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Coraz częściej robimy zakupy przez In-
ternet, bo to duża wygoda i oszczędność 
czasu. Surfując po sieci w poszukiwaniu 
najatrakcyjniejszej spośród ofert licznych 
sklepów internetowych czy portali aukcyj-
nych, musimy jednak pamiętać, że swoimi 
ofertami kuszą nas również oszuści. Policja 
apeluje, aby korzystając z tej formy zaku-
pów zachować zdrowy rozsądek i podsta-
wowe środki ostrożności.

Funkcjonariusze z jasielskiej komendy 
i tutejszej jednostki Policji zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości gospodarczej 
w ostatnich dniach przyjęli kilkanaście 
zgłoszeń dotyczących niezrealizowanych 
zakupów przez Internet. Pokrzywdzeni, po-
mimo wpłacenia sprzedającym pieniędzy za 
wystawiony towar, nie otrzymali przesyłki, 
ani zwrotu gotówki. Próby kontaktowania 
się z oferentami nie przynosiły rezultatu. 
Sprzedawcy nie odbierali telefonu i nie od-
powiadali na e-maile.

Aktualnie Komisariat Policji w Nowym 
Żmigrodzie prowadzi kilkanaście postę-
powań w sprawie oszustw internetowych. 
Mechanizm takich przestępstw jest zazwy-
czaj podobny. Ktoś wystawia na sprzedaż 
rzekomo posiadany towar, inkasuje od ku-
pującego pieniądze, czasami przesyła pocz-
tą paczkę, w której znajduje się bezwarto-
ściowy produkt i kontakt z nim urywa się. 
Większość pokrzywdzonych, skuszonych 
atrakcyjną ceną towaru, płaci „z góry” pełną 

należność lub sporą zaliczkę i w ten sposób 
traci pieniądze. 

Policjanci apelują, aby kupując przez 
Internet zachować zdrowy rozsądek, nie 
dać się ponieść emocjom związanym z tzw. 
„okazją cenową” oraz zachować przynaj-
mniej podstawowe środki ostrożności: 
– korzystajmy ze znanych i sprawdzonych 

sklepów czy portali internetowych – takich, 
które zapewniają ubezpieczenie dokony-
wanych przez nas transakcji lub proponują 
nam zakupy z wykorzystaniem programów 
ochrony kupujących, wówczas, w przypad-
ku oszustwa, za naszą szkodę możemy sta-
rać się o zwrot poniesionych strat,

– sprawdzajmy rzetelność i wiarygodność 
kontrahenta – oceny sprzedających, opi-
nie, punkty, komentarze,

–  preferujmy odbiór osobisty zamówione-
go towaru lub przesyłką kurierską po-
braniową, z możliwością sprawdzenia jej 
zawartości,

–  nie dajmy się zwieść nierealnym promo-
cjom – często atrakcyjna, niska cena jest 
podstawowym „chwytem” wykorzysty-
wanym przez oszustów,

–  zachowajmy wszystkie dokumenty zwią-
zane z transakcją (dowód przelewu na 
konto bankowe, korespondencję mailo-
wą itp.) – przy ewentualnym zgłoszeniu 
przestępstwa, ułatwi to wykrycie jego 
sprawcy.

     KPP Jasło / KP Nowy Żmigród

Przełom zimy i wiosny to okres, w któ-
rym zawsze gwałtownie wzrasta liczba 
pożarów traw na łąkach i nieużytkach rol-
nych. Ma to związek z wypalaniem suchych 
traw i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, 
że pożary traw są niebezpieczne dla życia 
i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowi-
ska naturalnego. Zagrażają lasom, domom 
mieszkalnym i zabudowaniom gospodar-
czym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. 
Stwarzają też niebezpieczeństwo dla po-
dróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza 
widoczność, co może doprowadzić do groź-
nych wypadków i kolizji. Angażują rów-
nież wiele zastępów ratowniczych, których 
pomoc może być potrzebna w tym samym 
czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę za-
grożone jest życie i zdrowie ludzi.

W 2015 r. na terenie gminy Nowy Żmigród 
doszło ogółem do 66 pożarów, z czego aż 57 
stanowiły pożary traw na łąkach i nieużyt-
kach rolnych, co stanowi 86 % wszystkich 

pożarów. Najwięcej zanotowano ich w mar-
cu i kwietniu ubiegłego roku w północno – 
wschodniej części gminy. W gaszeniu tychże 
pożarów traw brało udział 457 strażaków 
OSP, a brały w nich udział jednostki straży 

z poszczególnych miejscowości gminy: OSP 
Toki i OSP KSRG Łysa Góra po 15 razy, OSP 
Nienaszów – 8 razy, OSP Siedliska Żmigrodz-
kie – 6 razy, OSP Makowiska, OSP Grabanina, 
OSP Nowy Żmigród po 5 razy, OSP Stary Żmi-
gród, OSP Gorzyce, OSP Mytarka po 2 razy, 
OSP KSRG Skalnik, OSP Brzezowa, OSP Kąty, 
OSP Mytarz po 1 razie, OSP Desznica i OSP 
Łężyny nie wyjeżdżały do tego typu zdarzeń.

22 marca 2016 r. ruszyła wspólna kampa-
nia informacyjna Komendy Głównej PSP oraz 
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
która  ma na celu zmniejszenie liczby poża-
rów traw oraz podniesienie świadomości 
ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wio-
sennym podpalaniem nieużytków rolnych. 

Wypalanie traw jest naprawdę nie-
bezpieczne, ale też niedozwolone! Za wy-
wołanie pożaru traw grożą poważne skutki 
prawne. Grozi za to kara grzywny do 5 tys. 
zł, a nawet kara 10 lat pozbawienia wol-
ności. Może to skutkować też utratą do-
płat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Adam Durał

STOP pożarom traw!

Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie OSTRZEGA! 
Kupujesz przez Internet – nie daj się oszukać!

Samochód pożarniczy DAF 
na stanie OSP Grabanina

W sobotę 12 marca w Grabaninie odbyło 
się uroczyste oddanie do użytkowania tam-
tejszej jednostce OSP samochodu pożarni-
czego marki DAF. Pojazd przekazany został 
nieodpłatnie na rzecz gminy Nowy Żmigród 
przez samorząd gminy Krościenko Wyżne.

Samochód, do którego przeniesiono 
również wyposażenie z posiadanego do-
tychczas Żuka, posiada autopompę o wydaj-
ności 2400 l/min., 2 szt. szybkiego natarcia 
oraz zbiornik wodny o pojemności 3000 l. 

Ewelina Paluch

Od kwietnia br. gazeta samorządowa  
„Region Żmigrodzki” w poniżej wymienio-
nych miejscowościach dostępna będzie 
w następujących punktach:
Desznica:
* Sołtys

Kąty:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy Miśkowicz

Bogusława (2 sklepy)
Makowiska:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy Urban Marzena
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W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor 
Magurskiego Parku Narodowego wraz 
z pracownikami, Wójt Gminy Nowy Żmi-
gród Grzegorz Bara, radni, sołtysi oraz 
mieszkańcy gminy, których dotyczy konsul-
towany projekt Planu. 

Rozpoczynając spotkanie Wójt Gminy 
poinformował o zebraniu odbytym z Radą 
Gminy oraz sołtysami, na którym przeanali-
zowane zostały najważniejsze kwestie doty-
czące Planu oraz o przyjęciu wspólnego sta-
nowiska wobec bezwzględnego wykreślenia 
z Planu Ochrony MPN „strefy buforowej”, 
czyli strefy wolnej od zabudowy w zasięgu 
200 m od granic Parku: na samym początku 
chciałbym tylko odnieść się do „strefy buforo-
wej”, żeby bezwzględnie spowodować, by ta 
strefa w tym planie zniknęła. To jest wniosek 
Wójta i Rady Gminy. Wójt zachęcał również 
zebranych do zadawania pytań i wnoszenia 
ewentualnych uwag, a także przesyłania in-
dywidualnych wniosków do Urzędu Gminy, 
celem sprecyzowania głównego wniosku 
skierowanego do dyrekcji MPN.

Przejmując głos dyrektor Magurskiego 
Parku Narodowego wyjaśnił zebranym, że 
omawiany plan jest projektem, poddanym 
pod konsultacje społeczne i uwzględnia on 
wskazania obowiązujące przez okres 20 lat. 
Wyjaśnił całą procedurę obiegu dokumen-
tu, zanim stanie się on obowiązujący, która 
może potrwać nawet od 3 do 4 lat (przy-
kład Parku Białowieskiego). Zaznaczył, że 
uwagi, jakie zostaną wniesione przez społe-
czeństwo, będą uwzględnione w projekcie 
dokumentu oraz że dokument nie stanowi 
istotnej ingerencji ograniczającej działania 
lokalnej społeczności – ustalenie szerokości 
strefy wolnej od zabudowy mieszkaniowej 
od granicy Parku nie ogranicza całkowitego 
użytkowania gruntów, lecz tylko znaczącą 
ingerencję człowieka w przyrodę. Dyrektor 
wyjaśnił również, że plan ochrony sporzą-
dzany był tak, aby maksymalnie uwzględ-
nić obecny stan zagospodarowania tere-
nów i zamierzenia, jakie będą realizowane 
w przyszłości, ujęte w Planie Zagospodaro-
wania Przestrzennego. Podkreślił, że plan 
nie wprowadza żadnych nakazów i zaka-
zów. To Gmina decyduje, czy będzie reali-
zowała oczekiwania przyrodnicze zawarte 
w planie – jeżeli Plan Ochrony MPN nie zo-
stanie wprowadzony przez Radę Gminy do 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
nie będzie on stanowił aktu prawa miej-
scowego i nie będzie on miał żadnej mocy 
prawnej.

Wyjaśniając wątpliwości Wójta Gminy, 
związane z kolizją planowanej „strefy bufo-
rowej” z planowanym w przyszłości remon-
tem dróg, a co za tym idzie z problemem, 
jaki może wyniknąć przy uzyskaniu pozwo-
lenia na budowę, dyrektor Parku wyjaśnił, 
że strefa wolna od zabudowy nie wyklucza 
remontów dróg na tym obszarze, a nawet 
zakłada, że są one wskazane w celu utrzy-
mania istniejących dróg i szlaków tury-
stycznych, a wprowadzenie ochrony ścisłej 
nie jest przewidywane na terenach obejmu-
jących obszar gminy Nowy Żmigród. 

Istotnym punktem spotkania była dys-
kusja i pytania, jakie skierowane zostały 
do przedstawicieli Parku. Jako pierwszy 
głos zabrał radny z Desznicy, który nega-
tywnie odniósł się do utworzenia „strefy 
buforowej” na trenie gminy Nowy Żmigród. 
Wypowiedział się również na temat ograni-
czeń w użytkowaniu własnych działek, jakie 
zostały nałożone na społeczność lokalną 
w związku z utworzeniem Parku, a także 
o szkodach, jakie są regularnie wyrządzane 
przez zwierzynę parkową, niszczącą upra-
wy rolne. 

Odpowiadając na pytania mieszkańców 
dyrektor Parku wyjaśnił pojęcie „strefy bu-
forowej” jako strefy wolnej od zabudowy 
i zaznaczył, że nie chodzi tutaj o wyłącze-
nie jakichkolwiek działań na jej obszarze, 
ale o utrzymanie formy użytkowania, jaka 
jest obecnie, z wyłączeniem możliwości 
zabudowy budynkiem mieszkalnym (brak 
możliwości budowy budynków trwałych, 
mieszkaniowych użytkowanych przez czło-
wieka 24 godz./dobę). Jej wprowadzenie 
nie polega na zabieraniu działek prywat-
nym właścicielom. 

Dyrektor Czaderna wyjaśnił również 
kwestię rekompensat dla właścicieli dzia-
łek z tytułu objęcia ich własności „strefą 
buforową”. Przysługują one tylko wtedy, 
kiedy w wyniku nałożonych zakazów w sto-
sunku do użytkowania prywatnych działek 
ponoszone są jakieś straty. Park nie narzuca 
właścicielom konkretnych form użytkowa-
nia działek, zaś propozycja Planu zakłada 
dotychczasowe zagospodarowanie działek, 

a więc nie są przewidywane żadne rekom-
pensaty dla mieszkańców.

W kwestii sprzedaży drewna mieszkań-
com, dyrektor wytłumaczył zebranym, że do 
zadań Parku należy zasadzanie i utrzyma-
nie w odpowiedniej kondycji drzewostanu. 
Drzewo, które jest pozyskiwane, pochodzi 
z pewnych działań i procesów związanych 
z przebudową Parku, ale nie można oszaco-
wać dokładnych wielkości, jakie mogą być 
przeznaczone na sprzedaż. 

Odpowiadając na ostatnie pytania 
mieszkańców, dyrektor Parku zaznaczył, 
iż uwagi, które zostały wniesione do Pla-
nu Ochronny podczas zebrania, należy 
uwzględnić w piśmie skierowanym od Wój-
ta Gminy Nowy Żmigród do MPN, a podczas 
zebrania Rady Naukowej Parku zostaną one 
rozpatrzone. W związku z tym konieczne 
jest występowanie z wnioskami do Wójta 
Gminy, ażeby decyzja mieszkańców została 
ujęta w uwagach takiego pisma. Inną możli-
wością odrzucenia Planu Ochrony MPN jest 
negatywne zaopiniowanie projektu przez 
Radę Gminy, które zostaje przekazane do 
Ministra Środowiska. 

Kończąc spotkanie Wójt Gminy podkre-
ślił, że najważniejsza dla niego jest obrona 
interesu społeczeństwa. Wraz z Radą Gminy 
negatywnie odnosi się do utworzenia strefy 
wolnej od zabudowy. Wójt zaapelował jesz-
cze raz do zebranych, by składali wnioski 
i zajmowali wyraźne stanowisko w sprawie 
utworzenia „strefy buforowej”. 

Wnioski należy składać w terminie do 
15 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w No-
wym Żmigrodzie, pokój nr 19 (sekretariat), 
w godzinach pracy urzędu.

Magdalena Gondek

Stanowcze „nie” dla wprowadzenia „strefy wolnej 
od zabudowy” wokół Magurskiego Parku Narodowego

Przedstawienie zarysu Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego oraz wyjaśnienie przez 
przedstawicieli Parku zagadnień nurtujących społeczeństwo, związanych z planem utworze-
nia tzw. „strefy buforowej” na terenach obejmujących gminę Nowy Żmigród, było tematem 
konsultacji społecznych, które odbyły się 15 marca w Kątach. 
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Nawet 1300 dzieci z terenu gminy 
może zostać objętych wsparciem 
programu „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to nieopo-
datkowane 500 zł miesięcznie na każde 
drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko, bez 
dodatkowych warunków. Rodziny o niskich 
dochodach otrzymają wsparcie także na 
pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium 
dochodowego. Szacuje się, że na terenie 
gminy Nowy Żmigród programem objętych 
zostanie ok. 700 rodzin, wychowujących ok. 
1300 dzieci. Wnioski przyjmowane są od 
1 kwietnia br.

Kto otrzyma świadczenie?
Ustalenie prawa do świadczenia wycho-

wawczego oraz jego wypłata następują od-
powiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna 
faktycznego dziecka albo opiekuna prawne-
go dziecka. Z pomocy skorzystają rodzice 
i opiekunowie dzieci do 18 roku życia. 
Każda rodzina z minimum dwojgiem takich 
dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na dru-
gie i każde kolejne dziecko. W przypadku 
rodzin z dochodem 800 zł netto na członka 
rodziny lub 1200 zł netto – w przypadku 
wychowywania w rodzinie dziecka niepeł-
nosprawnego, wsparcie otrzyma rodzina 
także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Gdzie składać wniosek?
Wniosek składa się w gminie lub mie-

ście właściwym ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby ubiegającej się o świad-
czenie wychowawcze. W gminie Nowy 
Żmigród program „Rodzina 500 plus” jest 
realizowany przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego przyjmowane są w siedzi-
bie ośrodka, pokoje nr 11, 12, 13.

Wniosek można złożyć w wersji papiero-
wej lub elektronicznej. E-wniosek o świad-
czenie wychowawcze będzie można złożyć 
za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, 
PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. 

Pierwszy okres, na który ustalane 
jest prawo do świadczenia wychowaw-
czego, rozpoczyna się z dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, tj. 1 kwietnia 
2016 r. i kończy 30 września 2017 r. 
W latach kolejnych prawo do świadczenia 
wychowawczego ustalane będzie na okres 
od dnia 1 października do dnia 30 września 
roku następnego.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wy-
równanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to 
uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. 
Do programu będzie można dołączyć w do-
wolnym momencie. W kolejnych miesiącach 

świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, 
w którym rodzice złożą wniosek. 

Co należy dołączyć do wniosku?
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świad-

czenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci 
nie będzie konieczności dokumentowania 
sytuacji dochodowej. 

Świadczenie na pierwsze dziecko uza-
leżnione będzie od kryterium dochodo-
wego i wówczas trzeba potwierdzić fakt 
nieprzekroczenia tego progu. W przypadku 
ustalania prawa do świadczenia wycho-
wawczego na okres 2016/2017, rokiem 
kalendarzowym, z którego dochody sta-
nowią podstawę ustalenia prawa do świad-
czenia wychowawczego, jest rok kalenda-
rzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala 
się z uwzględnieniem określonych ustawą 
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. 
Rodziny, które posiadają uprawnienia do 
świadczeń rodzinnych na okres 2015/2016, 
w przypadku gdy sytuacja rodzinna i docho-
dowa nie uległa zmianie, nie muszą ponow-
nie dokumentować swoich dochodów.

„Rodzina 500 plus” w Unii Europejskiej
Świadczenie wychowawcze nie będzie 

przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za 
granicą świadczenie o podobnym charak-
terze. Jeśli rodzic przebywa w innym pań-
stwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia 
rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym 
fakcie właściwego marszałka województwa 
w Polsce, ten zaś przekaże te informacje do 
właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od 
wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat, funk-
cjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych 
i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobiera-
nia świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

500 plus a inne świadczenia dla rodzin
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie bę-

dzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa 
do świadczeń z innych systemów wsparcia 
(w szczególności świadczeń z pomocy spo-
łecznej, funduszu alimentacyjnego, świad-
czeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, 
stypendiów dla uczniów i studentów).

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódz-
kim w Rzeszowie została uruchomiona 
infolinia pod nr 800 100 990, za pośred-
nictwem której pracownicy urzędu będą 
udzielać osobom zainteresowanym infor-
macji z zakresu ustawy „o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci”. Informacji udzie-
lają także pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, 
tel. 13 44 826 08, 13 44 826 46.

GOPS

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skalniku, funkcjonująca w strukturach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, przekazała na wyposażenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tokach jeden z posiada-
nych zestawów hydraulicznych. W skład 
zestawu wchodzi: pompa, wąż, nożyce hy-
drauliczne oraz rozpieracz ramieniowy. 

Jednostka OSP Toki w ostatnim czasie 
bardzo często dysponowana jest przez Stano-
wisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle do zda-
rzeń drogowych w odcinku drogi wojewódz-
kiej nr 992 Łężyny – Nowy Żmigród. Posiada-
ny zestaw hydrauliczny umożliwi strażakom 
podjęcie działań ratowniczych związanych 
z wykonaniem dostępu do osób poszkodo-
wanych znajdujących się w pojazdach.

Adam Durał

Dobiegły końca prace fundamentowe 
przy budowie hali sportowej w Nowym 
Żmigrodzie – wykonane zostały ławy, sto-
py fundamentowe, ściany fundamentowe 
i izolacje tych elementów dla całości hali 
sportowej i zaplecza. Zgodnie z zaplanowa-
nym przez głównego wykonawcę, tj. Kro-
śnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, 
harmonogramem, w 2016 r. budynek ma 
zostać doprowadzony do stanu surowego 
zamkniętego. Obecnie trwają prace zwią-
zane z wykonaniem systemu powietrznego 
gruntowego wymiennika ciepła oraz prace 
murarskie zaplecza sanitarno-szatniowego.

Inwestycja realizowana jest ze środków 
bużetu gminy oraz w ramach „Wojewódz-
kiego Wieloletniego Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa Podkarpac-
kiego” dofinansowywanego ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jej 
zakończenie planowane jest na 2018 r. 

Ewelina Paluch

Trwa budowa hali sportowej

OSP Toki ze sprzętem 
hydraulicznym



-5-

AKTUALNOŚCI

 KWIECIEŃ 2016REGION ŻMIGRODZKI

KGW Desznica i KGW Nienaszów 
laureatami konkursu wielkanocnego

17 marca po raz czwarty na terenie gminy Nowy Żmigród odbył się 
Konkurs Tradycyjnych Wyrobów Wielkanocnych zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród 
pod patronatem Wójta Gminy. 

Pozostałym uczestnikom Wójt Gminy wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem 
Suskim wręczyli dyplomy i upominki.

W kategorii „palmy wielkanocnej” 
I miejsce zajęło KGW Desznica – jury do-
ceniło szerokie i pomysłowe wykorzysta-
nie suchych roślin. Uwagę komisji zwróciła 
również palma wykonana przez KGW Ma-
kowiska – typowo pogórzańska, z użyciem 
bukszpanu i bibuły.

W kategorii na „gminną pisankę” komi-
sja doceniała pisanki wykonane techniką 
tradycyjną, przy użyciu wyłącznie natu-
ralnych barwników. I miejsce zajęło KGW 
Nienaszów.

Po ogłoszeniu wyników głos zabrał 
wójt Bara – pogratulował zwycięzcom, wy-
raził radość, iż wszystkie Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy zaktywizowały 
się i wzięły udział w konkursie, a następnie 
złożył zabranym na nadchodzące święta 
życzenia spełnienia marzeń i obfitych łask 
Bożych.

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i na-
dziei, czas odradzania się wiary w siłę Chry-
stusa i siłę człowieka. Życzę Wam i Waszym 
rodzinom, aby Święta Wielkanocne przynio-
sły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość 
– powiedziała do gości prezes stowarzysze-
nia, po czym wręczyła przedstawicielom sa-
morządu oraz jurorom skromne świąteczne 
upominki. Kończąc spotkanie podzięko-
wała przewodniczącym wszystkich kół za 
zgłoszenie do konkursu i udział w spotka-
niu, a członkiniom KGW Sadki również za 
przygotowanie poczęstunku dla zebranych 
gości.

Ewelina Paluch

Celem konkursu było kultywowanie 
tradycji związanych ze Świętami Wielka-
nocnymi oraz rozwijanie pomysłowości 
w ozdabianiu palm wielkanocnych i pisa-
nek. W tym roku konkurs obył się w domu 
ludowym w Sadkach.

Uroczystość tradycyjne otworzyła pre-
zes stowarzyszenia pani Maria Adamska, 
która w imieniu zarządu stowarzyszenia 
i gospodarza wsi Sadki przywitała gości 
przybyłych na IV finał konkursu, po czym 
zaprosiła do wysłuchania występu Bartosza 
Palucha i Jakuba Wiklowskiego – uczniów 
ogniska muzycznego prowadzonego przez 
instruktora Tadeusza Źrebca.

W tym roku konkurs adresowany do Kół 
Gospodyń Wiejskich, zorganizowany został 
w 2 kategoriach: Najładniejsza, najbardziej 
oryginalna palma wielkanocna oraz Najład-
niejsza gminna pisanka wielkanocna.

Oceny przygotowanych, anonimowych 
prac dokonała komisja, w skład której we-
szli: Mariusz Świątek – kustosz Muzeum Re-
gionalnego w Jaśle, Dominika Jędrzejczyk-
Wielgosz – magister sztuki oraz Maria Stoś 
– nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Kątach. W obu kategoriach 
jury wyłoniło zwycięzców, którym Wójt 
Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara wraz 
z Zastępcą Radosławem Kujawskim wrę-
czyli nagrody rzeczowe o wartości 200 zł. 

Pisanki w wykonaniu KGW Nienaszów

Zwycięska palma (pierwsza od lewej) 
w zestawieniu z palmą KGW Makowiska
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 Uczniowie pobierający naukę do tej 
pory, kontynuują ją na dotychczasowych 
zasadach. Placówka nadal będzie szkołą pu-
bliczną, która realizuje trzyletni cykl kształ-
cenia kończący się egzaminem dojrzałości. 
Uczniowie będą mieli możliwość podejścia 
do egzaminu maturalnego na zasadach ta-
kich, jak w każdej innej szkole publicznej. 
Zajęcia edukacyjne będą prowadzone, jak 
do tej pory, w Nowym Żmigrodzie, w budyn-
ku przy ul. Mickiewicza 18.

Profil ogólny adresowany jest do 
uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowa-
ni, jaką drogę swojego dalszego kształcenia 
wybrać. Zgodnie z podstawą programową 
w pierwszym roku nauki uczeń zdobywa wie-
dzę w zakresie podstawowym ze wszystkich 
przedmiotów. Jest to rok, w którym młodzież 
ma czas na poznanie swoich zainteresowań 
i predyspozycji. Uczniowie liceum o profilu 
ogólnym nie muszą, w przeciwieństwie do 
wielu swoich kolegów, dokonywać wyboru 
profilu nauczania i rozszerzeń z przedmio-
tów już w chwili rekrutacji do naszej szkoły. 
Rozszerzenia z przedmiotów maturalnych 
rozpoczynają się od klasy drugiej. 

Uczniowie mają możliwość uczestni-
czenia w zajęciach dodatkowych organizo-
wanych na terenie szkoły, pomagających 
w ukierunkowaniu zainteresowań oraz przy-
gotowujących do egzaminu maturalnego.

Nauka na profilu wojskowo-policyj-
nym oparta jest o rozszerzone przedmioty: 
wiedzę o społeczeństwie, historię/geogra-
fię oraz język angielski. Dodatkowo sto-
warzyszenie czyni starania, aby edukację 
wojskowo-policyjną oprzeć o program re-
alizowany przez Ministerstwo Obrony Na-
rodowej, który pozwala na łatwiejszy start 
do kariery w służbach mundurowych czy 
szkołach oficerskich. Zasadniczym celem 
kształcenia na tym kierunku jest opanowa-
nie wiedzy i umiejętności z zakresu szkole-
nia wojskowego i policyjnego oraz przygo-
towanie absolwentów, od 1 września 2016 
roku, do odbycia służby przygotowawczej 
wg „Skróconego Programu Szkolenia Pod-
stawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej” w Wyższej Szkole Wojsk Lądo-
wych we Wrocławiu. 

Nauka w LO w Nowym Żmigrodzie to pierwszy 
krok do kariery w służbach mundurowych!

W wyniku realizacji „Minimum progra-
mowego”, które wynosi 119 godzin szkole-
nia w trakcie trzyletniej nauki w liceum, ab-
solwent naszej szkoły zapozna się ze szko-
leniem bojowym, w skład którego wchodzi 
m.in.: szkolenie strzeleckie, strzelanie 
z broni krótkiej i długiej, szkolenie inżynie-
ryjno-saperskie, wykonywanie stanowisk 
ogniowych, terenoznawstwo, szkolenie 
medyczne na polu walki, łączność, musztra, 
regulaminy. W ramach kierunku wojskowo-
policyjnego uczniowie uczestniczą w za-
jęciach praktycznych prowadzonych przy 
ścisłej współpracy z 21 Brygadą Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie. Biorą udział 
w obozach wojskowo-szkoleniowych na 
poligonie w Nowej Dębie i w Ośrodku 
Szkolenia Wojskowego w Trzciańcu oraz 
w obozie szkoleniowym z elementami su-
rvivalu w Bieszczadach. Szkoła współpra-
cuje z Komendą Powiatową Policji w Jaśle, 
Państwową Strażą Pożarną, Bieszczadzkim 
Oddziałem Straży Granicznej w Przemy-
ślu. Drugim ważnym elementem kształce-
nia jest nawiązana współpraca z Biurem 
ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. Z tego tytułu nasze klasy dostały 
zaproszenie m. in. do udziału w czterodnio-
wym biwaku dla klas wojskowych na Ma-
zurach, w okolicy Ostródy, z bogatym pro-
gramem merytorycznym i wieloma atrak-
cjami turystycznymi. Koszty uczestnictwa 
pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Rozwijamy współpracę z Wojskowym Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, w ramach 
której bierzemy udział w zielonej szkole na 
terenie Warszawy i okolic. Współpracujemy 
również z Akademią Obrony Narodowej 
w Warszawie. Absolwenci naszej szkoły zy-
skują możliwość odbycia skróconej służby 
przygotowawczej w Wyższej Szkole Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu, która otwiera 
drogę do służby zawodowej w siłach zbroj-
nych. Młodzież otrzymuje zaświadczenie 
ukończenia szkolenia w ramach skróconego 
programu szkolenia podstawowego w Si-
łach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
które umożliwia dalsze szkolenie w Wojsku 
Polskim oraz na uczelniach wojskowych. 
Zaświadczenie, o którym mowa, daje pod-

stawę do otrzymania dodatkowych punk-
tów podczas postępowania rekrutacyjnego 
do służby kandydackiej na potrzeby kursu 
podoficerskiego i oficerskiego. Nasi ab-
solwenci otrzymują certyfikat ukończenia 
szkoły o kierunku wojskowo-policyjnym, 
który jest podstawą uzyskania dodatko-
wych punktów podczas postępowania kwa-
lifikacyjnego do służby w Policji, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

Od 1 września 2016 roku stowarzyszenie 
planuje poszerzać ofertę edukacyjną szkoły 
o nowy profil – edukację promedyczną, 
z innowacją pedagogiczną „podstawy ratow-
nictwa medycznego”. To kierunek kształcenia 
dla młodzieży, która wiąże swoją przyszłość 
ze studiami o charakterze medycznym oraz 
przyrodniczym. Kierunek umożliwia pogłę-
bianie wiedzy z biologii, chemii oraz języka 
angielskiego. Innowacyjne zajęcia z zakresu 
ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa 
pozwalają uzyskać dodatkowe umiejętności. 
Edukacja w zakresie rozszerzonym z biologii 
i chemii obejmuje wiedzę ogólną, co umoż-
liwia uczniom dokonanie wyboru kierunku 
kształcenia zgodnego z ich zainteresowania-
mi i aspiracjami edukacyjnymi. Uczeń zdo-
będzie solidne podstawy do dalszej nauki 
na wielu kierunkach profilowanych takich 
jak: medycyna, stomatologia, farmacja, re-
habilitacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ra-
townictwo medyczne, technologia żywienia 
oraz na kierunkach pokrewnych takich jak: 
kosmetologia, ochrona środowiska, pedago-
gika, psychologia. Rozszerzenie wiedzy z za-
kresu języka angielskiego pozwoli na studio-
wanie, a następnie podjęcia pracy, także po-
za granicami kraju. W trakcie nauki młodzież 
ma możliwość ukończenia kursów pierwszej 
pomocy i kwalifikowanego ratownika drogo-
wego (Certyfikat RO-PZM).

Serdecznie zapraszamy uczniów gimna-
zjów i ich rodziców do zapoznania się z na-
szą ofertą.

Piotr Kudłaty

Od początku roku szkolnego 2016/2017 Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie prowadzone 
będzie przez Stowarzyszenie „Kopernik”. W szkole kontynu-
owane będzie kształcenie na profilu ogólnym oraz na profilu 
wojskowo-policyjnym. Stowarzyszenie planuje poszerzyć ofer-
tę edukacyjną szkoły o nowy profil – edukację promedyczną.
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16 marca w Domu Strażaka w Nowym 
Żmigrodzie odbyły się gminne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”, który ma 
na celu popularyzowanie wśród dzieci i mło-
dzieży znajomości przepisów przeciwpoża-
rowych, zasad postępowania na wypadek 
pożaru, praktycznych umiejętności posługi-
wania się podręcznym sprzętem gaśniczym 
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

  Po części ustnej konkursu, w której 
wzięło udział 9 uczestników, komisja wyło-
niła najlepszych zawodników w kategoriach: 
– szkoła podstawowa: I miejsce – Bartosz 
Palcar (Szkoła Podstawowa w Nowym Żmi-
grodzie), II miejsce – Julia Durał (Szkoła Pod-
stawowa w Makowiskach), III miejsce – Este-
ra Mastej (Szkoła Podstawowa w Desznicy);
– gimnazjum: I miejsce – Wiktor Gondek 
(Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie), II miej-
sce – Anna Zdebik (Gimnazjum w Nowym 
Żmigrodzie), III  miejsce – Grzegorz Sochac-
ki (Gimnazjum w Kątach);
– szkoła średnia: I miejsce – Daria Leputa 
(LO w Nowym Żmigrodzie), II miejsce – 
Anita Ulaszek (LO w Nowym Żmigrodzie).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody ufundowane przez wójta 
Grzegorza Barę, a zdobywcy I miejsc w każdej 
z 3 kategorii będą reprezentować gminę Nowy 
Żmigród w eliminacjach powiatowych, które 
odbędą się 28 kwietnia br. w KP PSP w Jaśle.

Ewelina Paluch

„Młodzież zapobiega pożarom” 
– finaliści eliminacji gminnych

Pieniądze ponoć szczęścia nie dają
4 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie 
odbył się III Konkurs Wiedzy o Świecie Pieniędzy, czyli Finansach, któ-
rego organizatorami i twórcami byli nauczyciele, opiekunowie Szkol-
nej Kasy Oszczędności w Nienaszowie oraz Bank PKO BP w Jaśle. 

Celem konkursu, który kierowany jest 
do uczniów klas II–IV szkół podstawowych, 
było poszerzenie wiadomości w zakresie 
finansów i podstawowych pojęć z zakre-
su bankowości, rozwijanie umiejętności 
i kształtowanie postaw związanych z szero-
ko rozumianym pojęciem oszczędzania oraz 
promocja Szkolnych Kas Oszczędności.

Patronat nad konkursem objęli Wójt 
Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara oraz 
Bank PKO BP w Jaśle, który reprezentowa-
ły panie: kierownik działu sprzedaży Alicja 
Kobak (opiekun Szkolnych Kas Oszczędno-
ści) i Mirosława Piejko. 

Do konkursu zgłosiło się siedemnaście 
szkół z całego powiatu jasielskiego (pięć-
dziesięciu jeden uczniów). Konkurs składał 
się z dwóch części – pierwsza polegała na 
indywidualnym rozwiązaniu przez uczniów 
testu weryfikującego ich wiedzę z zakresu 

finansów, druga to dyktando „Ortografia 
z SKO”. Zwycięzcą tej edycji zostało SKO 
w Warzycach, drugie miejsce zajęło SKO 
w Krempnej, a trzecie – SKO w Dębowcu. 
Wyłoniono również mistrza ortografii – zo-
stała nim uczennica z SKO w Warzycach, 
która otrzymała statuetkę ufundowaną przez 
opiekunów SKO w Nienaszowie. Wręczył ją 
wójt Grzegorz Bara wraz z przedstawicielka-
mi banku. 

Każdy uczestnik konkursu otrzymał 
również upominek od Banku PKO BP oraz 
skarbonki od Wójta Gminy Nowy Żmigród 
z grosikiem na szczęście. Wójt Grzegorz Bara, 
gratulując wszystkim udziału i dziękując opie-
kunom SKO, wyraził opinię, iż taki konkurs 
ma ogromne znaczenie dla promocji gminy 
Nowy Żmigród. Jednocześnie dowcipnie za-
uważył, że być może wśród uczestników ta-
kich konkursów znajduje się przyszły Minister 
Finansów.

Atmosfera podczas konkursu była bar-
dzo miła, a uczniowie mieli możliwość zro-
bienia zdjęć z maskotkami Szkolnych Kas 
Oszczędności – Żyrafką Lokatką i Pancer-
nikiem. Konkurs ten nie tylko egzekwował 
wiedzę z zakresu finansów, ale także inte-
grował uczniów. Pokazał, że jesteśmy spo-
łecznością gościnną, otwartą i warto nas 
odwiedzić.

Halina i Grzegorz Kępscy

Spełniamy marzenia. 
List od Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy

W listopadzie 2015 roku Szkolna Kasa 
Oszczędności działająca przy Szkole Pod-
stawowej w Makowiskach była inicjatorem 
konkursu pt. „Model nowoczesnego polskie-
go banknotu”. Uczennica klasy czwartej Ju-
lia Durał wykonała oryginalny model bank-
notu z podobizną obecnego Prezydenta RP, 
pana Andrzeja Dudy. Julka, wykazując się 
największą kreatywnością, bezkonkuren-
cyjnie zajęła pierwsze miejsce i otrzymała 
dyplom oraz nagrody SKO. 

I tu wydawałoby się, że historia zwy-
cięskiego pieniądza dobiega końca, jednak 
to nie wszystko. Pomysłowość zwyciężczy-
ni oraz opiekunki SKO, Katarzyny Krężel, 
sprawiła, iż banknot oraz kartka bożona-
rodzeniowa zostały wysłane do Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jakże 
miłą niespodzianką okazał się list zwrotny 
zaadresowany do Julii oraz Grona Pedago-
gicznego, w którym Prezydent Duda po-
dziękował za list, życzenia i piękny rysunek 
banknotu ze swoim wizerunkiem. Ponadto 
w liście pan Andrzej Duda wyraził swą ra-
dość z takiego dowodu sympatii ze strony 
dzieci, które tak bardzo lubi. 

Jednocześnie wraz z listem Julia Durał 
otrzymała prezent – zdjęcie z autografem 
Prezydenta, długopis oraz pamiątkową 
smycz z adresem internetowym Kancelarii 
Prezydenta RP.

Jednym z wielu marzeń Julki było na-
pisanie listu do głowy państwa polskiego, 
nigdy nie spodziewała się jednak, że jej ma-
rzenia się urzeczywistnią. 

Katarzyna Krężel, Beata Ciuła
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Z historii Koła Gospodyń Wiejskich w Nienaszowie

Tove Jansson Córka rzeźbiarza
Fińska pisarka Tove Jansson znana jest w Polsce głów-

nie jako autorka serii dziewięciu książek o Muminkach. 
Postacie te weszły na trwałe do kultury masowej, w końcu 
któż z nas nie bał się Buki, nie tęsknił za Włóczykijem czy 
nie utożsamiał się z zadziorną Małą Mi. Dolina Muminków 
to przecież wizja dziecięcego raju.

Autorka Muminków również wykreowała ich obraz, sa-
ma tworzyła wszystkie ilustracje w książkach. Ilustrowała 
także inne wielkie dzieła, m.in. jedno z wydań Władcy Pier-
ścieni J. R. R. Tolkiena.

Tove była wszechstronnie utalentowaną artystką, a z pewnością wpływ na to mia-
ła jej rodzina. Dorastała w domu artystów. Jej ojciec Viktor Jansson był rzeźbiarzem, 
a matka Signe Hammarsten-Jansson graficzką i projektantką. W domu rodzinnym Jans-
sonów zbierali się znani na początku XX wieku artyści. Miejscem zabaw dla małej Tove 
i jej braci była pełna rzeźb pracownia ojca.

Tom dziewiętnastu opowiadań Córka rzeźbiarza przedstawia świat widziany oczy-
ma dziecka. Pomimo iż pisany był wiele dekad później, przez dorosłą Tove, udało jej się 
wspaniale uchwycić dziecięce postrzeganie świata. Genialne jest rozumienie grzechu 
przez dziecko w pierwszym opowiadaniu Złoty cielec.

Kolejną rzeczą, która mnie urzekła, są niesamowite portrety psychologiczne ludzi: 
krewnych, służby czy letników przebywających na wysepce, na której Janssonowie 
spędzali lato. Najlepsze z nich można odnaleźć w opowiadaniach: Anna, Albert, Jere-
miasz i Ciotka, która miała pomysł. 

Osobom chcącym przeczytać tę książkę udostępnię własny egzemplarz – po 
uprzednim umówieniu się ze mną za pośrednictwem redakcji „Regionu Żmigrodzkie-
go”. Oprócz Córki rzeźbiarza i serii Muminków posiadam i polecam: książkę dla dzieci 
Lato, zbiór opowiadań pisanych z perspektywy osoby dorosłej Wiadomość, listy Tove 
Jonsson, powieść Uczciwa oszustka i biografię autorstwa Boel Westin Tove Jonsson – 
Mama Muminków.

Waldemar Tokarczyk

W okresie międzywojennym w szkole 
w Nienaszowie zatrudniona była pani Pe-
lagia Myczkowska. Już wtedy, pod jej prze-
wodnictwem, zaczęto organizować działa-
nia kobiet i pojawiało się wiele inicjatyw. 

Zapracowane kobiety, pozbawione ja-
kichkolwiek urządzeń, żeby ułatwić sobie 
pracę, pomyślały o organizowaniu się (np. 
w stowarzyszeniach). Kobiety zbierały się 
w prywatnych mieszkaniach, organizowa-
ły kursy kroju i szycia oraz gospodarstwa 
domowego.  W 1937 r. do wybudowanej no-
wej szkoły przyszedł nowy kierownik, pan 
Władysław Jarek, z wykształcenia inżynier 
rolnictwa, który zaczął wprowadzać oświa-
tę rolniczą. Prowadził wykłady dla mło-
dzieży i dorosłych, latem uprawiał poletko 
doświadczalne, uczył, jak stosować nawozy. 
Pieczę nad tymi kursami sprawowała Izba 
Rolnicza z Jasła, pracowała tam pani Maria 
Serwińska. Kiedy powstało Kółko Rolnicze 
w Nienaszowie, to ona założyła przy nim 
Koło Gospodyń Wiejskich. Celem tej organi-
zacji było podnoszenie kultury życia w do-
mu i gospodarstwie. Za wygospodarowane 
we własnym zakresie pieniądze zorganizo-
wano kurs pieczenia i gotowania, który po-
prowadziła pani Nowakowa. Była to najlicz-
niejsza organizacja – liczyła 61 członków. 

Nową przewodniczącą Koła została pani 
Maria Machowska. Za jej kadencji zakupio-
no naczynia, które wypożyczano na impre-
zy, zakupiono również stroje ludowe. Koło 
co roku rozprowadzało wśród członkiń Ko-
ła kilka tysięcy kurcząt. 

Następną przewodniczącą była Anna 
Buczyńska, która pracowała przy Klubie Rol-
nika. W 1981 r. przewodniczącą została Kry-
styna Kielar, która już wcześniej była prze-
wodniczącą w Sadkach (obecnie wciąż spra-
wuje pieczę w Kole w Nienaszowie). W tym 
czasie odbywały się różne pokazy dotyczące 
zdrowego żywienia, odchowu piskląt. 

Obecnie Koło Gospodyń liczy 25 człon-
kiń. Spotkania odbywają się raz w miesią-
cu lub w razie potrzeby. Kobiety chętnie 
uczestniczą w życiu wsi i gminy. Od 5 lat 
współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Dla 
Równości”, służąc pomocą mieszkańcom, 
rozprowadzając produkty żywnościowe.

Koleżanki nie boją się pracy i wyzwań. 
Chętnie dzielą się pomysłami i doświadcze-
niem. 

Staramy się uczestniczyć w konkursach 
organizowanych na terenie gminy Nowy Żmi-
gród. Co roku wykonujemy wieniec dożynko-
wy, pomagamy w przygotowaniu lokalnych 
uroczystości – Dnia Matki, Dnia Kobiet i in-
nych imprez. Organizujemy również warsz-
taty szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Organizujemy spotkania integracyjne 
ze stowarzyszeniami z sąsiednich gmin.

Ważną sprawą jest podtrzymywanie na-
szych tradycji i kultury ludowej. Nasze ko-
leżanki mają różne talenty – niektóre piszą 
wiersze, piosenki, inne malują i wykonują 
przeróżne prace artystyczne, a jeszcze inne 
prym wiodą w sztuce kulinarnej. 

Prowadzimy też działalność charyta-
tywną – pomagałyśmy finansowo dzieciom 
w szkole czy orkiestrze J. Owsiaka. Mamy 
wiele dyplomów, które są świadectwem do-
brej pracy naszego Koła. 

I tak wspólnie, radośnie mijają lata na-
szej działalności. 

Rolada z kurczaka
Składniki: kurczak 1,7 – 1,9 kg, 600g mięsa 

mielonego, 3 surowe marchewki, natka pietruszki, 
3 ząbki czosnku, sól, pieprz, Vegeta, przyprawy.

Z kurczaka usuwamy kości. Do mięsa mielo-
nego ścieramy marchewkę, przeciskamy czosnek 
przez praskę, doprawiamy solą, pieprzem i Vege-
tą. Rozkładamy mięso razem ze skórą, w razie ko-
nieczności uzupełniamy brakujące fragmenty fi-
letem. Nakładamy mięso mielone. Następnie zwi-
jamy w roladę. Całość owijamy folią aluminiową. 
Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Pieczemy 
110 minut. Po upływie danego czasu wyjmujemy 
roladę. Aby wierzch rolady był ładnie zarumie-
niony, 15 minut wcześniej rozcinamy folię.

Helena Kulisz
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Porady ogrodnicze na kwiecień
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Wiosna w pełni, więc czeka nas dużo pracy w ogrodzie. Roz-
poczynają się siewy większości gatunków warzyw, zwłaszcza na 
wczesny zbiór. Najpierw wysiewamy warzywa odporne na wio-
senne chłody (bób, groch, cebula, marchew, pietruszka, pasternak). 
Sukcesywnie, co kilka dni, dosiewamy kolejne partie rzodkiewki, 
kopru, sałaty, rukoli, szpinaku, pietruszki liściowej, aby zapewnić 
ciągłość zbiorów. Końcem kwietnia siejemy wczesne odmiany mar-
chwi, pietruszki i buraków na zbiór pęczkowy. Wczesne zasiewy na-
leży pielęgnować, odchwaszczać, przerywać siewki, niszczyć skoru-
pę glebową, wzruszać międzyrzędzia i w razie suszy podlewać.

Pod koniec miesiąca produkujemy pod folią rozsadę roślin cie-
płolubnych: ogórki, melony, dynie, cukinie i kukurydzę cukrową.

Na rabatach kwiatowych wysiewamy kwiaty jednoroczne: 
groszek pachnący, aksamitki, dziwaczek, kosmos, czarnuszkę da-
masceńską, smagliczkę i inne.

Druga połowa miesiąca to czas sadzenia roślin cebulowych 
kwitnących latem, takich jak np. dalie, mieczyki, tygrysówki, lilie, 
jaskry azjatyckie i inne.

W kwietniu przeprowadzamy nawożenie drzew, krzewów 
ozdobnych i owocowych, bylin, roślin cebulowych oraz trawnika. 
Nawozimy zazwyczaj nawozami wieloskładnikowymi z mikroele-
mentami. Proponuję zastosowanie nawozów wolno działających, 
które co prawda są droższe, ale mogą wystarczyć na cały sezon. 
Kwiecień to dobra pora zakładania nowych trawników, gdyż nie 
ma jeszcze upałów, a gleba ma duże zasoby wilgoci.

Intensywnie tniemy róże, szczególnie wielkokwiatowe i raba-
towe. Usuwamy wszystkie pędy chore i uszkodzone, a pozostałe 
przycinamy poniżej miejsca przemarznięcia. Po przekwitnieniu 
przecinamy wierzby krótko, na kilka pąków. Wtedy także (zanim 
zacznie się ich wegetacja ) przycinamy rośliny o liściach zimozie-
lonych i iglastych oraz żywopłoty.

Pamiętajmy o zbieraniu ziół. Robimy z nich pyszne sałatki 
i herbatki, rozpoczynamy suszenie na zimę i robimy syropy – 
szczególnie z kwiatów podbiału i mniszka lekarskiego.

Maria Praszkowicz

11 marca odbył się III Gimnazjalny 
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Organi-
zatorem było Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. Do konkursu, który odbył się w sali 
widowiskowej GOK, zgłosiło się dziesięciu 
wykonawców z: Gimnazjum nr 2 i nr 4 w Ja-
śle, Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie, Gim-
nazjum w Nienaszowie oraz Gimnazjum 
w Osieku Jasielskim. 

Wykonawcy śpiewali utwory w wybra-
nym przez siebie języku obcym. Występy 
oceniało jury pod przewodnictwem pani 
dyrektor Alicji Wiśniewskiej i po emocjo-
nujących obradach wyróżniło Oliwię Trza-
skoś oraz Izabelę Mastaj. Pierwsze miejsce 
w konkursie zajęła Oliwia Lewandowska 
z Jasła, przed Patrycją Burek z Jasła i We-
roniką Agaś z Nienaszowa. Wszyscy wy-
konawcy otrzymali nagrody ufundowane 
przez Bank PKO w Jaśle, Wójta Gminy Nowy 
Żmigród oraz Radę Rodziców.

Jerzy Dębiec

Wernisaż wystawy fotograficznej FOTO VARIA II

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się wer-
nisaż wystawy fotograficznej FOTO VARIA II. 
Organizatorem tej przepięknej wystawy była 
grupa artystów fotografików z Jasła, działają-
ca przy Towarzystwie Miłośników Jasła i Re-
gionu Jasielskiego. Gospodarzem i współor-
ganizatorem wystawy był Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowym Żmigrodzie oraz Towarzy-
stwo Miłośników Nowego Żmigrodu. 

Fotograficy jasielscy wystawiali swoje 
prace w naszym ośrodku już po raz drugi.  
Otwarcie wystawy nastąpiło w piątek 4 mar-
ca o godzinie 18.00. Witając zebranych Jerzy 
Dębiec, dyrektor GOK, nie krył zadowolenia 
z przybycia na ten wernisaż licznych gości, 
wśród których znaleźli się: Zastępca Burmi-
strza Miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech, 
Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, 
Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki Andrzej Czernecki, Przewodniczący 
Rady Gminy Piotr Suski oraz radny Henryk 
Strzelec, Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Brzozowie Mariusz Skiba, Prezes To-
warzystwa Miłośników Jasła i Regionu Jasiel-
skiego Wiesław Hap wraz z zastępcą, Felicją 
Jałosińską, Prezes Stowarzyszenia Folklory-
stycznego Wrzos z Dębowca Marzena Wię-

III Gimnazjalny Konkurs  
Piosenki Obcojęzycznej

cek, sołtys Nowego Żmigrodu Edward Baku-
ta. Prowadzący powitał również przybyłych 
artystów fotografików oraz członków Towa-
rzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. 

W imieniu artystów głos zabrał pan Wa-
cław Mendys, który zreferował tematykę 
wystawy oraz przedstawił wszystkich arty-
stów, którzy wystawili łącznie sześćdziesiąt 
prac. Byli to: Józef Wilisowski, Kazimierz 
Rysz, Dorota Czernecka, Jacek Dietl, Tomasz 
Kasprzyk, Maria Brzostowska, Wacław 
Mendys, Wiesław Kuchta. Podziękował też 
gospodarzowi za możliwość wystawienia 
swoich prac w ośrodku. 

Następnie wójt Grzegorz Bara, witając 
wszystkich zebranych, podziękował za wy-
stawienie na naszym terenie tak pięknych 
fotografii. Podkreślił także, że jest mu bar-
dzo miło, że ten wernisaż odbywa się wła-
śnie tutaj, w naszej małej ojczyźnie. 

Na spotkanie z artystami przybyło sie-
demdziesiąt osób z Jasła, Dukli, Dębowca 
oraz z terenu naszej gminy. Wystawę można 
było oglądać do 8 marca.

W imieniu organizatorów serdecznie 
dziękujemy wszystkim artystom fotografi-
kom za udostępnienie prac na wernisaż

Jerzy Dębiec
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Jarek Czajka: Jeżeli czegoś nie umiem 
powiedzieć, to chcę to zaśpiewać

 KWIECIEŃ 2016 REGION ŻMIGRODZKI

Jarek Czajka (ur. 1993) większość swo-
jego życia mieszkał w Łężynach. Tu ukoń-
czył szkołę podstawową i gimnazjum. Stąd 
wyruszył na studia socjologiczne do Kra-
kowa, tutaj też zaczęła się kształtować jego 
miłość do muzyki. 

Jarek pochodzi z bardzo muzykalnej ro-
dziny. Muzyka brzmiała w jego uszach od 
najmłodszych lat. Jak przez mgłę pamięta 
swojego pradziadka – organistę w parafii 
św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie – 
Stanisława Ryczaka z Mytarki, gdy podjeż-
dżał na wózku do dwupoziomowych orga-
nów i grał Bacha. Domownicy milkli, a dom 
wypełniała niesamowita aura. Jarek odzie-
dziczył po pradziadku podręcznik szkoły 
dla organistów, z którego okazjonalnie ko-
rzystał także jego dziadek – obecny organi-
sta żmigrodzkiej parafii – Krzysztof Ryczak. 
Chłopak zainteresowanie instrumentami 
klawiszowymi zawdzięcza właśnie jemu. 
Gdy miał 6 lat, dziadek zabrał go na let-
nią mszę do kaplicy cmentarnej w Nowym 
Żmigrodzie. Tam, na starej fisharmonii, po-
kazywał wnukowi podstawowe akordy. Do 
rozwoju jego talentu muzycznego przyczy-
nił się też tata, który gra na gitarze. Można 
więc zaryzykować twierdzenie, że muzyka 
była jego przeznaczeniem. Jednak do tego 
przeznaczenia musiał dorosnąć.

Jarek jako uczeń szkoły podstawowej 
grał w juniorach klubu sportowego Gaudium 
Łężyny. Był jak na swój wiek wysoki i barczy-
sty, więc idealnie nadawał się na obrońcę. Je-
go zaangażowanie dostrzegli trenerzy mło-
dzieżowego zespołu siatkówki z Dębowca 
i zaproponowali mu dołączenie do drużyny. 
Chłopak myślał, że wolny czas, który mu zo-

stanie po treningach, wykorzysta na naukę 
gry na pianinie. Jednak rodzice Jarka (oboje 
pracują z dziećmi, mama – Marta – jest lo-
gopedą, a tata – Maciej – jest wychowawcą 
w domu dziecka w Wolicy) wiedzieli, że nie 
da się „złapać wszystkich srok za ogon”. Tata 
wytłumaczył synowi, że całkowicie można 
poświęcić się tylko jednej dziedzinie. Po na-
myśle Jarek wybrał muzykę.

Przez cały okres gimnazjum chłopak 
uczęszczał do Ogniska Muzycznego przy 
Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. Jego 
nauczyciel, pan Andrzej Śliż, był bardzo wy-
magający, ale widocznie było to potrzebne, 
bo zaszczepił w chłopcu miłość do muzyki. 
Jarek był najmłodszym uczniem, który trafił 
do zespołu MDK, grał na pianinie, a potem 
także na gitarze. Już w gimnazjum próbował 
swoich sił jako wokalista i mowa tu nie tylko 
o śpiewaniu psalmów w kościele, bowiem 
śpiewając piosenkę Elvisa Presleya, zdobył 
wyróżnienie na konkursie wokalnym w MDK 
w Jaśle. Do szkoły ponadgimnazjalnej dostał 
się do Zespołu Szkół nr 3, czyli do tzw. „che-
mika” na profil technik kucharz. Ucząc się 
w Jaśle mógł nadal rozwijać się muzycznie 
– już w pierwszej klasie technikum został 
gitarzystą zespołu weselnego.

Przez następne 3 lata skład zespołu, 
który ostatecznie przyjął nazwę Despera-
dos, krystalizował się. W tym czasie dała 
o sobie znać bardzo ważna cecha Jarka – 
pracowitość. Po pierwsze trzeba było zna-
leźć osoby do wspólnego grania. Nie było 
to łatwe, ale udało się. Po dołączeniu do 
zespołu wokalistki – Ani Tockiej, zespół za-
czął występować w 6-osobowym składzie 
i tak jest do dzisiaj. Po drugie próby wiązały 

się z dużymi wyrzeczeniami. Odbywały się 
w Dąbrówce k. Jasła w sobotnie popołudnia. 
Odwoził go tata, który kilka godzin czekał 
na syna u rodziny w Jareniówce. Po trzecie 
zespół wszystko co zarobił, przeznaczał na 
sprzęt, np. Jarek kupił pierwszą gitarę elek-
tryczną za własne zaoszczędzone pienią-
dze, choć mógł poprosić, aby rodzice mu ją 
ufundowali. Jarek jest zdania, że nikt nie jest 
nam w stanie odebrać tego, czego sami się 
nauczyliśmy i na co sami zapracowaliśmy.

Zespół Desperados na początku organi-
zował dancingi i ciągle szukał imprez, na 
których mógłby zagrać. Jarek szybko się zo-
rientował, że granie dla ludzi np. na wese-
lach nie jest łatwe, wymaga przygotowania 
i ciągłej nauki. Żeby być polecanym przez lu-
dzi, trzeba się rozwijać, stawać się lepszym 
muzykiem. Moda się zmienia, powstają 
nowe piosenki, czasem wracają stare, więc 
zespół powinien zmieniać repertuar i wie-
dzieć, co się ludziom podoba. Jarek bardzo 
dużo wymaga od siebie i pozostałych człon-
ków zespołu, dlatego zespół ciągle istnieje 
i ma już swoją renomę. Jego kalendarz jest 
zapełniony do połowy 2017 roku! Oczy-
wiście dzisiaj zespół na siebie zarabia. Na 
pytanie, czy pieniądze są ważne, Jarek od-
powiada: Trzeba poświęcić wszystko. Trzeba 
uznać, że to ja jestem dla ludzi, a nie ludzie 
dla mnie. Tylko wtedy zespół może istnieć, 
rozwijać się i funkcjonować na zdrowych za-
sadach. A czy chodzi o pieniądze? Saksofoni-
sta naszego zespołu, 45-letni Gustaw Gąsior, 
przez ostatnich 27 lat nie miał wolnego na 
Sylwestra… Pieniądze są ważne, ale pienią-
dze to nie wszystko. Muzyka po prostu staje 
się częścią życia.

Jarek jest gitarzystą i wokalistą w ze-
spole, ale rozwija także działalność solową. 
O tym, że powinien śpiewać, przekonał się 
kilka lat temu podczas Majowej Nocy z Jasiel-
skim Domem Kultury. Występował na scenie 
wraz z Gosią Nowicką i Olą Tocką z towarzy-
szeniem orkiestry. Jego wykonanie piosenki 
Zimny drań porwało niemal 400-osobową 
publiczność do zabawy, a potem dostał 
gromkie brawa. Gdy ponownie wychodził 
na scenę, aby w duecie z Gosią Nowicką za-
śpiewać Ach, śpij kochanie, powitał go aplauz 
– jeszcze przed rozpoczęciem piosenki. Ten 
występ uświadomił mu, że śpiewając prze-
kazuje emocje i ludzie to widzą.

Bardzo istotnym doświadczeniem dla 
Jarka było nagrywanie muzyki do filmu 
pt. Antoś. 70 lat po zburzeniu Jasła w re-
żyserii Marcina Rąpały. Przy okazji tego 
przedsięwzięcia Jarek zobaczył, jak wy-
gląda profesjonalne studio nagrań i po raz 
pierwszy nagrywał własne piosenki. Trzy 
z nich zostały w filmie wykorzystane. Są to: 
Ty tam, Zimny wiatr i Pochód. Film obejrzało 
mnóstwo ludzi, a Jarek już planował nagry-
wanie swoich kolejnych piosenek. Nie było 
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to łatwe. Po pierwsze dlatego, że to kosztuje. 
Po drugie studio znajduje się w Woli Ciekliń-
skiej (Regnat Studio), a Jarek mieszkał już 
wtedy w Krakowie, więc koszty automatycz-
nie się zwiększały. A po trzecie znowu musiał 
dać sobie trochę czasu, aby nauczyć się pracy 
w studio. Na szczęście zawsze może liczyć na 
rodziców, dziewczynę i znajomych, którzy go 
nieustannie wspierają.

W 2014 roku nagrał piosenkę pt. Obojętna 
i wysłał ją do Radia Rzeszów. Ballada, której 
inspiracją był znany utwór Whitney Houston, 
zajęła 3. miejsce na Podkarpackiej Scenie 
Przebojów. Jest to internetowa lista przebo-
jów, na której prezentują się artyści pocho-
dzący z Podkarpacia. W 2015 roku następna 
autorska kompozycja Jarka zatytułowana 
Sms dotarła na tej liście do 1. miejsca! Przez 
tydzień jego piosenka zachwyciła internau-
tów i dzięki ich głosom pokonała 30 innych, 
bez żadnej promocji. Jarek jest perfekcjoni-
stą, więc nagrywanie zajmuje mu bardzo du-
żo czasu, ale gdy w końcu piosenka trafia do 
radia, to zaczyna żyć swoim życiem i wtedy 
wszystko może się zdarzyć. Gdy Sms trafił na 
szczyt listy przebojów, Jarek zobaczył, że jego 
cierpliwa, wieloletnia praca przynosi efekt. 
Dzięki temu, że zaistniał w radiu, może także 
pomagać innym. We wrześniu 2015 roku za-
grał na pikniku charytatywnym „Budujemy 

Zdrowie Kubusia”, z którego dochód przezna-
czono na leczenie chłopca chorego na raka. 
Gwiazdą wieczoru był wtedy Mateusz Mijal. 

Jarek jest bardzo zajętym człowiekiem. 
Studiuje socjologię w Krakowie, w weeken-
dy gra z zespołem Desperados, a dodatkowo 
wieczorami występuje (obecnie w duecie 
z Jacą Jackowskim) w barach, pubach i klu-
bach studenckich, gdzie gra i śpiewa dobre 
polskie piosenki, te bardzo znane i z twórczo-
ści własnej. Ma 9 swoich utworów, ale nawet 
gdy śpiewa hity takich zespołów jak Perfect, 
Dżem, Budka Suflera, Oddział Zamknięty czy 
Coma, to także śpiewa „od siebie”, wkłada 
w ich wykonanie mnóstwo emocji. Choć 
mówi o sobie, że jest wstydliwy, to właśnie 
kontakt z ludźmi go mobilizuje. Nieśmiałość 
odziedziczył po tacie, a przebojowość po ma-
mie – w życiu przydaje się jedno i drugie. 

Zawsze, gdy Jarek wychodzi na scenę, 
serce bije mu mocniej, ale gdy zaczyna grać 
i śpiewać, przenosi się do innego świata 
i nieważne jest wtedy, kto jest na widowni, 
nie deprymuje go nawet obecność znanych 
muzyków – pewnego wieczora oklaskiwali 
go Wojtek „Łozo” Łozowski (wokalista Afro-
mental) i członkowie zespołu LemON. Pod-
czas tych barowych występów Jarek odbie-
ra bardzo dużo pozytywnych opinii, ludzie 
dziękują, gratulują, proszą o autograf i pyta-

ją, gdzie można kupić jego płytę. Jeszcze jej 
nie nagrał, ale to jedno z jego marzeń. A jaka 
ona będzie? Nawet Jarek tego nie wie. 

Pisząc tekst stara się wsłuchiwać w sa-
mego siebie, gdy pracuje nad akompania-
mentem, to nie zamyka uszu na żaden ga-
tunek muzyczny (poza disco polo), nie boi 
się eksperymentować, np. piosenka, którą 
właśnie nagrywa, ma mieć hip-hopowy 
rytm. Czy spodoba się ludziom? To się oka-
że. Podobnie jak i poprzednie kompozycje, 
także tę wyśle do Radia Rzeszów, do Radia 
Trendy i udostępni w Internecie na swoim 
kanale w serwisie YouTube.

Zachęcam wszystkich do posłuchania 
piosenek Jarka Czajki, 23-latka z Łężyn i śle-
dzenia jego muzycznego rozwoju.

Piotr Figura

Zwycięzcy oraz wszystkie uczestniczą-
ce w turnieju drużyny OSP otrzymały z rąk 
Wójta Gminy Nowy Żmigród Grzegorza Ba-
ry, Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesława 
Latoszka oraz Komendanta Gminnego ZOSP 
RP w Nowym Żmigrodzie druha Adama Du-
rała puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe 
przydatne w pożarnictwie. Puchar i dyplom 
otrzymał również najmłodszy uczestnik za-
wodów – Dominik Kuczała z MDP Łysa Góra.

Wójt Grzegorz Bara podziękował 
wszystkim jednostkom OSP za udział w tur-
nieju, gratulując zawodnikom wysokiego 
poziomu sportowego podczas rozgrywa-
nych meczów oraz wyraził zadowolenie 
z organizacji turnieju, który przyciąga co-
raz liczniejszą grupę młodzieży chcącej 
wstępować w szeregi Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych.

Adam Durał

Strażacy zagrali o Puchar WójtaW sobotę 12 marca w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się 
V Gminy Turniej Strażaków w Tenisie Stoło-
wym o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród. 
Przybyłych gości i zawodników powitał Ko-
mendant Gminny ZOSP RP w Nowym Żmi-
grodzie druh Adam Durał, życząc startują-
cym uzyskania jak najlepszych wyników 
w duchu sportowej rywalizacji.

Przy stołach tenisowych stanęło 39 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych re-
prezentujących 13 jednostek OSP z terenu 
gminy Nowy Żmigród, tj.: Brzezowa, Desz-
nica, Gorzyce, Grabanina, Kąty, Łężyny, Łysa 
Góra, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Niena-
szów, Nowy Żmigród i Toki.

Zwycięzcą turnieju w klasyfikacji in-
dywidualnej został Tomasz Książkiewicz 
reprezentujący OSP Łysa Góra. Na drugim 
miejscu uplasował się Bartłomiej Lechwar 
z OSP Łężyny, a trzecie miejsce zajął Mate-
usz Kuczała, również z OSP Łysa Góra.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła 
jednostka OSP Łysa Góra w składzie: Tomasz 
Książkiewicz, Mateusz Kuczała i Dominik 
Kuczała. Drugie miejsce zajęła jednostka 
OSP Łężyny w składzie: Bartłomiej Lechwar, 
Dawid Telma, Jarosław Maciejczyk, a trzecie 
– OSP Mytarz w składzie: Jakub Jurusik, Ka-
rol Łącki, Mateusz Przybyłowski. Zmagania 
strażaków sędziował Jerzy Dębiec.
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Mały klub z dużymi sukcesami
Od jakiegoś czasu w Polsce powstaje 

coraz więcej szkółek piłkarskich. Czerpiąc 
z doświadczeń zachodniego futbolu, wzra-
sta w naszym kraju świadomość konieczno-
ści kształtowania przyszłych piłkarzy już od 
najmłodszych lat. 

Nie tylko duże kluby otwierają swo-
je akademie. Dziś młodzi adepci futbolu, 
w każdej części kraju, mogą szlifować swoje 
umiejętności i rozwijać talent w mniejszych, 
lokalnych szkółkach.

Na terenie gminy Nowy Żmigród do nie-
dawna młodzież miała możliwość trenowa-
nia piłki nożnej jedynie w drużynach mło-
dzieżowych ligowych zespołów. Wszystko 
zmieniło się w 2012 roku, kiedy to w Nie-
naszowie utworzono pierwszą i jak dotąd 
jedyną w gminie Szkółkę Piłkarską UKS 
„Tempo”.

Uczniowski Klub Sportowy „Tempo” Nie-
naszów został założony już w 1997 roku przy 
Szkole Podstawowej w Nienaszowie – mówi 
założyciel UKS-u, nauczyciel wychowania 
fizycznego i trener Bogusław Sterkowicz. 
Na początku dzieci trenowały w sekcji lekkiej 
atletyki. W krótkim czasie przyszły pierwsze 
sukcesy w zawodach gminnych i powiato-
wych, a potem w rejonowych i wojewódzkich. 
Po reformie szkolnej i powstaniu gimnazjów 
sportem wiodącym została piłka siatkowa 
chłopców. Gimnazjum z Nienaszowa wielo-
krotnie wygrywało zawody gminne, a na-
wet powiatowe i turnieje okolicznościowe. 
Obecnie trzech wychowanków gra w druży-
nie seniorskiej MOSiR Jasło. Wraz z niżem 
demograficznym i zmniejszającą się ilością 
uczniów, treningi siatkarskie zostały zawie-
szone. Jednocześnie obserwowaliśmy powsta-
wanie pierwszych szkółek piłkarskich. Idąc 

w tym kierunku, w listopadzie 2012 roku, za-
łożyliśmy sekcję piłkarską UKS „Tempo” Nie-
naszów, której nadrzędnym celem jest praca 
z najmłodszymi adeptami piłki nożnej pod 
kątem zdrowego i aktywnego trybu życia. 

Szkółka w Nienaszowie nie czekała dłu-
go na pierwsze sukcesy. W marcu 2014 ro-
ku, w swoim debiucie, rocznik 2006 wygrał 
turniej w Korczynie – wspomina Sterkowicz. 
Warto dodać, że UKS-owi w tym turnieju 
przyszło się zmierzyć z rówieśnikami z Kro-
sna, Jasła i Jedlicza. Wygrana w Korczynie 
była przełomowym momentem w działal-
ności „Tempa”. Po tym sukcesie nasza szkółka 
zaczęła być zapraszana na turnieje halowe 
w zimie i na trawie w lecie. Prawie z każdego 
turnieju rocznik 2006 przywoził puchar.

Odnoszone sukcesy sprawiły, że do 
„Tempa” dołączała coraz większa liczba 
młodych piłkarzy. Bardzo dobrze spisywać 
się zaczęły roczniki 2004 i 2005. W kończą-
cym się sezonie 2015/2016 IV miejsce w fi-
nale wojewódzkim turnieju „Orlika” zajęli 
chłopcy z rocznika 2004. Ci sami chłopcy 
zakwalifikowali się do finału wojewódz-
kiego ogólnopolskiego turnieju „O Puchar 
Tymbarku”.

Od października 2015 roku w szkółce 
funkcjonują dodatkowe grupy treningowe. 
Obecnie w naszej szkółce w trzech grupach 
wiekowych trenuje 58 dzieci. Są to mieszkań-
cy nie tylko Nienaszowa, ale także Makowisk, 
Sadek, Grabaniny, Toków, Nowego Żmigrodu, 
Starego Żmigrodu, Mytarzy, Krempnej i Brze-
zowej – wylicza trener Sterkowicz. 

Treningi odbywają się w trzech gru-
pach: MŁODZIK – roczniki 2004–2006, OR-
LIK – roczniki 2007–2008 i ŻAK – rocznik 
2009 i młodsi. Najmłodsi adepci mają już 

za sobą pierwsze treningi. Bardzo dobrze 
spisywał się rocznik 2009, który wygrał tur-
niej w Bukowsku. Już po pierwszym turnieju 
widać, że z tej mąki będzie chleb. Mam na-
dzieję, że zaangażowanie i pasja nie zgaśnie 
ani u dzieci, ani u rodziców i jeszcze nieraz 
będziemy się cieszyć z ich sukcesów – kończy 
Bogusław Sterkowicz.

Od sierpnia chłopcy z roczników 2004–
2006 grać będą w lidze młodzików OZPN 
Krosno. 

Działalność szkółki z Nienaszowa poka-
zuje, jak bardzo tego typu inicjatywy bra-
kowało na terenie gminy Nowy Żmigród. 
Odnoszone sukcesy i systematycznie zwięk-
szająca się liczba dzieci w szkółce pozwala-
ją z nadzieją patrzeć w przyszłość nie tylko 
samego UKS-u, ale całej lokalnej piłki.

Wszelkie informacje dotyczące termi-
nów treningów dostępne są na stronie inter-
netowej ukstemponienaszow.futbolowo.pl.

Dariusz Kmiecik

W sobotę 19 marca chłopcy z roczni-
ka 2006 uczestniczyli w ostatnim turnie-
ju z cyklu Piłkarska Zima z OZPN Krosno, 
zorganizowanym przez MOSiR Brzozów. 

Zwycięstwo nad wymagającymi rywala-
mi w kolejnym już turnieju potwierdza, że 
UKS „Tempo” jest zespołem naprawdę am-
bitnym, który walczy o najwyższe cele.  

Zespół, w fazie grupowej, zremisował 
z UKS 6 Jasło 2:2 i wygrał z KAP Bardomed 
Krosno i UKS Wilczki Lesko po 2:0. Z 7 punk-

Kolejny wygrany turniej 
UKS „Tempo” Nienaszów

tami awansował z drugiego miejsca do dru-
giego etapu turnieju. W półfinale drużyna 
spotkała się z gospodarzami – MOSiR-em 
Brzozów, z którymi niedawno wygrała finał 
w Dukli po rzutach karnych. Mecz rozstrzy-
gnął się na korzyść UKS „Tempo” 2:1.

W finale UKS „Tempo” spotkał się znów 
z drużyną UKS 6 Jasło, która wyeliminowa-
ła Ekobal Sanok. Po bardzo zaciętym meczu, 
przy ambitnej postawie zawodników obu dru-
żyn, UKS „Tempo” zwyciężyło 2:1 i wygrało 
cały turniej. Puchar króla strzelców, po dodat-
kowych rzutach karnych, zdobył Radek Majka. 
To już piąte takie trofeum w jego dorobku. 

Skład zwycięskiej drużyny: Tomasz Mi-
siołek, Kacper Laskoś, Szczepan Tomasik, 
Konrad Gołąb, Radek Majka, Rafał Laskoś, 
Mateusz Miśkowicz, Fabian Tłuściak i Miko-
łaj Dziadosz.

Bogusław Sterkowicz

Zwycięstwo rocznika 2006 w Dukli – 24.02.2016
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Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
w rękach drużyny z Nienaszowa

5 marca na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nienaszowie od-
był się VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Nowy Żmigród. Zawody rozegrano pod patronatem Radne-
go Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr. Dariusza Sobieraja.

W rozgrywkach udział wzięły drużyny 
z Brzezowej, Kątów, Łysej Góry, Nienaszowa, 
Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie i Policji.

Na początku spotkania przeprowadzo-
ne zostało losowanie, w wyniku którego 
powstały dwie grupy rozgrywkowe po trzy 
drużyny, które następnie rozgrywały mecze 
systemem „każdy z każdym” do dwóch wy-
granych setów. Na podstawie uzyskanych 

wyników powstała tabela. Dwie najlepsze 
drużyny z każdej grupy uzyskały awans do 
półfinałów, z których przegrani zmierzyli 
się w meczu o III miejsce, zaś wygrani spo-
tkali się w finale.

Wszystkie rozgrywane mecze były bar-
dzo zacięte, a zawodnicy walczyli o każdą 
piłkę, dzięki czemu wielokrotnie można 
było oglądać długie wymiany i nieoczeki-

wane rozstrzygnięcia poszczególnych akcji. 
Od początku jednak prym wiodły drużyny 
zeszłorocznych finalistów (Nienaszowa 
i Łysej Góry). Oba zespoły pewnie wygrały 
swoje grupy, a następnie półfinały (choć 
z problemami uczyniła to Łysa Góra) i po-
nownie spotkały się w finale. Tym razem 
zespół z Nienaszowa okazał się zdecydowa-
nie lepszy od Łysej Góry i pewnie pokonał 
rywala w dwóch setach, rewanżując się tym 
samym za porażkę sprzed roku. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Policji.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Pio-
tra Suskiego, radnego Antoniego Tomasika 
i dyrektora Zespołu Szkół w Nienaszowie 
Zdzisława Brocławika pamiątkowe pucha-
ry, dyplomy oraz nagrody w postaci piłek 
do siatkówki. 

Ponadto trzy pierwsze zespoły otrzy-
mały dodatkowe piłki siatkowe, a najlepszy 
zawodnik Turnieju, Mateusz Mikosz – torbę 
sportową. Nagrody te zostały ufundowane 
przez Radnego Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego dr. Dariusza Sobieraja.

W trakcie zawodów oraz po ich zakoń-
czeniu można było usłyszeć wiele pozy-
tywnych głosów, dotyczących organizacji 
turnieju oraz miłej atmosfery. Wielu za-
wodników też deklarowało, że chce wrócić 
do Nienaszowa za rok.

Piotr Suski

W Wielką Sobotę 26 marca rozgrywki 
wznowiły zespoły piłkarskie z gminy Nowy 
Żmigród.

Grające w lidze okręgowej Gaudium Łę-
żyny rundę rewanżową rozpoczęło od meczu 
wyjazdowego z Partyzantem Targowiska. 
Beniaminek pokazał charakter, przywożąc 
z trudnego terenu ważny punkt po remi-
sie 2:2. Podopieczni Łukasza Kalityńskiego 
przegrywali już 0:2, ale zdołali się podnieść 
i w doliczonym czasie gry strzelić dwa gole.

Grające w klasie A Tempo Nienaszów 
jechało do pobliskiej Kopytowej. Mecze tych 
drużyn zawsze elektryzują kibiców i tym ra-
zem nie mogło być inaczej. Walczący o awans 
do okręgówki zespół z Nienaszowa pewnie 
pokonał niżej notowanych rywali 3:1.

Mecz w Kopytowej toczony był na cięż-
kiej, nasiąkniętej wodą murawie. Drużyna 
gospodarzy zawiesiła nam bardzo wysoko 
poprzeczkę, szczególnie w drugiej połowie. 
Udało się nam jednak utrzymać zaliczkę 
z pierwszej części gry i wygrać, z czego się 
bardzo cieszymy – relacjonuje Grzegorz Mu-
nia, trener Tempa.

Bardzo ciekawy mecz obejrzeli kibice 
w Nowym Żmigrodzie, gdzie miejscowa 

Wisłoka podejmowała wicelidera tabe-
li – Zamczysko Mrukowa. Mimo szybkie-
go prowadzenia gości, mecz zakończył się 
wynikiem 2:2. Lekki niedosyt może czuć 
ekipa z Nowego Żmigrodu, bowiem od 56. 
minuty grała w przewadze jednego zawod-
nika (bramkarz Mrukowej ukarany został 
czerwoną kartką).

Wystartowała piłkarska wiosna Mimo bardzo ciężkich warunków at-
mosferycznych mecz mógł się podobać. Było 
dużo walki, akcji tak po jednej, jak i drugiej 
stronie. Trochę szkoda, że nie udało się zdo-
być kompletu punktów, bo mieliśmy swoje 
okazje – mówi grający trener Wisłoki Sła-
womir Chopiak.

Grający w klasie B Nowy Dwór Makowi-
ska rundę rewanżową rozpoczął 3 kwietnia.

Dariusz Kmiecik
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Legion wschodni (cz.  2)
Oficjalna zgoda władz austriackich na 

utworzenie Legionów przyspieszyła pro-
ces ich formowania. Do Lwowa, miejsca 
tworzenia tej formacji, zaczęli przybywać 
ochotnicy, pochodzący głównie z Mało-
polski i Podkarpacia. W jej skład weszli, 
w przeważającej części, członkowie takich 
organizacji jak: Polskie Drużyny Strzelec-
kie, Drużyny Polowe „Sokoła” i Drużyny 
Bartoszowe z okręgu lwowskiego. Wkrótce 
w Legionie Wschodnim znalazło się blisko 
6 tysięcy ochotników. Zaledwie część z nich 
została uzbrojona, lecz mimo tego rozpo-
częło się aktywne szkolenie. 

W sierpniu 1914 r. sytuacja na fron-
cie wschodnim ulegała szybkim zmianom, 
wojska austro–węgierskie poniosły szereg 
porażek, w wyniku których do Lwowa za-
częła zbliżać się armia rosyjska. 29 sierpnia 
władze sekcji wschodniej NKN podjęły de-
cyzję o ewakuacji Legionu do Sanoka i dalej 
na zachód do Mszany Dolnej i Rabki.  Jej or-
ganizatorem został hr. Aleksander Skarbek, 
polityk Narodowej Demokracji o poglądach 
prorosyjskich oraz Stanisław Grabski rów-
nież rusofil. Te dwie postacie odegrały istot-
ną rolę w doprowadzeniu do rozwiązania 
Legionu Wschodniego. Nieprzygotowani 
należycie do takiego marszu  żołnierze opu-
ścili Lwów. Brakowało odpowiednich bu-
tów, mundurów, ciepłej odzieży, prowiantu. 
Taki stan był spowodowany fatalną działal-
nością intendentury Legionu kierowanej 

przez współpracowników Stanisława Grab-
skiego: Biegę i Wierczaka. Równocześnie 
aktywnie prowadzona była przez zwolen-
ników endecji akcja propagandowa, która 
doprowadziła bardzo szybko do demorali-
zacji ochotników. W wydanej w paździer-
niku 1914 r. broszurze Pod sąd! Historya 
Legionu Wschodniego anonimowy autor tak 
pisze o tych wydarzeniach: Żołnierze wyszli 
niewyekwipowani, nie zdążono zaopatrzyć 
ich w obuwie; młodzież szła w trzewikach 
„szewrowych”, skutkiem czego już na drugi 
dzień poodparzała nogi, a koło Sambora szła 
już boso. Celem marszu był Sanok. W szere-
gach powtarzano drażliwe pytanie: dlaczego 
Legion idzie do Sanoka a nie na Moskala? Na 
co wyjaśniano, iż we Lwowie nie było czasu 
na wyćwiczenie się i wyekwipowanie, będzie 
to można uzupełnić w miejscu bezpiecznym, 
jakiem jest Sanok. Już podczas pierwsze-
go marszu do Lubienia okazały się fatalne 
skutki innego czynnika demoralizującego 
szeregi; intendentura Legionu, kierowana 
przez współpracowników Grabskiego, Biegę 
i Wierczaka, celowo i rozmyślnie przygoto-
wywała rozbicie przez głód i chłód. Nikt nie 
otrzymał ciepłej strawy, spać musiano na go-
łej ziemi. W ciągu drugiego dnia marszu do 
Rudek, część Legionu wcale nie dostała poży-
wienia, brak ciepłej odzieży i obuwia wytwo-
rzył tłumny oddział maruderów. Mimo szum-
nej obietnicy, do wyekwipowania Legionu 
Sanoku nie przyszło. Nic więc dziwnego, że 
szeregi oddziałów zaczęły szybko topnieć, 
a przywódcy polityczni wręcz zachęcali do 
opuszczenia szeregów. Tłumaczono to tym, 

iż Legion nie będzie służył sprawie polskiej, 
a proponowana przysięga całkowicie pod-
porządkuje ochotników Polaków władzom 
austriackim. 

Po dotarciu do Chyrowa w dniu 4 wrze-
śnia zorganizowano defiladę przed arcyksię-
ciem Franciszkiem Salwatorem, który bę-
dąc pod wrażeniem wyszkolenia i karności 
żołnierzy, obiecał doposażenie jednostki 
w nowoczesną broń. Według raportu z dnia 
5 września 1914 r. stan Legionu wyno-
sił 2760 uzbrojonych i umundurowanych 
żołnierzy, wchodzących w skład 2 pułków, 

Generał Józef Haller – jeden z dowódców 
Legionu Wschodniego

18 marca na sali gimnastycznej w Łęży-
nach odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w mini piłkę siatkową dla uczniów i uczen-
nic szkół podstawowych z naszej gminy.

W kategorii dziewcząt I miejsce, po za-
ciętej i emocjonującej walce, zajęła drużyna 
SP Nowy Żmigród, II – miejsce SP Łężyny, 
a III – SP Nienaszów. 

W kategorii chłopców I miejsce zdobyła 
SP Nowy Żmigród, a II – SP Łężyny. 

Zwycięska drużyna dziewcząt, pod opie-
ką pani Małgorzaty Bobuli, grała w nastę-
pującym składzie: Julia Bara – kapitan dru-
żyny, Katarzyna Musiał, Karolina Ziomek, 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłkę siatkową

Paulina Gajoska, Oliwia Nawracaj, Wiktoria 
Krowicka, Kamila Kudłaty, Karina Merchwa, 
Julia Wójtowicz i Klaudia Roman.

Zwycięska drużyna chłopców to: Michał 
Gajoski – kapitan drużyny, Szymon Sudyka, 
Mateusz Dorociak, Sebastian Wiatr, Domi-
nik Romanek, Bartosz Pikul, Sebastian Ba-
ran, Mateusz Opałka, Bartosz Palcar. Opie-
kunem drużyny jest pan Tomasz Źrebiec.

Podczas zawodów, które już po raz ko-
lejny przygotował pan Tomasz Fila, pano-
wała miła i sportowa atmosfera. Wszystkie 
drużyny otrzymały dyplomy oraz puchary. 

Małgorzata Bobula

Po raz dziesiąty odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Jasło w Tenisie Stoło-
wym o Puchar Wójta Gminy Jasło. Zawody 
rozgrywane były w trzech etapach. Pierw-
szy etap to zawody w Warzycach, drugi 
w Osobnicy, a finałowy turniej rozegrany 
został w Szebniach. 

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali 
w kilku kategoriach wiekowych. W kate-
gorii „senior” naszą gminę reprezentował 
Jerzy Dębiec, który dzielnie przeciwstawiał 
się zawodnikom z kilku powiatów. 

W pierwszych zawodach w Warzycach 
nasz reprezentant zdobył trzecie, a w dru-
gim etapie (w Osobnicy) czwarte miej-
sce. Dzięki temu zajmował trzecie miejsce 
w punktacji generalnej turnieju, wyprze-
dzając czwartego zawodnika tylko o dwa 
punkty. Wszystko rozstrzygnęło się 5 mar-
ca w Szebniach, gdy odbył się ostatni etap 
zawodów. Nasz zawodnik w generalnej 
punktacji obronił trzecie miejsce.

GOK

Jerzy Dębiec godnie 
reprezentował gminę
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których bataliony były rozlokowane w na-
stępujących miejscowościach: I – w Sa-
noku, II – w Krośnie, III – w Rymanowie, 
IV – w Bykowcu, Zarszynie, Dolinie i Zahu-
tynie, V – w Brzozowie. W początkach wrze-
śnia oddziały Legionu stacjonowały w oko-
licach Jasła, Dębowca, Trzcinicy. Pierwszym 
komendantem został generał major Adam 
Pietraszkiewicz, lecz wskutek zabiegów 
politycznych i sprzeciwu polityków zwią-
zanych z endecją, nie objął dowództwa. Po 
nim obowiązki przejął podpułkownik Piotr 
Fiałkowski. 14 września i on złożył dymi-
sję, oświadczając: Złożyć jednak musiałem 
komendę, albowiem czynniki polityczne, któ-
rym Legion podlegał, pozbawiały dowództwo 
wojskowe władzy nad wojskiem, samowolne 
zaś działanie tych czynników nie pozwalały 
mi nadal brać na się odpowiedzialności za 
los Legionu. Akcja tych czynników, dążąca 
do tego, by kierownictwo wojskowe utrudnić 
i pozbawić należnej powagi i posłuchu, już 
przed wyruszeniem ze Lwowa, czyniła me 
położenie trudnym do zniesienia, znosiłem 
je dla świętej sprawy tak długo, jak długo 
pozwalał na to mój honor wojskowy. Kolej-
nym komendantem został kapitan Józef 
Haller. Sprawa przysięgi wywarła ogromny 
wpływ na losy Legionu Wschodniego. Po 
przemarszu przez Sanok, Jasło, dotarł on 
do Mszany Dolnej i Rabki. Politycy Sekcji 
Wschodniej, a przede wszystkim Tadeusz 
Cieński, rozwinęli propagandę na rzecz 
odmowy przysięgi na wierność cesarzowi 
austriackiemu. 19 września Legion przybył 
do Mszany Dolnej. Tam też stawił się ppłk 
Homiński, wyznaczony na nowego komen-
danta. 20 września 1914 r. ukazał się rozkaz 
podpisany przez Cieńskiego, który oznaczał 
w istocie rozwiązanie formacji. Ostatecznie, 
decyzją Naczelnej Komendy Armii, w dniu 
21 września 1914 r. Legion Wschodni został 
rozwiązany. Powodem likwidacji formacji 
była odmowa złożenia przysięgi na wier-
ność cesarzowi. Grupa żołnierzy, która była 
gotowa na złożenie ślubowania skupiona 
wokół kpt. Hallera i kpt. Jana Kozickiego, 
weszła w skład 3. pułku piechoty Legionu 
Zachodniego.

W pamiętniku Władysława Kopycińskie-
go, pochodzącego ze Żmigrodu działacza 
organizacji młodzieżowych i Towarzystwa 
Szkół Ludowych, znajdujemy następujące 
zapisy poświęcone Legionowi Wschodnie-
mu: Ja z bratem, Kopytą Frankiem i Brillem 
Romanem wziąłem udział za pierwszym 
powołaniem w legionie wschodnim lwow-
skim. Sokół wyekwipował nas dosyć dobrze. 
Wyjechaliśmy 16 sierpnia żegnani serdecz-
nie przez wszystkich. Mniemany bój zakoń-
czył się rozwiązaniem legionu wschodniego 
i rozproszeniem jego uczestników. Zostali 
jedynie strzelcy, którzy zgodzili się pozostać, 
mając już dawniej porozumienie z rządem 

służbę, wspomagając wojska austriackie. 
W Chyrowie odbył się uroczysty przegląd na-
szych sił przez arcyksięcia Salwatora, który 
wyraził nam swoje najwyższe uznanie, ofia-
rowując w wyniku dwa tysiące Manlicherów 
i cztery karabiny maszynowe. W Ustrzykach 
Dolnych strażowałem przy tartaku całą noc. 
W Lesku ćwiczyliśmy przez dwa i pół dnia. 
W Jaśle odbywaliśmy ćwiczenia w dalszym 
ciągu, zyskując pochwały wodzów za dobre 
wykonywanie manewrów wojskowych. Po 
około tygodniu przeniesiono nas w ramach 
koncentracji pod Dębowiec, gdzie staliśmy na 
zimnym jesiennym deszczu przez pięć godzin. 
Po odpoczynku w Osobnicy ruszyliśmy przez 
Jasło, Nowy Targ do Tonic, wsi klimatycznej 
koło Rabki. Tu nastąpiło pamiętne dla nas 
wszystkich rozwiązanie legii po gorszących 
scenach i kłótniach. W całym tym czasie dat 
bliższych nie podaję, gdyż je zapomniałem, 
zaś dosyć skrupulatnie prowadzone zapiski 
zgubiłem. Po otrzymaniu „Kart urlopowych” 
i asenterunku powróciłem 4 października 
z kilkoma krajanami do domu. Przed asen-
terunkiem trafiła mi się przykra przygoda 
w Limanowej. Idąc gromadnie z Szymbarku, 
gdzie stał już przeszło dzień czasu nasz po-
ciąg, zatrzymano nas w Limanowej w aresz-
cie przez kilka dni nim nas dostawili do Są-
cza. Pierwszy to mój pobyt w domu kary, ile 
zaś mojej w tym winy, niech Bóg osądzi.

Szło się marszem o głodzie i chłodzie, no-
cując w chatach, stajniach, szkołach a nawet 
pod gołym niebem. A przecież był to marsz 
w kraju wolnym od nieprzyjaciela z materia-
łem ludzkim dopiero kierowanym na żołnie-
rza. Oficerów mieliśmy bardzo dobrych, któ-
rzy rzeczywiście myśleli o swych podwładnych 
jako o druhach i obywatelach. Pamięci godni 
są Fiałkowski generał, Kozicki podpułkow-
nik, Haller pułkownik, Długopolski kapitan, 
Ostrowski nadporucznik i Wyspiański porucz-
nik. Szarże pomniejsze od zastępowego do dru-
żynowego objęli młode chłopaki często skauci, 
których moc ogromna była w legii. Ci często 
szarpali się i stawiali i w ten sposób zniechęca-
li chętnego do braterstwa żołnierza (…).   

Czytając fragmenty pamiętnika, można 
wyczuć atmosferę tamtych dni. Od począt-
kowej euforii i nadziei, po rozczarowanie 
i zniechęcenie. 

Rozgrywki polityczne doprowadziły do 
zaprzepaszczenia zaangażowania i ofiarno-
ści ponad 6000 młodych ochotników, którzy 
kierowani patriotyzmem wstępowali do tej 
formacji z nadzieją na walkę z rosyjskim za-
borcą. Spośród nich tylko niewielka grupa 
wstąpiła do Legionów Polskich, a pozostali 
ulegli rozproszeniu lub zostali wcieleni do 
armii austro-węgierskiej. Chociaż historia 
Legionu Wschodniego skończyła się tra-
gicznie, to była kolejnym krokiem narodu 
polskiego ku niepodległości.

Ryszard Turek

Orzeł noszony na czapkach przez żołnierzy 
Legionu Wschodniego

austriackim. Na drugie powołanie wystawił 
jeszcze Żmigród czternastu uczestników, któ-
rzy również (oprócz poborowych) powrócili 
do domu. Wspomnienie mego uczestnictwa 
jest dla mnie przykre, choćby tylko ze wzglę-
du na różne malwersacje i sprzeniewierze-
nia, których pełne były legiony, a przecież 
szedł tam grosz wdowi zbierany przez cały 
naród. W samym Lwowie i w drodze wita-
no nas wszędzie serdecznie i owacyjnie. Po 
przyjeździe zameldowaliśmy się w biurze 
Kwatery Sokoła – Macierzy, które umieściło 
nas u zacnych państwa Reiterów na ul. Chod-
kiewicza 21. Codziennie uczęszczaliśmy dwa 
razy na ćwiczenia. Posiłki jadaliśmy w taniej 
kuchni studenckiej (…). Tutaj długo nie po-
pasaliśmy, bo w krótkim czasie musieli nas 
cofnąć przed następującymi coraz silniej Mo-
skalami. Z większych ćwiczeń pamiętam pa-
trolowanie lasu pod Lwowem z karabinami 
„na ostro” i utarczka z ułanami austriackimi 
za boiskiem Sokoła, gdzie gromadziliśmy 
się do przeglądu. We wspomnianej utarczce 
mieliśmy dwu rannych. Uderzała każdego 
solidarność i koleżeństwo, a nawet brater-
stwo z jakim odnosili się do siebie uczestnicy 
legii. Najbardziej zaś podobali się wszystkim 

skauci i skautki, pędzący we wszystkie stro-
ny z rozkazami i innymi służbowymi czyn-
nościami. Szliśmy w szyku bojowym, robiąc 
dziennie 30 – 35 km (a nawet więcej), a nie 
przywykłym do takiego marszu i kurzu da-
wało się nam to bardzo we znaki. Wyszło nas 
kilka tysięcy – dokładnej cyfry nie znam, wię-
cej niż połowa uczestników była bez broni, 
ekwipunku i mundurów. Droga prowadziła 
ze Lwowa przez Rudki, Sambor, Wolę Chy-
rowską, Chyrów, Ustrzyki Dolne, Lesko i Sa-
nok. Z Sanoka dojechaliśmy do Jasła koleją. 
W Rudkach miała nasza kompania nocną 



To, co niewidoczne dla oczu...

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

„REGION ŻMIGRODZKI” 
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie
Adres redakcji: ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 44 15 215
Redakcja: Ewelina Paluch, Piotr Figura, Mateusz Smyka; Redaktor naczelny: Ewelina Paluch; skład: Ewelina Paluch; korekta: Katarzyna Jurkowska
Nakład: 500 egzemplarzy
Druk: Drukarnia „Hedom”, ul. Kletówki 54a, 38-400 Krosno
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam oraz materiałów nadesłanych przez czytelników. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do doboru i skracania nadsyłanych informacji.
ISSN 1731-0598
Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej w Kraju i za Granicą z siedzibą w Krakowie. Wpisane do rejestru sądowego pod 
numerem 178.
Egzemplarz bezpłatny.

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. 
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Zawiadamia się mieszkańców gminy 
Nowy Żmigród, że w miejscowości Kąty 
został wyłapany bezdomny pies. Osoba, 
której zaginął pies lub osoba chętna do jego 
adopcji powinna zgłosić się do Urzędu 
Gminy w Nowym Żmigrodzie, pokój nr 23, 
II piętro, tel. 13 44 82 620 lub do Leczni-
cy Weterynaryjnej przy ul. Basztowej 5 
w Nowym Żmigrodzie, tel. 13 44 15 621.

KĄCIK ADOPCYJNY

– aktualności z życia gminy
– terminy odbioru odpadów, taryfy opłat i terminy płatności
– sport, kultura, oświata, edukacja
– ostrzeżenia meteorologiczne
– najważniejsze dane teleadresowe

Zdjęcie zostało wykonane w niedzielę, 6 lipca 2014 roku, w godzinach popołudnio-
wych, na łąkach w miejscowości Toki. 

Podczas spaceru dostrzegłam konika polnego, który przysiadł na rumianku. Padające 
promyki zachodzącego słońca cudownie oświetliły modela. Z pozoru zwyczajna sytuacja 
zainspirowała mnie, czyli fotografa – amatora, do uwiecznienia tego momentu. 

Czasami wystarczy jedynie dobre oko, aby dostrzec w trawach obiekt godny sfoto-
grafowania. Mnie, na szczęście, udało się go znaleźć dosyć szybko, wystarczyło jedyno 
pstryknięcie zwykłego aparatu. Owad był bardzo cierpliwy i dzielnie znosił moje zainte-
resowanie. 

Fotografia jest moją pasją, zachwyca mnie w niej wiele rzeczy, a najbardziej to, 
że w kadrze utrwalam sceny pozornie niedostrzegalne dla ludzkiego oka.

Zdjęcie zajęło II miejsce w VII Międzygminnym Konkursie Fotograficznym organizo-
wanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębowcu.

Karolina Mastej

APLIKACJA DOSTĘPNA NA 
www.nowyzmigrod.eu

– Policja (tel. 997, 112)
– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
(tel. 801 120 002)

– Zespół Interdyscyplinarny działający 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
(tel. 13 44 826 46)


