4 punkty i na półmetku rozgryWiosną „Nowy Dwór” wywalczył 8 punkwek do pozycji gwarantującej ligowy byt tów, w całym sezonie zdobywając ich 12.
tracił 9 punktów. Dodatkowo drużyna miaŁącznie w 26 meczach Makowiska 2 rała ogromny problem ze zdobywaniem goli, zy wygrywały, 6 razy dzieliły się punktami
w 13 meczach strzelając ich zaledwie 12. z przeciwnikami i aż 18 razy przegrywały.
Makowiskom nie folgowali rywale, apliku- Zdobyły 31 bramek, tracąc 89.
jąc im aż 42 bramki.
Dariusz Kmiecik

fot.: ukstemponienaszow.futbolowo.pl

UKS „Tempo” – MINIMISTRZOSTWA rocznika 2009
i turnieje wyjazdowe

Uczniowski Klub Sportowy „Tempo” był
organizatorem turnieju piłkarskiego dla rocznika 2009 pod nazwą MINIMISTRZOSTWA.
Turniej odbył się 11 czerwca. Został rozegrany na 2 boiskach trawiastych 46 x 28 m,
a czas gry wynosił 15 minut. Drużyny grały
w składach 6-osobowych (bramkarz + 5). Do
turnieju zgłosili się: UKS „Tempo” Nienaszów
(dwie drużyny), GSP Bukowsko, KAP „Bardomed” Krosno (dwie drużyny), „Aktiv Pro”
Rymanów (dwie drużyny) i UKS „6” Jasło.
Przed turniejem, podczas prezentacji drużyn, odbyło się losowanie, w którym trenerzy
wylosowali nazwy państw rywalizujących
w Mistrzostwach Europy w grupie C i D. System rozgrywek i kolejność meczów była taka
jak w Mistrzostwach Europy we Francji. Po
zakończeniu turnieju odbyło się rozdanie nagród drużynowych i indywidualnych. Kolejność końcowa turnieju i zawodnicy wyróżnieni: 1. Ukraina („Aktiv Pro” I) – Kornel Poznar,
2. Turcja (GSP Bukowsko) – Miłosz Łabaj,
3. Czechy (UKS „Tempo” Nienaszów I) – Szymon Leśniak, 4. Polska (KAP „Bardomed” II)
– Damian Albrycht, 5. Hiszpania (UKS „6”
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Jasło) – Filip Czechowicz, 6. Chorwacja (KAP
„Bardomed” I) – Antoni Dembiczak, 7. Niemcy
(„Aktiv Pro” II) – Bartosz Golowski, 8. Irlandia
Północna (UKS „Tempo” II) – Gabriel Najba.
Czerwiec to także dla UKS „Tempo” dwa
wygrane sparingi młodzików i udział w kilku turniejach wyjazdowych.
4 czerwca najmłodsi adepci piłki nożnej
UKS „Tempo” Nienaszów brali udział w dziecięcym turnieju piłkarskim żaków „Wilczki
CUP 2016”. Organizatorzy nie podawali wyników poszczególnych meczów i nie sporządzali
tabeli końcowej – zwycięzcami zawodów byli
wszyscy młodzi piłkarze startujący w turnieju. Każda drużyna rozegrała 7 meczów po
18 minut, w których UKS „Tempo” odnotowało
4 zwycięstwa, 2 remisy i 1 przegraną. Drużyna
strzeliła w sumie 29 bramek, a straciła 12. Po
tym turnieju można stwierdzić, że mamy bardzo dobry atak potrafiący strzelać bramki, lecz
zdarza nam się dużo błędów w defensywie.
5 czerwca rocznik 2008 i młodsi brali
udział w bardzo dobrze obsadzonym turnieju „Dukla CUP”. Wzięło w nim udział
8 drużyn, które rozegrały po 7 meczów sys-
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temem „każdy z każdym”. Turniej wygrało
UKS „6” Jasło przed MOSiR-em Brzozów,
„Bardomedem” i UKS „Tempo” Nienaszów.
Sebastian Marszał otrzymał statuetkę dla
wyróżniającego się zawodnika drużyny
w turnieju. Rocznik ten rozegrał w krótkim
czasie trzy turnieje z coraz mocniejszymi
przeciwnikami i z turnieju na turniej notował znaczne postępy.
W niedzielę 19 czerwca drużyna brała
udział w turnieju rocznika 2009 „Śnieżka
CUP” w Dębicy. Jeszcze rano były obawy, czy
warto jechać tak daleko bez rezerwowych –
choroby wyeliminowały pięciu zawodników.
Rodzice jednak jednogłośnie zadecydowali,
że się nie należy się poddawać i trzeba walczyć mimo przeciwności. Na miejscu w Dębicy okazało się, że organizator zmniejszył ilość
zawodników w polu z 6 do 5 i drużyna miała
zawodnika rezerwowego. W turnieju brało
udział 15 drużyn z województwa podkarpackiego i małopolskiego, które zostały podzielone na trzy grupy po pięć zespołów. W rozgrywkach grupowych, po trzech zwycięstwach i jednej porażce, „Tempo“ zajmowało
pierwsze miejsce. Pierwszy mecz finałowy
drużyna rozegrała z „Beniaminkiem“ Krosno.
Mecz ten można porównać do meczu Polska
– Niemcy na Mistrzostwach Europy we Francji. „Beniaminek” przeważał, ale „Tempo“
miało lepsze sytuacje strzeleckie, których nie
wykorzystało. Mecz zakończył się remisem
0:0. Ostatni mecz turnieju drużyna rozegrała
z MOSiR Mielec – był bardzo wyrównany i zacięty. Już wydawało się, że bedzie kolejny bezbramkowy remis, gdy zawodnikowi z Mielca
wyszedł strzał z 20 metrów pod poprzeczkę. W tej kategorii wiekowej, przy wzroście
bramkarzy, to pewna bramka. W ostatniej
minucie „Tempo“ miało jeszcze swoją okazję na zdobycie bramki wyrównującej, lecz
bramkarz przeciwnika okazał się szybszy
i wybił piłkę. Ten mecz „Tempo“ przegrało
0:1 i o zajętym miejscu zdecydował ostatni mecz pomiędzy „Beniaminkiem“ Krosno
i MOSiR Mielec. Przez większą część meczu,
gdy wygrywał MOSiR Mielec, „Tempo“ było
wirtualnie na drugim miejscu w turnieju.
Niestety, w końcówce „Beniaminek“ strzelił
bramkę i mecz skończył się rezultatem 2:1
dla Mielca. Turniej wygrał MOSiR Mielec,
„Tempo“ zdobyło tyle samo punktów co „Beniaminek“, lecz to oni strzelili o jedną bramkę
więcej i zajęli drugie miejsce. Organizatorzy
nagrodzili statuetką dla najlepszego zawodnika Szymka Leśniaka – strzelca 8 bramek.
Z Dębicy drużyna przywiozła ogromny bagaż
doświadczeń, solidną dawkę adrenaliny i puchar za trzecie miejsce. Biorąc pod uwagę
ilość i siłę przeciwnika, to najwartościowszy
wynik w czerwcu. Tylko się cieszyć, że drużyna mogła sprawdzić się z takimi mocnymi
zespołami.
Bogusław Sterkowicz
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Najstarsze rody wsi Kąty, czyli Międzybrodzia
Człowiek zainteresowany dziejami swojej miejscowości zadaje sobie pytanie:
w jaki sposób ona powstała i kim byli pierwsi osiedleńcy? Odpowiedzi są
w większości przypadków niemożliwe,
bo zwyczajnie brak jakichkolwiek dokumentów. Wieś Kąty – jak wiadomo – istniała już w średniowieczu. Dane na temat jej dawnych mieszkańców być może
znajdują się gdzieś w archiwach krakowskich albo bieckich. Może kiedyś zostaną
odkryte. Nie znaczy to jednak, że nie ma
ich wcale. Sporo informacji można uzyskać z topografii terenu.
Punktem wyjścia w moich rozważaniach stanowią dane, które znalazłem w dokumentach z końca XVIII i z XIX stulecia.
Dotarłem do spisów mieszkańców, gruntów
przez nich użytkowanych i map. Wiadomości tam zawarte, po żmudnej analizie, dają
ciekawe rezultaty. Ustaliłem w ten sposób
nazwy i położenie większości ról, czyli wyodrębnionych obszarów, z których składał
się obszar uprawny wsi. Może to mieć pewne znaczenie dla ustalenia nazwisk dawnych osadników.

Kilka zdań na temat zakładania wsi
Najpierw jednak szczypta informacji
o sposobie lokowania wsi. Teren, na którym
zdecydowano się utworzyć nową wioskę,
dzielono na łany. Łan miał zazwyczaj kilkanaście hektarów (najczęściej około 16 ha),
ale mógł być sporo większy, co zależało
m.in. od warunków terenowych. Najczęściej
dwa łany przypadały sołtysowi. Zwykle był
to zasadźca, czyli ten, kto organizował wieś,
zawierając umowę z panem i namawiając
chłopów do udziału w przedsięwzięciu.
Chłopi dostawali pod gospodarstwo po jednym łanie. Grunt dzielono prowadząc uprawy według tzw. trójpolówki.
Warto tu przypomnieć, że obecne Kąty przed wiekami składały się z dwóch wsi.
Pierwsza z nich, prawdopodobnie starsza, to
część Dolna wraz z Podpagorkiem. Nazywano ją Kątami, ale funkcjonowała też nazwa
„Międzybrodzie”. Obszar ten znajdował się
bowiem pomiędzy ważnymi przejazdami
przez Wisłokę pod Skalnikiem oraz w okolicy
boiska, poniżej gimnazjum. Druga wieś nazywała się Wola (czasem nazywana Kącką).
Nazwa ta jest znamienna, wskazywać może
bowiem na późniejszą lokalizację. Wole, Wólki, Wolice – tak często nazywano wsie-córki. Nowe pokolenia zakładały nowe osiedle,
otrzymując szereg lat wolności od obowiązków podatkowych na zagospodarowanie.
Stąd taka nazwa. Moje uwagi dotyczyć będą
starszej części wsi – dzisiejszych Kątów-Dół.

-14-

Pozwolę sobie jeszcze odwołać się do
Jana Długosza, który pisząc o Kątach według spisu z roku 1581, a więc około 200 lat
po tym, jak pojawiła się pierwsza wzmianka o wsi, wspomina o Kątach i Woli, informując, że w Kątach (nie pisze czy wspólnie
z Wolą, czy nie) było 9 łanów kmiecych,
3 zagrodników z rolą, 2 komorników bez
bydła i 2 rzemieślników.

Kąckie role
W Kątach przed 150 i 200 laty nie funkcjonowała już nazwa łanów. W użyciu były
role. Tutaj, jak w innych wsiach typu ulicówki, gospodarze lokowani byli szeregowo.
Każdy otrzymywał pas ziemi ciągnący się od
Wisłoki, po równiach. Przy czym, zapewne
w związku z trudnymi warunkami terenowymi, aby podział był sprawiedliwy, nie
tworzono ról w jednym kawałku, ale dzielono je na trzy części w różnych miejscach.
Jedna część przy rzece, na której znajdowały
się zabudowania gospodarstwa i ogrody (nazwijmy je osiedlem) i dwie inne do upraw,
na górach: na Goleszu lub Grzywackiej.
W czasach galicyjskich utrzymywał się
jeszcze w dużej mierze podział zbliżony do
pierwotnego. Role nosiły nazwy odosobowe, choć gospodarzyło już wówczas na nich
po kilka rodzin. Pozwolę sobie przyjąć, że
nazwy ról pochodziły od dawniejszych, być
może pierwszych użytkowników. Owszem,
zapewne nie było tak w każdym przypadku.
Od czasu lokacji mogło dojść do wymierania
rodów, np. w wyniku wrogich najazdów czy
chorób albo pan mógł przesiedlić kogoś. Natomiast za koncepcją tą przemawia fakt, że
w dawnej Polsce na wsi dziedziczono z ojca
na syna. Przywiązanie do ziemi i nazwiska
było niezmiernie silne. I nawet przez ostatnie 200 lat, poza ostatnimi dziesięcioleciami, nazwiska były bardzo mocno osadzone
w konkretnych przysiółkach Kątów.

Określenie miejscowości w spisie z 1772 r.:
Pagus Kąty seu Miedzybrodzie et Wola,
Parochia Żmigród Nowy ad Pagus Myszczowa
spectans (tzn. wieś Kąty czyli Międzybrodzie
i Wola, parafia Żmigród Nowy od wsi Myscowa
patrząc). Wieś była wówczas własnością
Franciszka Lubomirskiego, przynależąc
do województwa krakowskiego, powiatu
bieckiego, państwa (hrabstwa) myscowskiego.
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Spis gospodarzy z 1820 r., którzy użytkowali
pole dominikalne (czyli pańskie) na niwie
Golesz. Podano tu imiona i nazwiska kącan
oraz numery ich domów.

Jak więc nazywały się kąckie role i czy
nazwy te przetrwały w nazwiskach żyjących
obecnie? Okazuje się, że w sporej część tak.
Nazwy roli-osiedli
Role-osiedla – jak wspomniano – miały
kilkaset metrów szerokości przylegając do
Wisłoki. Pierwsza z nich nosiła nazwę Ciomciówki. Zlokalizowana była poniżej dworu
(dziś stoi tu leśniczówka) w stronę Żmigrodu. Warto odnotować, że na tym obszarze
wciąż mieszka rodzina Ciomciów. Pozostałe
role znajdowały się powyżej dworu. Od leśniczówki po przystanek była Wróblówka.
Tego nazwiska nie było we wsi nawet pod
koniec XVIII wieku. Nie żyje też we wsi żaden Dym, czy Dymus (choć spotkałem się
z opowieścią o rzekomym śmiałku – członku tego rodu). Tymczasem sąsiednia rola,
od przystanku po skraj karczmy, nazywała
się Dymówka.
Rola, która znajdowała się powyżej,
obejmowała teren karczmy i rozciągała się
dalej ku górze po sklep. Nosiła ona miano
Dziurówka i choć w Kątach nie mieszka
już nikt o nazwisku Dziura, to jednak to nazwisko występowało tu zupełnie niedawno.
Wyżej sklepu, gdzieś po dom państwa Czupów, rolę nazywano Kopówka. Kopa – to
nazwisko noszą mieszkańcy wsi. W materiałach archiwalnych nie znalazłem popularnego przecież nazwiska Soboń. Tymczasem jedna z ról nosiła nazwę Soboniówka.
Znajdowała się powyżej Kopówki, kończąc
się na granicy państwa Nagich i Gierlickich.
Idąc dalej w stronę kościoła mieliśmy Kowalówkę. Kowala już dziś we wsi nie ma,
ale z pewnością taki rzemieślnik kiedyś tu
był. Powyżej niej, po potok nazwany Śrybna (Srebrny), rola nosiła nazwę Źrebcówki.
Granica pomiędzy nimi leżała na dzisiejszej
posesji państwa Ciomciów.
Co ciekawe, nazwa Źrebcówka przetrwała do dziś, dlatego, że i do tej pory pozostali
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tu Źrebce. Ba, to najpewniej właśnie stąd
rozprzestrzenili się po Kątach i świecie.
Przejdźmy powyżej potoku. W miejscu,
gdzie w tej chwili znajduje się szkoła, rolaosiedle nosiła nazwę Kwiatkówka. Rodziny
Kwiatków wciąż w Kątach są liczne. Za nią –
tu gdzie kościół – rolę nazywano wójtowską.
Być może ten obszar należał pierwotnie do
sołtysa. W czasach późniejszych zapewne
oddawana była ona w użytkowanie kolej-

nym wójtom wsi, na czas pełnienia funkcji
społecznej.
Pod Pagorkiem były jeszcze Głombiówka, Romanówka, Grzywaczówka, Kaczmarówka, Rachwałówka i Kołodziejówka.

wspomniano – już w Kątach nie istnieje.
Są jednak takie nazwiska, które przetrwały stulecia. Przypomnijmy je jeszcze raz.
Te obecne dziś rodziny we wsi – jeśli się
nie mylę w swym wywodzie – mogą się
bowiem szczycić mianem „najstarszych rodów” pięknej wsi Kąty. Są to: Ciomcia, Kopa,
Stare rody
Na całym tym obszarze naliczyłem tym Źrebiec, Kwiatek, Roman, Grzywacz, a być
sposobem 15 nazw ról pochodzących od może także Kaczmarczyk.
konkretnych nazwisk. Część z nich – jak
Mariusz Skiba

Ołtarz – centrum sakralnej i mistycznej przemiany
Ołtarz (z łac. altare) to miejsce składania ofiar kultowych. Pierwotnie były to
wzniesienia z ziemi, kamienia, płyty itp.
U chrześcijan ołtarz stanowi stół ofiarny
przeznaczony do odprawiania mszy, niekiedy z nastawą mieszczącą ołtarz lub rzeźbę.
Ołtarze na przestrzeni wieków zmieniały swoją formę i wygląd, ale jedno było
wspólne od zawsze – centrum i ofiara.
W starożytnym Egipcie wejście do świątyni było bardzo obszerne, wsparte na olbrzymich kolumnach. W miarę zbliżania się do
ołtarza, przestrzeń budowli pomniejszała się
(włącznie z sufitem). Do centralnego miejsca
– sacrum – mógł wchodzić tylko kapłan lub
wyznaczona osoba. Wokół ołtarza najczęściej
ustawiane były posągi czczonych bóstw. Dekoracje, pochodnie, małe okienka, przez które
sączyło się światło – wszystko miało podkreślać tajemniczość i niedostępność miejsca.
Odrębną sytuację mamy w kulturze judaistycznej (możemy to przeczytać
w I Księdze Królewskiej, 18 rozdział, gdzie
prorok Eliasz walczy z pogańskimi kapłanami kultu Baala). Ołtarze w tym przypadku
są rozłożone na wolnym powietrzu, lekko
wzniesione, obłożone drewnem, z miejscem
na ofiarę przeznaczoną do spalenia.
Zastanawiałam się nad wyborem ołtarza (z kościoła w naszej gminie), który
miałabym opisać i zdecydowałam się na
Stary Żmigród i ołtarz świętej Katarzyny
Aleksandryjskiej. Kościół ten należy do najstarszych w gminie Nowy Żmigród. Jest to
późnogotycki budynek murowany na planie
krzyża rzymskiego, z ołtarzem po wschodniej stronie. Patronem kościoła jest wspomniana święta, żyjąca prawdopodobnie na
przełomie IV i V wieku.
Ołtarz świętej Katarzyny od 1500 roku po
lata przebudowy kościoła, czyli 1924–1930,
był ołtarzem głównym, przy którym odprawiano Eucharystię w rycie trydenckim. Po
tych latach ołtarzem głównym stała się nastawa, znajdująca się w prezbiterium, z ikoną
Matki Bożej Hodegetrii zwanej Śnieżną.
Ołtarz św. Katarzyny obecnie znajduje
się po lewej stronie od prezbiterium. Pochodzi z późnego renesansu. Jest podzielony na
trzy części (zgodnie z grecką zasadą złotego
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środka, odnoszącą się do szukania idealnych
proporcji). Do ołtarza prowadzi sześć stopni.
Nastawa ołtarzowa posiada mensę –
wnękę na środku ołtarza, w której umieszczone były relikwie, które zostały wyciągnięte po Soborze Trydenckim II. Warto przypomnieć, że w ołtarzach, aby można było
w ogóle poświęcić kościół i odprawiać mszę
świętą, musiały być umieszczone relikwie.
Nie wiadomo, czyje relikwie znajdowały się
na ołtarzu w Starym Żmigrodzie. Spotkałam
się z teorią, że prawdopodobnie świętych
Wojciecha i Stanisława, ale nie ma żadnych
dokumentów dotyczących tej kwestii.
W pierwszej części ołtarza mamy wysokie dwuczęściowe tabernakulum. Dolna
część przymocowana jest do ołtarza głównego, ozdobiona złotymi kolumienkami
z drzwiczkami, na których mamy płaskorzeźbę baranka paschalnego. Na nim stoi
druga część obracanego tabernakulum
zakończona łukiem. Jest dwa razy wyższe
i prawdopodobnie służyło do wystawiania
monstrancji. Od góry ozdobione zostało antyczną chustą – dekorem często wykorzystywanym w renesansie do podkreślania
szlachetności miejsca lub funkcji.
Tuż nad tabernakulum, w centrum, widzimy wyrzeźbioną postać św. Katarzyny
Aleksandryjskiej z symbolem jej męczeństwa
– kołem. Rzeźba jest w bardzo dobrym stanie.
Święta Katarzyna przedstawiona jest w szlachetnym ujęciu – z prawą dłonią na piersiach,
a w lewej trzyma drewniane koło. Lekko
uniesiona głowa kieruje wzrok figury w niebo. Na złotych włosach widzimy koronę.
Doskonale wyrzeźbione szaty (w kolorze
srebrno-złotym i niebieskim) podkreślają
ruch postaci. Interesująca jest nisza, w której znajduje się rzeźba. Z daleka wygląda jak
rozciągnięte pluszowe płótno w kolorze błękitu nieba, z refleksami delikatnego światła.
Dopiero po dokładnym przyjrzeniu się dostrzegamy, że materia została namalowana
na desce. Niszę otacza brązowozłota rama.
Święta Katarzyna z obu stron zamknięta jest
podwójnymi kolumnami w stylu korynckim
w kolorze imitującym marmur. Po obu stronach mamy rzeźby świętych, z lewej św. Piotra, a z prawej św. Pawła, zamknięte kom-
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pozycyjnie kolumnami w tym samym stylu.
Nad całością drugiej części ołtarza góruje
klasyczny grecki fryz, który zamyka tę część
nastawy ołtarzowej.
Na samej górze mamy płaskorzeźbę
Świętej Rodziny utrzymaną kolorystycznie
w tonacji ołtarza. Zwieńczeniem całości jest
rzeźba Ducha Świętego w postaci gołębicy
z wychodzącymi promieniami.
Płaskorzeźba Świętej Rodziny połączona
jest z Duchem Świętym roślinnym dekorem
w formie łuku, a obok, na przedłużeniu głównych kolumn, widzimy postaci patronów
Polski – świętych Wojciecha i Stanisława.
Ołtarz pomalowany jest na kolor jasnej
oliwki, przeplatany brązami, czerwienią
i złotem. Całość kompozycji ołtarzowej wygląda bardzo szlachetnie, zwłaszcza dzięki
umiarkowanej, co jest charakterystyczne
dla renesansu, równowadze pomiędzy wielkościami, kolorem i dekoracją roślinną.
Osobiście jestem zachwycona rzeźbą
św. Katarzyny, która idealnie łączyła się
z konsekrowaną hostią w czasie trydenckich mszy świętych. Polecam każdemu odwiedzenie zabytkowego kościoła w Starym
Żmigrodzie.
Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz
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Podmuch
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wydarzenia
kulturalne
lipiec 2016

RODZINNE WARSZTATY
ARCHEOLOGICZNE
W KARPACKIEJ TROI
Trzcinica

17 lipca – obróbka kości, 24 lipca – kuchnia pradziejowa, 31 lipca – młody archeolog, 7 sierpnia – ogniomistrz. Warsztaty
odbywają się w godz. 9.00–12.00 i 13.00–
17.00. Szczegóły: karpackatroja.pl.

WYCIECZKA POPRZEZ
TAJEMNICZE ZAKĄTKI BIESZCZAD
16 lipca 2016 r., godz. 7.00

Zapisy w Jasielskim Domu Kultury.

XXXIV ŁEMKOWSKA WATRA
Święto Kultury Łemkowskiej

Podmuch
Pod koniec sierpnia, gdy bociany zbierają się na sejmikach przed odlotem, wybraliśmy się z W. w poszukiwaniu takiego zgromadzenia. Na polach między Mytarzą / Mytarką a Samoklęskami często widywano liczne grupki bocianów, więc i ja miałem nadzieję
zobaczyć i uwiecznić taki widok. Owszem, zastaliśmy bociany – w liczbie 7 szt. Gdy rozczarowany wracałem w kierunku samochodu, nagle znikąd pojawiła się wielka chmara
ptaków… chyba szpaków. Były jak szarańcza albo rój pszczół. Setki sztuk! W jednej chwili
wszystkie opadły na ziemię, by za moment wzbić się w powietrze i jak żywa chmura oblepić kilka przydrożnych drzew. Parę sekund później znów kotłowały się w powietrzu.
Widowisko było niesamowite! Udało mi się uchwycić je w momencie, gdy zerwały się
w drzewa i „rzuciły się” w jednym kierunku. Wygląda to tak, jakby potężny podmuch wiatru zdmuchnął z tego drzewa liście.
Tomasz Szostak

KĄCIK ADOPCYJNY
Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy
Żmigród, że w miejscowości Kąty zostały
wyłapane dwa bezdomne psy.

Osoby, którym zaginęły psy lub osoby
chętne do ich adopcji powinny zgłosić się
do Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie,
pokój nr 23, II piętro, tel. 13 44 82 620
lub do Lecznicy Weterynaryjnej przy
ul. Basztowej 5 w Nowym Żmigrodzie,
tel. 13 44 15 621.
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Zdynia, 22–24 lipca 2016 r.

Szczegóły: www.watrazdynia.pl.

DNI OSIEKA JASIELSKIEGO

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osieku
Jasielskim, 31 lipca 2016 r.

Wystąpią: Maciej Maleńczuk oraz zespół MIG.

DNI ZIEMI ŻMIGRODZKIEJ
Stadion w Nowym Żmigrodzie,
7 sierpnia 2016 r.

W programie: pokaz modeli latających,
pokaz walk rycerskich, blok kulturalny
Gminnego Ośrodka Kultury (koncert
kapeli ludowej „Żmigrodzanie, koncert
zespołu gitar klasycznych, występ solistek GOK, występ zespołu śpiewaczego
„Magurzanki”), pokaz tańca towarzyskiego, koncerty (Aleksander Nowak
„Powroty”, Mateusz Mijal Live, Czadoman), pokaz sztucznych ogni, zabawa
z radiem Trendy. Dodatkowe atrakcje:
wesołe miasteczko, konkursy plastyczne dla dzieci i inne.

Redakcja gazety samorządowej
„Region Żmigrodzki” serdecznie
zaprasza do współpracy.
Na łamach pisma chętnie
wydrukujemy ciekawe informacje
o ludziach i wydarzeniach w naszej
gminie. Prosimy o kontakt
pod adresem e-mail:
ewelina.nowyzmigrod@gmail.com
lub piotrfigura@op.pl.

