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Pani Anna obchodziła 100. urodziny
Urodziła się w Stanach Zjednoczonych, a do Siedlisk Żmigrodzkich przybyła w 1923 roku. Doczekała się 20 wnucząt,
31 prawnucząt i 10 praprawnucząt. 27 lutego Pani Anna Szot obchodziła swoje 100. urodziny.

Trwa rekrutacja do przedszkola
Od 1 do 31 marca trwa rekrutacja do
Przedszkola Gminnego i oddziałów
przedszkolnych. Pierwszeństwo mają
kandydaci zamieszkali na terenie gminy
Nowy Żmigród.
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Na terenie gminy
jest bezpieczniej
Spadek liczby przestępstw, wykroczeń,
mniej nietrzeźwych kierujących, dobry
poziom wykrywalności – to statystyki
Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie
za 2015 rok.

– str. 6

Marcin Szarzyński
fotografuje rajdy
samochodowe

– str. 10

– str. 5

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
– ubój zwierząt na terenie gospodarstwa
w celu produkcji mięsa na własny użytek
Ubojowi na terenie
gospodarstwa   można
poddać: cielęta do szóstego miesiąca życia, świnie,
owce, kozy, drób, zajęczaki oraz zwierzęta dzikie
utrzymywane w warunkach fermowych – w celu
produkcji mięsa na użytek
własny. Zwierzęta poddawane takiemu ubojowi
muszą być zdrowe.
Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania
określone w przepisach o ochronie zwierząt
oraz w przepisach o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt.
24 godziny przed ubojem trzody chlewnej lub zwierząt dzikich utrzymywanych
w warunkach fermowych posiadacz zwierzęcia informuje osobiście lub telefonicznie
(tel. 13 44 64 321) Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Jaśle o zamiarze przeprowadzenia uboju, podając dane posiadacza
zwierzęcia, gatunek i liczbę zwierząt, numery identyfikacyjne zwierząt oraz dane
osoby dokonującej uboju.
24 godziny przed ubojem cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz posiadacz zwierzęcia składa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jaśle, ul. Floriańska 92, pisemne powiadomienie o zamiarze
dokonania uboju.
Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi
na terenie gospodarstwa oraz mięso dzików

odstrzelonych poddaje
się, na koszt posiadacza
tego mięsa, obowiązkowemu badaniu na obecność włośni.
Zgodnie z § 1 pkt 34
rozporządzenia MRiRW
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie wysokości kar
pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 93,
poz. 600) za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek
własny grozi rolnikowi kara pieniężna od
100 zł do 2000 zł.
Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do prowadzenia badania
mięsa na użytek własny:
1. Tadeusz Czajka, 38-242 Skołyszyn 410,
tel. 13 44 91 121, 888 773 286;
2. Stefan Sochacki, 38-204 Tarnowiec 312,
tel. 13 44 24 002, 6O8 607 426;
3. Marcin Potempa, ul. Czackiego, 38-200
Jasło, tel. 600 974 321;
4. Karol Kaleta, ul. Jana Pawła II 28, 38-200
Jasło, tel. 504 598 699.
Badanie w kierunku włośni można wykonać również w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie, ul. Ściegiennego 6,
tel. 13 43 25 923.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Jaśle, ul. Floriańska 92, tel. 13 44 64 321.

Od lutego br. miesięcznik − gazeta samorządowa „Region Żmigrodzki” dostępna jest około 10 dnia każdego miesiąca,
w stałych punktach na terenie gminy Nowy
Żmigród:
Brzezowa:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Desznica:
* Kościół
Gorzyce:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Grabanina
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Kąty:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy (przy moście)
* Kościół
Łężyny:
* Kościół
Łysa Góra:
* Kiosk Spożywczy
Makowiska:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Nienaszów:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy Tomasik
Małgorzata
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy Skołuda
Piotr
Nienaszów-Sośniny:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy Munia
Małgorzata
Nowy Żmigród:
* Kiosk Wielobranżowy (Rynek)
* Atlantik Market
Sadki:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Siedliska Żmigrodzkie:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Skalnik:
* Kościół
Stary Żmigród:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Toki:
* Sklep Spożywczo-Przemysłowy

POZNAJ DZIELNICOWEGO
GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Dzielnicowy to policjant dbający
o bezpieczeństwo obywateli na danym
obszarze miasta czy gminy. Każdy mieszkaniec może się zwrócić do niego z prośbą o pomoc czy interwencję, przekazać
opinie, wiadomości lub własne wnioski.
Na terenie naszej gminy tę funkcję pełni młodszy aspirant Edward Misiołek – tel. 572 908 551, 13 44 38 376,
e-mail: edward.misiolek@rz.policja.gov.pl.
W przypadku nieobecności lub braku
możliwości telefonicznego kontaktu
z dzielnicowym należy kontaktować się
z dyżurnym KPP w Jaśle – tel. 13 44 38 310
lub 997 albo też z pełniącymi służbę
funkcjonariuszami Komisariatu Policji
w Nowym Żmigrodzie.
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Trwa rekrutacja do przedszkola
Trwa rekrutacja kandydatów do Przedszkola Gminnego i oddziałów
przedszkolnych na terenie gminy. W przypadku, gdy dziecko podejmuje kontynuację nauki w Przedszkolu Gminnym, wystarczy wypełnić Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

15 lutego Wójt Gminy Grzegorz Bara odbył robocze spotkanie z dyrektorem
Przedszkola Gminnego oraz dyrektorami
szkół podstawowych i gimnazjalnych, mające na celu wypracowanie zasad drugiego
etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego
oraz zasad rekrutacji do klas pierwszych
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych i gimnazjów. Wymogi te opracowane zostały na podstawie
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
trwa od 1 do 31 marca. Od nowego roku
szkolnego, w przypadku dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu, karty przyjęcia
dziecka zastąpione zostały jednostronicową Deklaracją o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Rozwiązanie takie znacznie uprości formalności związane z rekrutacją.
Zgodnie z artykułem 20c ww. ustawy,
do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów
spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria, które mają
jednakową wartość punktową: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie oraz
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakoń-

Konkurs czytelniczy w Szkole
Podstawowej w Łysej Górze

9 lutego w Szkole Podstawowej w Łysej
Górze odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem: „Hans Christian Andersen i jego baśnie”.
W konkursie brali udział uczniowie klasy II.
Celem konkursu była przede wszystkim promocja czytelnictwa, zachęcanie uczniów do
czytania baśni oraz wdrażanie do rywalizacji.
Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę i testy związane z baśniami Andersena, układali
tytuły znanych baśni z rozsypanki wyrazowej, rozpoznawali tytuły baśni na podstawie
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czeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma
wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Najwyżej punktowanymi czynnikami wpływającymi na przyjęcie
dziecka do przedszkola uznane zostało to,
czy obydwoje rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się
w systemie dziennym – rozwiązanie takie
stanowi pomoc dla rodziców pracujących
w zakresie zapewnienia opieki wychowawczej w czasie godzin ich pracy bądź nauki.
Ważny będzie także deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wynoszący co najmniej 8 godzin dziennie – chodzi
o korzystanie z pełnej oferty przedszkola,
z posiłkami i dodatkowymi zajęciami.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem
danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie
tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w opisany wyżej
sposób, gmina nadal dysponuje wolnymi
miejscami w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Powyższe, wypracowane na spotkaniu
ustalenia dotyczące kryteriów rekrutacji,
zostały zatwierdzone uchwałami Rady Gminy Nowy Żmigród w dniu 24 lutego br.
Zgodnie z wypracowanymi zasadami
rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, uczniowie mieszkający poza obwodem szkoły, do której
zamierzają uczęszczać, także będą musieli
spełnić 7 opracowanych na spotkaniu i zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy kryteriów. Tutaj również duże znaczenie będzie
miało zamieszkanie kandydata na terenie
gminy Nowy Żmigród, ale brane będzie pod
uwagę także m.in. to, czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej szkoły oraz to, czy
rodzice pracują w obwodzie danej szkoły.
Jednakowe terminy rekrutacyjne będą obowiązywały do wszystkich szkół na terenie
gminy.
Ewelina Paluch

wylosowanych cytatów. Podczas konkursu
dało się odczuć ogromne zaangażowanie
i ambitną rywalizację pomiędzy uczestnikami. I miejsce zdobyła Anna Bożątka, II – Grzegorz Leśko, III miejsce, w wyniku dogrywki,
zdobył Kamil Kawecki, a IV – Nikola Liwosz.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali
dyplomy i nagrody pocieszenia w formie książek.
Teresa Książkiewicz
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Z dniem 1 września 2016 r. Stowarzyszenie „Kopernik”, z siedzibą
w Nowym Żmigrodzie, stanie się organem prowadzącym Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie. Jest to wynik zawartego w dniu 23 lutego br. porozumienia pomiędzy Powiatem Jasielskim a Stowarzyszeniem „Kopernik” w sprawie zapewnienia możliwości kontynuowania nauki uczniom liceum w szkole prowadzonej
przez stowarzyszenie.
Porozumienie podpisali w imieniu samorządu powiatowego – Starosta Jasielski
Mariusz Sepioł i Wicestarosta Tadeusz Górczyk, a w imieniu Stowarzyszenia – Wiceprezes Zarządu Tadeusz George i Członek
Zarządu Piotr Kudłaty.
Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone przyjęciem w tym samym dniu
przez radnych na sesji Rady Powiatu w Jaśle uchwał w sprawie zamiaru likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie oraz
funkcjonującego przy nim internatu. Było
to wymogiem formalnym niezbędnym do
rozpoczęcia procedury przekazania szkoły
stowarzyszeniu.
Za każdym uczniem w danej szkole idą
środki finansowe pochodzące z subwencji
oświatowej przekazywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Im uczniów,
a zarazem środków jest mniej, samorząd
dokłada wyższe kwoty do funkcjonowania
szkoły. Liceum Ogólnokształcące w Nowym
Żmigrodzie od kilku lat miało problemy

fot.: www.powiat.jaslo.pl

Stowarzyszenie „Kopernik” przejmie
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie

z naborem. Mimo iż planowany do utworzenia na rok szkolny 2015/2016 oddział nie
osiągnął wymaganego minimum uczniów,
Zarząd Powiatu zadecydował o utworzeniu
klasy, biorąc pod uwagę możliwość przekazania szkoły stowarzyszeniu.
Stowarzyszenie „Kopernik”, z siedzibą
w Nowym Żmigrodzie, powstało w 2011 roku. Jego członkowie to reprezentanci środowiska nauczycielskiego oraz samorządowcy,
którzy za główny cel działania uznali podejmowanie inicjatyw na rzecz szkolnictwa
ponadgimnazjalnego w Nowym Żmigrodzie
i ościennych miejscowościach. W związku
z pojawiającymi się informacjami o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, głównym zadaniem dla stowarzyszenia
w ostatnim czasie było podejmowanie działań, które skupione były na przygotowaniu
struktur stowarzyszenia w sytuacji potencjalnego przejęcia placówki do prowadzenia.
Warto dodać, że szkoła, w formie stowarzyszenia, będzie mogła aplikować o środki

unijne wspierające jej funkcjonowanie. Pomoc w jej działalności zadeklarował także
Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Nowym Żmigrodzie to szkoła
z kilkudziesięcioletnią tradycją i jedyna placówka ponadgimnazjalna na terenie naszej
gminy, dlatego też zależy mi na dalszym jej
funkcjonowaniu. Mam nadzieję, że wspólnym
wysiłkiem, uda nam się pomóc w jej utrzymaniu.
Szkoła funkcjonować będzie w tym samym kształcie – pozostanie szkołą publiczną, bezpłatną i ogólnodostępną z możliwością korzystania z internatu, a uczniowie
pozostaną w tym samym budynku. Przekazanie szkoły stowarzyszeniu to kompromis
– najlepsze rozwiązanie, które umożliwia
funkcjonowanie szkoły, w sytuacji konieczności zmniejszenia nakładów na jej utrzymanie, a pedagodzy, chociaż nie będzie ich
obowiązywać Karta Nauczyciela, będą mogli zachować dotychczasowe miejsca pracy.

Miejscowości Gorzyce, Łężyny, Łysa Góra,
Mytarka, Skalnik, Stary Żmigród i Nowy
Żmigród − część I.
Podjęto także uchwały: ws. wyrażenia
zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego żmigrodzian pomordowanych
i poległych w czasie II wojny światowej, ws.
przekazania na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Nienaszowie drewna
wielkogabarytowego oraz ws. zmiany nazwy i przebiegu drogi gminnej nr 113517R
położonej w Nowym Żmigrodzie.

W informacji nt. wykonania uchwał Rady i prac w okresie międzysesyjnym, wójt
poinformował m.in. o wyłonieniu wykonawcy odwiertów studni głębinowych, pracach
przy budowie hali sportowej, projektowaniu
rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków oraz projektowaniu sieci kanalizacji w kolejnych miejscowościach gminy.
Więcej informacji nt. przebiegu sesji dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.nowyzmigrod.eu.

Ewelina Paluch

Z XV sesji Rady Gminy
Obrady XV sesji Rady Gminy Nowy Żmigród w dniu 24 lutego br. rozpoczęły się
od przedstawienia Sprawozdania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2015 r., które złożył przewodniczący komisji Ryszard Szarzyński. Ta komisja pracuje
wzorowo – wypowiadali się radni na temat
działalności GKRPA.
W dalszej części sesji radni uchwalili
m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Żmigród
w roku 2016”, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Nowy Żmigród, zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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Pani Anna obchodziła 100. urodziny

fot.: Robert Krzyżanowski

Mama, babcia, prababcia i praprababcia Anna Szot, z domu Musiał,
córka Karoliny i Michała urodziła się 27 lutego 1916 r. w Stanach
Zjednoczonych. W sobotę, dokładnie w 100. rocznicę swoich urodzin, obchodziła swój piękny uroczysty jubileusz, na który przybyła
licznie rodzina z odległych zakątków.

Pani Anna do Siedlisk Żmigrodzkich przybyła w 1923 r., gdzie wychowywana była przez
ciotkę Katarzynę. Niestety, jej opiekunka ciężko zachorowała, a na Annę spadły wszystkie
obowiązki. Mimo młodego wieku, nie bała

Policjanci o zagrożeniach
terroryzmem w szkołach
Bezpieczeństwo w placówkach szkolnych było tematem szkolenia, które 4 lutego
przeprowadzili w Nowym Żmigrodzie funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Jaśle – nadkom. Alojzy
Pasiowiec oraz asp. sztab. Anna Śnieżek. Spotkanie, skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu gminy Nowy Żmigród,
odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury.
Policjanci omówili m.in. zagrożenia dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym, zawiązane z wtargnięciem napastnika
do szkoły oraz prawidłowe zachowanie
osób i działania szkoły w sytuacji zagrożenia terroryzmem. Spotkanie zostało wzbogacone prezentacją filmową oraz dyskusją.
Ewelina Paluch
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się ciężkiej pracy, a ciotką opiekowała się do
samej śmierci. Mając 16 lat wyszła za mąż za
Antoniego Szota, przy boku którego wiodła
szczęśliwe życie. Miała 8 dzieci, doczekała się
20 wnucząt, 31 prawnucząt i 10 praprawnu-

cząt. Dziś Pani Ania jest osobą o pogodnym
usposobieniu, komunikatywną i bardzo kontaktową. Na pytanie, jak minęło to sto lat, odpowiedziała: Tak jakby zamknął drzwi.
Uroczystość rodzinną, która odbyła się
w sobotę 27 lutego, poprzedziła msza święta
w intencji stulatki odprawiona przez ks. Józefa
Ozgę w Kościele pw. św. Katarzyny w Starym
Żmigrodzie. Bezpośrednio po mszy członkowie rodziny i zaproszeni goście udali się na
uroczyste przyjęcie. W dniu urodzin seniorkę
odwiedzili również przedstawiciele Urzędu
Gminy w Nowym Żmigrodzie – Wójt Gminy
Grzegorz Bara, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Szot oraz radny Henryk Strzelec,
sołtys Jan Bożętka, którzy złożyli Jubilatce życzenia i wręczyli upominki oraz kwiaty.
Dzień szczególny dla całej rodziny, sąsiadów, zaproszonych gości. Dzień szczególny
również dla nas, jako Urzędu Gminy, dla mnie,
jako wójta, ale też dla mnie, jako zwykłego człowieka, ponieważ rzadko zdarza się, by mieszkanka gminy obchodziła tak zacny jubileusz.
Cieszymy się, że możemy z Panią być i że mamy
tak ważnego człowieka w gminie. Z okazji 100lecia urodzin szanownej Jubilatce Annie Szot,
w imieniu własnym i samorządu gminy Nowy
Żmigród, składam najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia pomyślności, szczęścia i kolejnych
pięknych jubileuszy – powiedział w trakcie uroczystości wójt Grzegorz Bara.
Ewelina Paluch

Zebrania jednostek OSP
W styczniu i lutym br. we wszystkich
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Nowy Żmigród odbyły się
Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze, podsumowujące pięcioletnią kadencję
Zarządów OSP. Podczas tych zebrań strażacy przypomnieli o pracach społecznych
wykonanych na rzecz swoich jednostek,
pozyskanym sprzęcie i wyposażeniu pożarniczym, udziale w działaniach ratowniczogaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz różnego rodzaju uroczystościach. Minutą ciszy
uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli
na wieczną służbę.
Strażacy z poszczególnych jednostek
OSP wysoko ocenili pracę swoich zarządów.
Zmiany dokonane w ich składach na kolejną
kadencję spowodowane były wymianą pokoleniową lub wyjazdami zagranicznymi.
Zarząd Gminny Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie składa gorące podziękowania wszystkim prezesom, naczelnikom,
członkom zarządów i komisji rewizyjnych,
którzy zakończyli swoją działalność, za ich
bezinteresowną społeczną służbę na rzecz
drugiego człowieka oraz za pracę na rzecz
swoich jednostek, zaś nowo wybranym wła-

MARZEC 2016

dzom życzy zadowolenia z pełnionej służby
oraz kontynuacji ponad stuletniej historii
ochotniczego pożarnictwa w miejscowościach naszej gminy.
Zebrania były okazją do wręczenia podziękowań i odznaczeń. W zebraniach tych
uczestniczyli członkowie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie,
przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP
w Jaśle, duchowni, samorządowcy oraz zaproszeni goście, którzy również wysoko ocenili funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy i podziękowali wszystkim druhom
strażakom za ofiarność i trud włożony w prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.
Zarząd Gminny Związku OSP RP w Nowym Żmigrodzie dziękuje wszystkim jednostkom OSP za miłe i serdeczne przyjęcie.
Adam Durał
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Na terenie gminy jest bezpieczniej
W piątek 12 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym
Żmigrodzie odbyło się spotkanie przedstawicieli policji i samorządów gmin Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Krempna, którego celem
było podsumowanie wyników policyjnej służby w 2015 roku na terenie gmin podległych Komisariatowi Policji w Nowym Żmigrodzie.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant
Powiatowy Policji w Jaśle inspektor Paweł
Filipek, Oficer Prasowy Komendanta komisarz Łukasz Gliwa, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie komisarz
Jacek Krzyżak, policjanci pełniący służbę
w komisariacie oraz wójtowie i przewodniczący rad gmin Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Krempna.
Spotkanie rozpoczął kom. Jacek Krzyżak,
który przywitał zaproszonych gości, po czym
przedstawił Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gmin
Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Krempna oraz
sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie za 2015 r.
Komendant na początku wystąpienia
zaznaczył, iż zadania związane z ochroną
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewnieniem porządku publicznego na terenie

podległym pod Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie, który stanowi aż 44,4%
powierzchni całego powiatu jasielskiego,
realizuje 16 funkcjonariuszy policji. Następnie omówił statystki związane z wykroczeniami, przestępczością, interwencjami oraz
działalnością prewencyjną w 2015 r.
W 2015 r. policjanci KP w Nowym Żmigrodzie wykryli o 34% mniej przestępstw
i ujawnili o 34% mniej wykroczeń w porównaniu do 2014 r., w czym za wykroczenia o  małym ciężarze gatunkowym pouczyli
788 sprawców. Na skutek zaostrzenia przepisów wyraźnie spadła też liczba nietrzeźwych kierujących. Nadal korzystny pozostał
tzw. wskaźnik zagrożenia przestępczością, który informuje o tym, ile zaistniało przestępstw w przeliczeniu na 10 000
mieszkańców – dla całego terenu podległego KP w Nowym Żmigrodzie wyniósł 7,81.

wskaźnik na terenie
podległym KP w 2015 r.

wskaźnik na terenie gminy
Nowy Żmigród w 2015 r.

wykroczenia

1540

770

przestępstwa

90

46

7,81

3,99

zjawisko

wskaźnik zagrożenia przestępczością
poziom wykrywalności

79,3%

76,1%

kolizje drogowe

50

32

wypadki drogowe

10

6

nietrzeźwi kierujący, w tym:
– sprawcy wykroczeń (stan po użyciu alkoholu)
– sprawcy przestępstw (stan nietrzeźwości)

39
19
20

16
9
7

interwencje domowe

266

133

Wybrane statystyki KP
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Ponadto na dobrym poziomie został utrzymany poziom wykrywalności, na co wskazuje ogólna wykrywalność, która wyniosła
79,3%. Skuteczność wykrywcza Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie była wyższa
o 7,8% od średniego wyniku całego powiatu
jasielskiego, gdzie wyniosła ona 71,5%.
W 2015 r. policjanci Komisariatu Policji
w Nowym Żmigrodzie organizowali też różnego rodzaju działania o charakterze profilaktycznym, między innymi: „Bezpieczne Ferie 2015”, „Niechronieni Uczestnicy
Ruchu Drogowego”, „Bezpieczne Wakacje
2015”, „Bezpieczna Droga do Szkoły”, „Pasy”,
„Trzeźwy Poranek” i wiele innych. Wśród
działań profilaktycznych warto wspomnieć
o kilkudziesięciu zrealizowanych spotkaniach z młodzieżą oraz podjętej wspólnie
z Gminą Nowy Żmigród akcji zmierzającej
do ograniczenia zażywania przez młodych
ludzi dopalaczy. Komisariat współpracował
też z Zespołami Interdyscyplinarnymi, podejmując działania zmierzające do przeciwdziałania i ograniczenia zjawiska przemocy
w rodzinie oraz współpracę z Gminnymi
Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komendant zaznaczył też aktywną i systematyczną współpracę z samorządami gminnymi, zwracając szczególną
uwagę na wsparcie ze strony Wójta Gminy
Nowy Żmigród Grzegorza Bary, w postaci
środków przekazanych na zakup paliwa,
narkotesterów, a także odmalowanie pomieszczeń i doposażenie komisariatu.
Profilaktyka jest najważniejszą rzeczą.
Nie ma nic lepszego, jak współpraca pomiędzy ludźmi i tutaj ta współpraca jest na jak
najlepszym poziomie. Cieszę się, że mogę
spać spokojnie jako wójt gminy, bo nad bezpieczeństwem czuwają ludzie, którzy są wykwalifikowani – powiedział wójt Grzegorz
Bara, podkreślając również wspólnie podejmowane działania zmierzające do przeniesienia siedziby komisariatu do nowych pomieszczeń i stworzenia funkcjonariuszom
dogodnych warunków pracy.
Ewelina Paluch

Serdeczne podziękowania znajomym i przyjaciołom z Nowego Żmigrodu, a w szczególności:
pp. Ryszardowi Szarzyńskiemu,
Krzysztofowi Augustynowi,
Marii Adamskiej,
Dariuszowi Piotrowskiemu,
Janowi Kurdzielowi,
Barbarze i Zenonowi Wiklowskim,
którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili
smutek i żal oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku w Egerze na Węgrzech
śp. Urszulę Antal z d. Rojkowską
składają:
Antal Jozef z Egeru,
Szabo Karolyne z Egeru,
Rojkowscy z Jasła.
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Sportowe ferie w GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, w ramach programu na ferie zimowe, zorganizował I Mistrzostwa Gminy
w Strzelaniu z Wiatrówki, IV Mistrzostwa
Gminy Nowy Żmigród w Darta, Mistrzostwa Gorzyc w Tenisie Stołowym i Mistrzostwa Brzezowej w Tenisie Stołowym.
W niedzielę 14 lutego, na rozpoczęcie
ferii zimowych, odbył się turniej o Mistrzostwo Gminy Nowy Żmigród w Darta. Są to zawody polegające na rzucaniu lotką do tarczy.
Po raz czwarty rozegrane zostały w sali GOK.
Udział w mistrzostwach mógł wziąć każdy,
kto przybył na zawody. Do rywalizacji przystąpiło 20 zawodników reprezentujących
niektóre miejscowości naszej gminy. Zgodnie
z regulaminem zawodnicy mieli do wykonania trzy serie po sześć rzutów. Najlepsze wyniki uzyskali: Mariusz Ćwiek – 320, Dawid
Pawluk – 257, Artur Pawluk – 253, Bartosz
Marszałek – 245 i zakwalifikowali się do finału zawodów, w którym stoczyli zacięty
pojedynek. Po wykonaniu kolejnych trzech
serii po sześć rzutów, najlepszym ponownie
okazał się Mariusz Ćwiek, zdobywając w finale 273 punkty. Drugie miejsce zajął Artur
Pawluk z dorobkiem 259 punktów, a trzecim
okazał się Bartosz Marszałek z wynikiem
180 punktów. Czwarte miejsce zdobył Dawid
Pawluk z wynikiem 167 punktów.
Po ośmioletniej przerwie Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie powrócił
do organizacji Turnieju Strzeleckiego o Mistrzostwo Gminy Nowy Żmigród, który również odbył się w sali widowiskowej GOK. Do

zawodów zgłosiło się piętnastu uczestników, w tym dwie panie, mieszkanki Toków.
Współorganizatorem zawodów była Liga
Obrony Kraju z siedzibą w Jaśle. Sędziowali
pan Krzysztof Czajka z LOK oraz Jerzy Dębiec z GOK. Przed rozpoczęciem zawodów
pan Krzysztof Czajka wręczył panu Jerzemu
Dębcowi certyfikat ukończenia kursu „Prowadzący Strzelanie” oraz „Kursu udzielania
pierwszej pomocy”. W pierwszej części zawodów uczestnicy wykonywali na przygotowanej ministrzelnicy po trzy strzały próbne,
a następnie oddawali pięć strzałów ważnych.
Do finału przeszli zawodnicy, którzy uzyskali
cztery najlepsze wyniki. Najlepiej w eliminacjach spisał się Mariusz Ćwiek uzyskując 44
punkty, drugi był Artur Czupa z Brzezowej,
trzeci Bastian Cyboroń z Nowego Żmigrodu,
a czwarty Paweł Łukaszewski z Brzezowej.
W finale zawodnicy oddali po trzy próbne
strzały i pięć ważnych. Tu najlepsi okazali się
zawodnicy z Brzezowej. I miejsce zajął Paweł
Łukaszewski z wynikiem 42 punkty, II – Artur
Czupa z wynikiem 36 punktów, III – Mariusz
Ćwiek z wynikiem 33 punkty, a IV – Bastian
Cyboroń z wynikiem 31 punktów. Poziom zawodów był wysoki. Była to okazja do wspania-

Zabawa karnawałowa w Mytarce i Sadkach

W ramach programu na karnawał i ferie,
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie zorganizował w Mytarce oraz w Sadkach zabawy karnawałowe dla miejscowych
dzieci. Najmłodsi w strojach swoich ulubionych bohaterów, przy dźwiękach muzyki
bawili się znakomicie, a karnawałowe atrakcje dostarczyły dzieciom niezapomnianych
wrażeń. W trakcie balu organizowane były
konkursy na „Najpiękniejszą Maskę Karnawałową”, czy „Królową i Króla Balu”. Nie za-
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brakło też kanapek, napoi i słodkiego poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Mytarki i Sadek.
Bal Karnawałowy dla dzieci i młodzieży
z Mytarki odbył się 30 stycznia w tamtejszym domu ludowym. 6 lutego natomiast
zorganizowano w domu ludowym w Sadkach Bal Karnawałowy dla dzieci z Grabaniny, Sadek i Toków.
Podczas balu chętni wykonywali własnoręcznie kolorowe maski różnych postaci
z bajek i wyklejali je brokatowymi ozdobami i wstążkami. W Mytarce I miejsce w konkursie w kategorii „Maska” zajęła Karolina
Spólnik, II – Agnieszka Źrebiec, III – Kornelia
Spólnik. „Królową Balu” została tu Karolina
Spólnik, a „Królem” – Aleksander Rodak.
W Sadkach, w konkursie na „Najpiękniejszą
Maskę Karnawałową”, zwyciężyła Małgorzata Buczyńska, II miejsce zajęła Aleksandra
Łukaszewska, III – Oliwia Przybyłowska.
„Królową Balu” została Patrycja Żurkiewicz,
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łej zabawy i zdrowej rywalizacji, szczególnie
interesującej w związku z tym, że w turnieju
wystartowali zawodnicy w różnym wieku.
Zwycięzcy obu turniejów zostali uhonorowani pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
W ramach ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury organizował także turnieje w tenisie stołowym. Zawodnicy rywalizowali
w kategorii open. Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Radnego, a zarazem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie, w miejscowości Gorzyce odbył się
w sali tamtejszego domu ludowego. Po zaciętych pojedynkach rozegranych systemem
„każdy z każdym” pierwsze miejsce zdobył
Adrian Musiał, II – Grzegorz Trzebińczyk, III
– Bartosz Chronowski, a IV – Hubert Osika.
Zawodnicy otrzymali z rąk dyrektora GOK
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa w miejscowości Brzezowa odbył się
również w sali miejscowego domu ludowego i cieszył się równie dużą popularnością.
Do rywalizacji zgłosiło się 12 zawodników.
Po zaciętych pojedynkach rozegranych systemem do dwóch przegranych meczów I miejsce zdobył Piotr Ciekliński, II – Robert Czupa, III – Artur Czupa, a IV – Patryk Władyka.
Nagrody wręczyli pani radna Maria Homlak
wraz z sołtysem Piotrem Bilskim. Zawody
prowadził i sędziował dyrektor GOK.
Ferie zimowe dobiegły już końca, a my
cieszymy się, że mimo braku śniegu i mimo
trudności w uprawianiu sportów zimowych,
udało się nam zapewnić mieszkańcom możliwość sportowego spędzania wolnego czasu.
		
Jerzy Dębiec
a „Królem” – Michał Kamiński. Zwycięzcom
wręczono nagrody rzeczowe i pamiątkowe
dyplomy.
W trakcie zabawy w Mytarce wyłoniono
też najlepszego „Wodzireja balu” i wyróżniono „Najmłodszą uczestniczkę”. Dyplom
„Najlepszy Wodzirej” poszedł w ręce Konrada Władyki, a dyplom dla „Najmłodszej
Uczestniczki” zdobyła Kornelia Spólnik. Organizatorami tamtejszego balu byli: Gminny
Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, sołtys sołectwa Mytarka, Koło Gospodyń Wiejskich w Mytarce i OSP w Mytarce.
W Sadkach, podczas balu, były również
zabawy taneczne, tj. taniec z balonem czy
taniec z krzesełkami, a wszyscy uczestnicy
i zwycięzcy otrzymali słodycze. Organizatorami tego balu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, radna miejscowości Toki i Sadki, KGW w Sadkach oraz sołtysi
miejscowości Grabanina, Sadki i Toki. Sponsorem wszystkich artykułów spożywczych
była radna Sadek i Toków.
Jerzy Dębiec
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Z historii Koła Gospodyń Wiejskich w Desznicy
Pożarną i ks. proboszczem. Swoje spotkania,
na których nie tylko omawiają różne sprawy
organizacyjne, ale też np. wykonują prace artystyczne, tj. stroiki bożonarodzeniowe, palmy
wielkanocne, organizują przy przepysznym
ciasteczku, oczywiście własnego wypieku.
Każda z członkiń, na miarę swoich możliwości, dokłada cegiełkę do tworzenia koła.
Joanna Żarnowska

Koło Gospodyń Wiejskich w Desznicy
rozpoczęło swoją działalność w latach 60. XX
wieku. Działały w nim panie z Desznicy i sąsiedniej wsi Jaworze. Dzięki ich zaangażowaniu wieś tętniła życiem. Zajmowały się sprowadzaniem i hodowlą piskląt, uczestniczyły
w kursach gotowania i pieczenia ciast, uczyły
się sposobów zdrowego odżywiania, nowoczesnego prowadzenia domu oraz uprawy
nowych gatunków warzyw, ziół i kwiatów.
Wspierały również dzieciniec wiejski, przygotowując posiłki dla dzieci. Oprócz codziennej pracy znajdowały też czas na wspólne
świętowanie, organizując Dzień Kobiet, Dzień
Dziecka, zabawy andrzejkowe i choinkowe.
Koło działało czynnie do lat 90., później z wielu przyczyn działalność ucichła.
Reaktywowało się po dwutysięcznym roku.
Obecnie liczy 14 członkiń w różnym wieku
– najstarsza pani ma 69 lat, a najmłodsza
– 29. Są to kobiety zorganizowane i chętne
do działania i współpracy. Przewodniczącą
KGW jest Joanna Żarnowska.
Aktywność koła z roku na rok wzrasta.
Członkinie są otwarte na inicjatywy podejmowane przez inne instytucje. Współpracują
m.in. ze Stowarzyszeniem „Dla Równości”,
którego celem jest pomoc w rozprowadzaniu produktów żywnościowych, owoców
i warzyw dla mieszkańców wsi. Udzielają
się charytatywnie, biorąc corocznie udział
w „Krempniańskiej Paradzie Historycznej”,
przygotowując dania i ciasta regionalne, a dochód z tej inicjatywy przekazują na renowację
cerkwi w Świątkowej Wielkiej. Ważnym dla
nich obszarem działań jest podtrzymywanie
lokalnej kultury ludowej. Corocznie przystępują do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Nowy Żmigród na najładniejszą palmę wielkanocną, w którym dwa razy z rzędu zdobyły
pierwsze miejsce. Mogą również pochwalić
się pierwszym miejscem w konkursie na
najsmaczniejszą babkę wielkanocną, którą
to upiekła jedna z członkiń, wykorzystując
swój, godny polecenia, dawny przepis.
Co roku panie uczestniczą też w uroczystościach organizowanych przez władze gminne i powiatowe. Chętnie pomagają
w przygotowaniu imprez okolicznościowych
dla mieszkańców wsi – współpracują ze szkołą podstawową, sołtysem, Ochotniczą Strażą
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Babka Agaty
Ciasto: 500 g mąki tortowej, 30 g drożdży,
100 g masła, 100 g cukru, 250 ml mleka, 2 żółtka,
odrobina startej skórki z cytryny, szczypta soli.
Nadzienie serowe: 125 g twarogu sernikowego, 2 łyżki cukru, 1 żółtko, 2 łyżki kandyzowanej
skórki z pomarańczy, 2 łyżki soku z cytryny.
Nadzienie makowe: 100 g maku z puszki,
1 łyżka cukru, 2 łyżki bułki tartej, 1 łyżeczka cynamonu, 1 łyżeczka wódki.
Nadzienie orzechowe lub migdałowe: 100 g
zmielonych orzechów włoskich lub laskowych, lub
migdałów, 2 łyżki bułki tartej, 125 ml mleka, 2 łyżki cukru, 1 łyżeczka cynamonu, 1 łyżka wódki.

Nadzienie z powideł: 150 g powideł śliwkowych, 2 łyżki cukru, szczypta cynamonu.
Składniki na nadzienia wymieszać w oddzielnych naczyniach. Do dużej miski włożyć mąkę,
drożdże, cukier i trochę ciepłego mleka. Wymieszać
i odstawić na 30 minut. Dodać żółtka, resztę mleka, sól, roztopione i wystudzone masło oraz skórkę
z cytryny. Ciasto wyrobić i odstawić w ciepłe miejsce, aż podwoi swoją objętość. Podzielić je następnie na 24 części, każdą rozwałkować, nałożyć na
połowę jedno z czterech nadzień i skleić jak pieróg.
24 pierogi umieścić pionowo w formie do babki
z kominem. Piec w temperaturze 175°C przez 50
min. Posypać cukrem pudrem lub polać lukrem.

WARTO PRZECZYTAĆ
William Paul Young Chata

Jeśliby ktoś mnie zapytał o to, co było dla mnie największym
literackim zaskoczeniem w ostatnich miesiącach, to wybrałbym
z pewnością Chatę kanadyjskiego pisarza W. P. Younga.
Bohaterem powieści jest Mack, szczęśliwy mąż i ojciec pięciorga dzieci. Jego świat wywraca się do góry nogami w dniu,
w którym znika z kempingu jego najmłodsza córka. W toku
poszukiwań wszystko wskazuje na to, że Missy została uprowadzona przez psychopatę i zamordowana w starej chacie na
odludziu. Ciała dziewczynki nie udaje się jednak odnaleźć. Pogrążony w żałobie Mack
nie potrafi się odnaleźć w tej tragicznej dla całej jego rodziny sytuacji nawet po upływie
kilku lat. Nieoczekiwanie, otrzymuje list, który zakrawa na okrutny żart. Ktoś zaprasza
go na weekend do tej właśnie chaty, która kojarzy mu się z najgorszym koszmarem jego
życia. Co więcej, tajemniczy autor zdaje się znać doskonale stan, w jakim znajduje się
Mack. Nie zdradzę więcej szczegółów, żeby nie psuć przyjemności czytania, a to dopiero początek niezwykłej akcji.
Dlaczego książka ta była dla mnie takim zaskoczeniem? Po pierwsze jest to powieść, której treść odnosi się do religii. Powieści tego typu, w odróżnieniu od książek
z dziedziny teologii czy historii Kościoła, czyta mi się niezbyt dobrze, gdyż często pisane są bardzo prostym, sentymentalnym językiem, a jednocześnie są zbyt „dydaktyczne”
czy wręcz moralizatorskie. Chata taka nie jest. Wciąga od pierwszej strony i trudno ją
odłożyć choćby na chwilę. Po drugie, być może najważniejsze, dzięki tej książce można
łatwiej pojąć sens cierpienia i doświadczeń życiowych, które uważamy za jednoznacznie złe; można lepiej zrozumieć potrzebę wybaczania, nawet kiedy wydaje się ono
niemożliwe; wreszcie, książka ta pomaga dostrzec miłość Boga we wszystkim, co nas
spotyka. Nie udziela jednoznacznych odpowiedzi na trudne pytania, ale bardzo delikatnie poszerza nasze postrzeganie rzeczywistości i wzbogaca duchowo. Zaryzykuję
stwierdzenie, że osoby cierpiące z powodu choroby, straty bliskich czy trudnej sytuacji
życiowej, odnajdą w lekturze tej książki ukojenie, a ból fizyczny czy duchowy nie będzie
aż tak dotkliwy jak dotychczas. Dodatkową rekomendacją niech będzie to, że ponad
3000 użytkowników portalu „Lubimy Czytać” oceniło Chatę bardzo wysoko, podobnie
jak wszyscy moi znajomi, którzy powieść tę przeczytali.
Osobom chcącym przeczytać tę książkę udostępnię własny egzemplarz – po uprzednim umówieniu się ze mną za pośrednictwem redakcji „Regionu Żmigrodzkiego”.
Waldemar Tokarczyk

MARZEC 2016

REGION ŻMIGRODZKI

KULTURA / PORADY OGRODNICZE

Działalność domu ludowego
w Mytarce w 2015 r. i plany na 2016 r.

Symboliczne otwarcie wyremontowanego domu ludowego w Mytarce oraz jego
poświęcenie, po wieloletniej przerwie w jego funkcjonowaniu, miało miejsce 27 września 2014 r. Remont i rozbudowa obiektu
domu ludowego w Mytarce trwały stopniowo od 2006 r., przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy. Dokończenie prac
i kompleksowy remont był możliwy dzięki
dofinansowaniu ze środków unijnych przyznanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach działania „Odnowa

i rozwój wsi” objętego PROW na
lata 2007–2013. Dzięki inwestycji stworzone zostały warunki do
organizacji spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, młodzieży oraz
różnego rodzaju imprez okolicznościowych.
W 2015 r. w domu ludowym
odbyły się: zabawa choinkowa
dla dzieci, Dzień Kobiet, przygotowanie palmy na konkurs wielkanocny, święcenie pokarmów,
piknik majowy z okazji Dnia Strażaka, Dzień Dziecka, szkolenie
strażaków z terenu gminy Nowy
Żmigród, rozpoczęcie sezonu
piłkarskiego Klubu Sportowego
„Wisłoka” Nowy Żmigród, szkolenie strażaków z powiatu jasielskiego, Dzień Ziemniaka z dziećmi z kl. V szkoły podstawowej,
zakończenie sezonu piłkarskiego
Klubu Sportowego „Wisłoka”, zebrania Kół Gospodyń Wiejskich,
Wigilia oraz Sylwester.
Ryszard Bęben

Harmonogram wydarzeń w domu ludowym
w Mytarce w 2016 r.
Data
16.01.2016
26.01.2016
30.01.2016
09.02.2016
24.02.2016
08.03.2016
marzec 2016
26.03.2016
27.03.2016
kwiecień 2016
30.04.2016
26.05.2016
29.05.2016
lub 05.06.2016
maj 2016
15.08.2016
sierpień 2016
wrzesień 2016
październik 2016
listopad 2016
11.11.2016
grudzień 2016

Wydarzenie
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP
Zebranie sprawozdawcze KGW
Zabawa choinkowa dla dzieci
Zebranie sportowców KS „Wisłoka”
Nowy Żmigród
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
i młodzieży
Dzień Kobiet
Wykonanie palmy wielkanocnej
Święcenie pokarmów wielkanocnych
Spotkanie strażaków przy tradycyjnym jajku
wielkanocnym
Zebranie wiejskie, Zebranie KGW
Piknik majowy z okazji Dnia Strażaka
Przygotowanie ołtarza na Boże Ciało
Dzień Dziecka
Zebranie KGW
Święto Plonów – Piknik sołecki
Zebranie Wspólnoty Leśnej wsi
Mytarz, Zebranie KGW
Zebranie wiejskie, Zebranie KGW
Dzień Ziemniaka, Zebranie KGW
Zakończenie sezonu piłkarskiego KS „Wisłoka”
Nowy Żmigród, Zebranie Wspólnoty Leśnej wsi
Mytarka, Zebranie KGW
Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta
Niepodległości
Zebranie KGW, Wigilia, Sylwester

Porady ogrodnicze na marzec

W marcu rozpoczynamy produkcję rozsady – szczególnie pomidorów, papryki, oberżyny. Do skrzynek z podłożem (ogrzanym
do temperatury pokojowej) wysiewa się nasiona pomidorów,
oczywiście przede wszystkim takich, które odpowiadają nam pod
względem smaku. Bardzo modne i bardzo dobre są pomidory malinowe – mamy dużo odmian o różnej wielkości owoców, różnym
zabarwieniu i smaku. A siejąc sami, mamy pewność odmianową,
bo ogrodnicy sprzedający rozsadę nie zawsze są uczciwi.
Na rozsadniku rozpoczynamy produkcję rozsad takich warzyw, jak: kapusta, kalarepa, kalafior, brokuł, sałata, por, cebula
oraz jarmuż. Pikujemy wysiane w lutym selery naciowe i korzenne oraz pomidory i paprykę pod osłony. Pikując roślinki przerywany system korzeniowy, ograniczając tym samym wzrost roślin
(rozsada krępa - mniej wybiegnięta) i doprowadzając do lepszego
ich ukorzenienia.
W marcu do gruntu wysiewamy: bób, groszek cukrowy, koper, wczesną marchew, sałatę i cebulę. W tunelu foliowym, jako
przedplon, siejemy rzodkiewkę, koper i sałatę na wczesny zbiór.
Przy sprzyjającej pogodzie wegetację rozpoczynają warzywa wieloletnie: rabarbar, lubczyk, szczypiorek, szczaw i szparagi. Oczyszczamy je z zaschniętych pędów i liści oraz nawozimy
nawozami organicznymi (najlepiej dobrze rozłożonym kompostem), spulchniamy lekko ziemię i oczyszczamy z chwastów.
W sadzie przeprowadzamy cięcie starych drzew: jabłoni,
grusz i śliw (jest to cięcie prześwietlające, rozrzedzające korony)
oraz regulację ich wysokości i szerokości. Cięcie przeprowadzamy w pogodne, suche dni, a duże rany po cięciu smarujemy farbą
emulsyjną z dodatkiem środka grzybobójczego lub gotowym preparatem dostępnym w handlu.
W marcu prześwietlamy krzewy owocowe takie jak: porzeczki, agrest, maliny, jeżyny, aronię, jagodę kamczacką i winorośl
– usuwamy stare pędy, uszkodzone i połamane. Po przycięciu
krzewów winorośli, jeżyny bezkolcowej oraz czarnej maliny, rozkładamy rusztowanie i przywiązujemy pędy.
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Truskawki i poziomki w końcu marca oczyszczamy ze starych
liści, odchwaszczamy i spulchniamy płytko glebę. Jeżeli chcemy
przyspieszyć zbiór owoców, przykrywamy je włókniną, którą
zdejmujemy na dzień (w okresie kwitnienia).
Gdy pogoda sprzyja, rozpoczynamy zdejmowanie okryć z bylin i krzewów ozdobnych. Spulchniamy glebę, usuwamy resztki
roślin, suche liście i rozpoczynamy nawożenie. Przycinamy krzewy ozdobne kwitnące późnym latem i jesienią: derenie, hortensje, róże i krzewuszki. Wytworzone wiosną nowe pędy obficie
zakwitną jesienią.
Pod koniec miesiąca siejemy kwiaty jednoroczne: groszek
pachnący, bławatek, nagietek, maczek kalifornijski. Do pojemników
wysiewamy: astry, aksamitki, cynie, niecierpki, zatrwian i celozję.
Przesadzając kwiaty doniczkowe, wybieramy doniczki o 2 cm
większe od obecnych. Na dno doniczki dajemy drenaż – żwirek
lub keramzyt. Najlepiej kupić ziemię odpowiednią do danego gatunku kwiatów.
Na wielkanocnym, suto zastawionym stole nie może zabraknąć
chrzanu. Jest to warzywo przyprawowe, o wysokiej wartości odżywczej. Znacznie ułatwia trawienie białek zwierzęcych, reguluje
czynności żołądka, przyspiesza przemianę materii oraz podnosi
odporność organizmu. Przeciwdziała również zmęczeniu wiosennemu, szczególnie w połączeniu z miodem i sokiem cytrynowym.
Mikstura przeciw zmęczeniu wiosennemu
Składniki: 125 g świeżego, drobno startego chrzanu, 3 cytryny (sok), 3 łyżki płynnego miodu.
Wszystkie składniki połączyć i wymieszać. Przechowywać
w lodówce. Zażywać 2 razy dziennie po 1 łyżeczce przez okres
3 tygodni.
Wszystkim moim sympatykom życzę smacznych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych.
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DOBRZE MIEĆ PASJĘ...

Marcin Szarzyński
fotografuje rajdy samochodowe (cz. 2)

Hayden Paddon, John Kennard – Katalonia 2014

W Walii Marcin zobaczył ogromną różnicę między mistrzostwami Polski, Europy
a mistrzostwami świata. Szybko zrozumiał,
że nic nie może się równać z atmosferą
WRC. Biorą w nich udział najlepsi na świecie kierowcy w najlepszych i najszybszych
na świecie samochodach. Wielkie koncerny
samochodowe wydają fortuny na części,
mechaników i kierowców, bo chcą być najlepsze. To dla nich prestiż. Jeśli ktoś choć
raz widział na własne oczy rajd WRC, to
będzie chciał zobaczyć go znowu. I tak było
w przypadku Marcina. W 2008 roku, wraz
z Olgą, wybrali się na wakacje na Sardynię
w czasie, gdy rozgrywano tam Rally Italia
Sardegna, jedną z szutrowych rund WRC.
Rok później pojechali na Rajd Portugalii,

podczas urlopu w 2013 roku zobaczyli z bliska Rajd Hiszpanii rozgrywany na wschodnim wybrzeżu Katalonii. Znane przysłowie
mówi, że apetyt rośnie w miarę jedzenia…
Jak bardzo zmieniło się podejście Marcina do fotografowania rajdów? Dawniej jechał na zawody na jeden dzień wraz z grupą
kolegów, żeby było taniej. W ogóle się nie
przygotowywali, chcieli zobaczyć szybkie
samochody i zrobić kilka zdjęć. Teraz niemal każdy wyjazd Marcin poprzedza długimi przygotowaniami. Zawsze stara się
zdobyć akredytację prasową (zakłada wtedy specjalny trykot i identyfikator), dzięki
której może swobodnie przemieszczać się
na trasie rajdu i robić zdjęcia ramię w ramię z najlepszymi fotografami sportowymi

Kapelusz z autografami kierowców WRC
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świata. Bez niej musi się o miejsce do zrobienia zdjęcia wykłócać z ochroną. W takich
sytuacjach zawsze może liczyć na swoją żonę, która bardzo dobrze mówi po angielsku
i sama także próbuje robić rajdowe zdjęcia.
A że nie jest to łatwe, przekonała się na Sardynii. Olga wraz ze znajomymi ustawiła się
w bezpiecznej odległości od trasy i czekała
na zawodników. Jako pierwszy jechał wicemistrz świata, Fin Jari-Matti Latvala. Mknął
z taką prędkością, że na wykonanym przez
nią zdjęciu… nie było samochodu.
Dzisiaj do każdego rajdu (każdy etap
WRC trwa zwykle 4 dni) Marcin i Olga
przygotowują się podobnie jak biorąca
w nim udział załoga samochodu. Są profesjonalistami w każdym calu: wynajmują
nocleg w niewielkiej odległości od miejsca
rozgrywania zawodów, wynajmują samochód i przyjeżdżają na trasę rajdu dzień lub
dwa dni wcześniej, aby się z nią zapoznać,
zaznaczają na mapie miejsca, gdzie warto
stanąć z aparatem, oceniają, gdzie jest bezpiecznie i skąd uda im się uchwycić ciekawy
kadr. Na trasie jednego odcinka specjalnego (tzw. OS-u), liczącej np. 40 km, są miejsca dla fotografa ciekawe i nudne. Marcin
stara się wybierać takie, gdzie samochody
będą wykonywać ciekawe manewry, ostro
skręcać lub przy dużej prędkości odrywać
się od drogi. Gdy taki rekonesans zostanie
zrobiony prawidłowo, to na każdym zdjęciu
będzie się działo coś ciekawego.
Jednak jeśli miejsca na trasie rajdu, które fotograf wybrał, są znacznie oddalone od
siebie, to musi się on jakoś po terenie przemieszczać. Jak to robi? Chodzi, a czasem nawet biega po kilka kilometrów, no i zawsze
musi mieć pod ręką samochód, żeby przejechać na miejsce rozgrywania następnego
OS-u. Fotografia rajdowa to bardzo czasochłonne i męczące zajęcie. W dzień rozgrywania zawodów Marcin wstaje bardzo
wcześnie, czasem nawet o 4 rano, jedzie na
miejsce rozgrywania rajdu i 15-17 godzin
jest na nogach. Przez cały ten czas dźwiga
na szyi dwa aparaty (z długim i z krótkim
obiektywem) i raz jednym, raz drugim robi zdjęcia. Chodzi o to, żeby mógł w każdej
chwili zmienić perspektywę patrzenia. Gdy
dzień się kończy, Marcin wraca do domu lub
hotelu i przegrywa zdjęcia na komputer, jest
ich 800, a czasem nawet 1000. Jeśli jakiś
portal czeka na aktualne fotosy, to trzeba
tę masę zdjęć z grubsza przejrzeć, wybrać
kilkanaście i je przesłać. Zanim to wszystko
zrobi, zje kolację i weźmie prysznic, to na
zegarze jest północ i trzeba się kłaść, bo za
4 godziny czeka go 30-kilometrowa podróż,
żeby się ustawić z aparatem w ciekawym
miejscu. Przecież można zrobić piękne zdjęcia pędzących samochodów o wschodzie
słońca... A rano może się okazać, że pada
deszcz i jest zimno. Będą mijały godziny,
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DOBRZE MIEĆ PASJĘ...
a pogoda się nie zmieni, więc fotograf będzie moknął i chodził po błocie. Będą mu
przeszkadzały drętwiejące palce, zaparowane okulary i aparaty całe w wodzie, ale
swoją pracę wykona, będzie cały dzień na
nogach i zrobi następnych 1000 zdjęć... Gdy
po kilkudniowym rajdzie Marcin przegląda
swoje zdjęcia, ma wielką satysfakcję, bo wie,
ile wysiłku kosztowało ich zrobienie.
Kolejne etapy WRC, które odbywają się
np. w Hiszpanii, Portugalii czy Niemczech,
to doskonała okazja, żeby zwiedzać i poznawać nowe zakątki Europy. Lokalizacja
np. Rajdu Hiszpanii jest bardzo atrakcyjna.
W wolnym czasie można odpocząć na plaży
lub zwiedzić zabytkowe miasto Tarragona,
łączyć przyjemne z pożytecznym – odetchnąć od codziennej pracy, obejrzeć najszybsze samochody na świecie, a czasem,
tak jak na Sardynii, popatrzeć z bliska na
gwiazdy sportu światowego formatu – mistrzów kierownicy. Ich osiągnięcia można
porównać do wyników najsłynniejszych
piłkarzy lub tenisistów. Francuz Sebastien
Loeb dziewięć razy był mistrzem świata
i ciągle walczy o następne trofea. Podczas
rajdu na Sardynii można było do niego podejść, wziąć autograf, zrobić zdjęcie, a nawet z nim porozmawiać. Tam też zdarzyła
się zabawna sytuacja, gdy Olga wpadła na
pomysł, żeby zebrać autografy kierowców
i pilotów na swoim kapeluszu. Gdy dostała
je już od tych najsławniejszych, wtedy młody, obiecujący kierowca z Francji, wręcz dopominał się, żeby też pozwoliła mu się podpisać. Nazywał się... Sebastien Ogier - dzisiaj
jest 3-krotnym mistrzem świata, więc może
to był szczęśliwy kapelusz?
Marcin bardzo ciepło wypowiada się
o Robercie Kubicy. Wielokrotnie widział go
z bliska i robił zdjęcia pierwszemu i jedynemu jak do tej pory Polakowi w Formule 1,

Robert Kubica, Maciek Szczepaniak – Katalonia 2014

który po ciężkim wypadku i kontuzji prawej
ręki, zaczął jeździć w WRC. Żmigrodzki fotograf uważa Kubicę za fenomen na skalę
światową. Rzadko się spotyka człowieka tak
bardzo utalentowanego i zdeterminowanego, który mimo niesprawnej ręki i skromnego budżetu, potrafi wygrywać z najlepszymi na świecie. Marcin ma nadzieję, że jakiś
znaczący team weźmie Kubicę pod swoje
skrzydła i pozwoli mu na swobodną jazdę
i na tyle wypadków, ile jest mu potrzebne,
aby nauczył się wygrywać. Tak jak w piłce
nożnej zawodnik może złapać kontuzję, tak
w sportach samochodowych mogą zdarzyć
się wypadki. Są one wliczone w ten sport,
bez nich nie byłoby zwycięstw. Marcin, mimo że był już na przeszło 50 rajdach, nie
miał okazji oglądać jakichś poważnych kolizji, jednak był świadkiem wielu ryzykownych sytuacji, które mogłyby się tragicznie

Piotr Figura

Jari Ketomaa, Mika Stenberg – Rajd Portugalii 2010
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skończyć, gdyby za kierownicą nie siedzieli
najlepsi kierowcy na świecie. Sposób ich
jazdy robi niesamowite wrażenie, nawet na
osobach niezainteresowanych motoryzacją.
Marcin lubi obserwować reakcję ludzi,
którzy pierwszy raz są na rajdzie WRC.
Otwierają oczy i usta ze zdumienia, nie
mogą uwierzyć, że można tak szybko jeździć samochodem. W 2016 roku w Mikołajkach odbędzie się Rajd Polski, zaliczany
do Rajdowych Mistrzostw Świata, a więc
stosunkowo niedaleko od nas będzie okazja
zobaczyć Roberta Kubicę i jego rywalizację
z mistrzem świata: Sebastianem Ogierem,
a może nawet będzie można uścisnąć im
dłoń lub zrobić sobie z nimi zdjęcie? Marcin
na pewno tam będzie, bo to doskonała okazja, żeby zrobić świetne zdjęcia i spotkać
kolegów po fachu. Środowisko fotografów
rajdowych jest dość wąskie, wszyscy się
znają, lubią i starają się wspierać. Marcin
często odbiera pozytywne sygnały na temat
swoich zdjęć, jest rozpoznawany i znany
z tego, że zawsze po zawodach portretuje
kierowców i pilotów. Chce pokazać, że to
ludzie są w tym sporcie najważniejsi, a nie
samochody. Takie podejście sprawia, że
z powodzeniem może nazywać siebie reporterem sportowym.
Pasja Marcina ciągle się rozwija i to
uważa za swój największy sukces. Wie, że
nigdy nie wolno rezygnować z marzeń, a jego największym jest to, żeby zostać zawodowym fotografem. Chciałby co sezon jeździć na wszystkie rajdy WRC (w 2016 roku
będzie ich 14), robić tam zdjęcia i z tej pracy
się utrzymywać. Marzy również o fotografowaniu Rajdu Dakar i Formuły 1. Dla własnej przyjemności chciałby zobaczyć kiedyś słynny 24-godzinny wyścig w Le Mans
i wspólnie z Olgą pojechać do Australii.

MARZEC 2016
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Gimnazjaliści z Nowego Żmigrodu
najlepsi w siatkówkę
W piątek 12 lutego na hali sportowej w Nienaszowie rozegrany został Turniej w Piłce Siatkowej Gimnazjów o Puchar Wójta Gminy
Nowy Żmigród, pod patronatem Radnego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Wojciecha Zająca.
W zawodach, które zostały rozegrane
systemem „każdy z każdym”, wzięły udział
drużyny reprezentujące wszystkie gimnazja z terenu gminy.
Zawody rozpoczęły się po godzinie 9.00
od losowania kolejności rozgrywania meczów przez poszczególne drużyny i trwały
blisko 5 godzin. Rozgrywkom towarzyszyła
zdrowa rywalizacja, miła atmosfera oraz
wspaniały doping koleżanek i kolegów.

Zwycięzcą turnieju została drużyna
z Nowego Żmigrodu. II miejsce przypadło
drużynie z Kątów, III – drużynie z Łężyn,
IV – drużynie z Nienaszowa, a najlepszym
zawodnikiem turnieju został Jakub Dziwak
z Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie.
Rywalizacji przyglądali się Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech
Zając, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz
Bara oraz Przewodniczący Rady Gminy Piotr
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Ewelina Paluch

Udane ferie UKS „TEMPO”

Wójt spotkał się z prezesami klubów sportowych

10 lutego Wójt Gminy Nowy Żmigród
Grzegorz Bara spotkał się w Urzędzie Gminy
z prezesami klubów sportowych działających
na terenie gminy Nowy Żmigród. Spotkanie dotyczyło finansowania klubów w 2016
r. w związku z planowanym do ogłoszenia
otwartym konkursem ofert na realizację zadania własnego polegającego na tworzeniu
warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w gminie Nowy Żmigród w 2016 r.
We wspomnianym konkursie projektów
będą mogły brać udział kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

Suski, którzy wręczyli uczestnikom okolicznościowe puchary, dyplomy oraz piłki.
Organizatorem turnieju był Zespół
Szkół w Nowym Żmigrodzie. Drużyny do
rozgrywek przygotowali: Stanisław Zoła,
Bogusław Sterkowicz, Andrzej Mroczka
oraz Tomasz Fila, a zmagania zawodników
sędziował Antoni Hućko.

które na terenie gminy Nowy Żmigród prowadzą działalność sportową.
Zaplanowana w budżecie gminy wysokość środków finansowych przeznaczonych
na dotacje dla klubów w 2016 r., w kwocie
121 000,00 zł, została zwiększona o 4 300,00
zł, z przeznaczeniem dla Katolickiego Klubu
Sportowego „Gaudium” Łężyny, w związku
z jego awansem do klasy okręgowej i dla poszczególnych klubów wynosi: Katolicki Klub
Sportowy „Gaudium” Łężyny – 38 600,00 zł,
Klub Sportowy „Wisłoka” Nowy Żmigród –
34 300,00 zł, Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Nienaszów – 34 300,00 zł, Klub Sportowy „Nowy Dwór” Makowiska – 18 100,00 zł.
Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wydatki związane z pokryciem kosztów: organizowania i udziału w zawodach
sportowych w określonej dyscyplinie sportu,
realizacji programów szkolenia sportowego
oraz udziału w zgrupowaniach przygotowujących do uczestnictwa w rozgrywkach.
Ewelina Paluch
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W okresie ferii zimowych Uczniowski Klub
Sportowy „TEMPO” Nienaszów brał udział
w 6 turniejach piłki nożnej. Rozegrano: 15 lutego – Turniej rocznika 2008 i młodsi (MOSiR
Jasło – nie prowadzono klasyfikacji, a obie
drużyny zanotowały pierwsze wygrane);
18 lutego – Turniej rocznika 2009 (Bukowsko – nie prowadzono klasyfikacji, zanotowano 4 zwycięstwa i remis); 22 lutego – Turniej
rocznika 2008 (MOSiR Dukla – VII miejsce);
24 lutego – Turniej rocznika 2006 (MOSiR Dukla – I miejsce); 26 lutego – Turniej
rocznika 2004 (MOSiR Dukla – IV miejsce);
27 lutego – Turniej rocznika 2006 (Bukowsko – III miejsce).
Dla dosyć dużej liczby zawodników były
to pierwsze turnieje w życiu, tak więc była
radość i duże zadowolenie ze strzelonych
bramek. Dla najmłodszych – to zapewne początek fantastycznej przygody z piłką.
Szczegółowe relacje z rozgrywek dostępne są na www.nowyzmigrod.eu.
Bogusław Sterkowicz
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Ferie na stoku
Nie ma odpowiedniejszego czasu na
prawdziwą zimę niż ferie zimowe, tymczasem w połowie lutego śniegu nie przybywało, a wręcz przeciwnie – z powodu wysokiej
temperatury i opadów deszczu, zniknął
całkowicie. Nie była to dobra wiadomość
dla gimnazjalistów z terenu naszej gminy,
z których blisko dziewięćdziesięciu miało
skorzystać w okresie ferii z darmowej nauki
jazdy na nartach.
Ideą akcji było udostępnienie aktywnego wypoczynku, połączonego ze zdobyciem umiejętności jazdy na nartach, przede
wszystkim dzieciom, które nigdy nie miały
nart na nogach. Kursy miały odbyć się na
stoku narciarskim MARESZKA w Świątkowej Wielkiej i obejmowały karnety całodniowe, zajęcia z instruktorem, a także
wypożyczenie kompletnego sprzętu narciarskiego oraz posiłek.

fot.: Katarzyna Dedo

Zimowisko MDK w Desznicy

Ferie zimowe to czas odpoczynku uczniów
od szkoły, nauki i codziennej dyscypliny. Czy
aby na pewno? Niekoniecznie. Co więcej,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Desznicy
popadli w drugą skrajność: pierwsze trzy
dni ferii spędzili w szkole, z nauczycielami,
w klasach i sali gimnastycznej, w dodatku byli
tam dzień i noc, i wszystko to z własnej, nieprzymuszonej woli. Ale to tylko część prawdy.
Druga jej część jest taka, że, jak co roku, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wraz z miejscową szkołą zorganizował zimowisko dla
dzieci należących do Sekcji Ekoturystyki.

Dobre warunki panujące na stoku w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie ferii sprawiły, że pierwsza – poniedziałkowa grupa
skorzystała z wyjazdu. Mimo zmieniającej
się pogody i narastających opadów deszczu
kursanci na stoku bawili się dobrze, a na
twarzach dostrzec można było uśmiechy.

Akcja była pomysłem Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i miała być sfinansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, jako upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

Uczestnikami zimowiska byli uczniowie
SP w Desznicy, jak również dzieci z jasielskich
szkół podstawowych. Tegoroczny temat
przewodni „Tropem tajemnic” zobowiązał
organizatorów do zaplanowania ciekawych
zajęć edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych, które zawierały obydwa słowa tytułu.
Od kilku lat organizatorem i dobrym duchem
opiekuńczym zimowiska jest pani Katarzyna Dedo, wspomagana przez animatorów
kultury oraz nauczycieli desznickiej szkoły:
Marię Skibę, Marię Stoś, Monikę Żmigrodzką
i Waldemara Tokarczyka.
Pomimo niekorzystnej aury, młodzi tropiciele dwukrotnie wyprawiali się w teren,
gdzie pod czujnym okiem i uchem leśnika
Sławomira Czyżowicza wypatrywali oznak
zbliżającej się wiosny. Wycieczka do lasu
i w pola była okazją do nauki rozpoznawania gatunków ptaków po wydawanych
przez nie odgłosach. Młodzi tropiciele mieli nie lada wyzwanie do podjęcia w czasie
drugiego wieczoru zimowiska. Podzieleni

na grupy odnajdywali ukryte w budynku
szkoły koperty z zakodowanymi zadaniami
specjalnymi, których wykonanie wymagało
dużej wiedzy, sprytu i sprawności fizycznej.
Dla uczniów chyba największą atrakcją były
pokazy strażackie i ratownicze zorganizowane przez OSP Łysa Góra. Pragniemy podziękować panom strażakom za ich pomoc
i zaangażowanie. Bardzo ciekawe zajęcia integracyjne przeprowadziła także pani Aneta
Szmyd, nauczycielka języka włoskiego – ułożyła dla dzieci quiz sprawdzający rozmaite
dziedziny wiedzy. Instruktorzy strzelectwa
sportowego udzielili młodym tropicielom
instrukcji, jak bezpiecznie posługiwać się
bronią pneumatyczną. Każdy uczestnik
mógł sprawdzić swoje predyspozycje do zawodu żołnierza. Czas spędzony na zimowisku z pewnością upłynął zbyt szybko, więc
myślimy już o przyszłorocznych feriach,
a póki co przed nami sporo atrakcyjnych zajęć terenowych w Sekcji Ekoturystyki.

Ewelina Paluch

Waldemar Tokarczyk

Wędrówka sztandaru szkoły w Nowym Żmigrodzie
Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie Nowym powstała w 1808 roku. Utworzona
przez administrację austriacką kształciła
wszystkie dzieci bez względu na pochodzenie i wyznanie. Była szkołą jednoklasową
z jedną siłą nauczycielską, ale z biegiem lat
rozrastała się i powiększała, od 1874 była
dwu, a od 1879 – trzyklasową. W 1888 Rada
Gminna Miasta Żmigród, widząc konieczność powiększenia szkoły do czteroklasowej, zobowiązała się opłacać czwartego
nauczyciela. Tego roku również kierownik
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szkoły, pan Walenty Kusiba, zaczął spisywać kronikę, która jest dzisiaj bezcennym
źródłem historycznym.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 szkoła, organizując akademie
patriotyczne i przedstawienia teatralne, stała się najważniejszym lokalnym ośrodkiem
krzewiącym historię i kulturę narodową.
W 1923 zyskała status 7-klasowej, uczyła
wtedy 430 uczniów, zatrudniała 10 nauczycieli, katechetę i nauczyciela religii mojżeszowej. W tym samym roku rozpoczęto
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długo oczekiwany remont starego budynku
szkoły, który bardzo ucierpiał w czasie tzw.
wielkiej wojny (I wojny światowej). 3 lata
później, dzięki zaangażowaniu burmistrza
Leona Karcińskiego, kierownika szkoły Jana Stanka i inspektora Jana Leitnera, szkoła
powszechna miała odnowioną, okazałą siedzibę przy głównej ulicy miasteczka. Była
wówczas największą, najnowocześniejszą i w opinii wielu najlepszą szkołą powszechną w okolicy. Już wtedy chodziły do
niej dzieci z Grabaniny, Starego Żmigrodu,

-13-

HISTORIA
Gorzyc i Samoklęsk, mimo że odległość kilku
kilometrów musiały pokonywać codziennie (od poniedziałku do soboty) pieszo.
Najprawdopodobniej to właśnie z połowy lat 20-tych XX wieku pochodzi sztandar
szkoły.
Jego historia jest pełna niewiadomych.
Nie wiemy, w którym roku został zrobiony, kto go ufundował, kto zaprojektował
i wykonał. Nie wiemy też przy okazji jakiej
uroczystości i przez kogo został poświęcony. Zapewne znalibyśmy odpowiedzi,
przynajmniej na niektóre z tych pytań,
gdyby do naszych czasów zachował się
jego drzewiec (z gwoździami, na których
znajdowały się inicjały fundatorów). Jednak już to, że możemy dzisiaj patrzeć
na płat sztandaru 7-klasowej Szkoły Powszechnej Mieszanej w Żmigrodzie Nowym,
należy rozpatrywać w kategoriach cudu.
Ma on kształt prostokąta o długości
110 cm i szerokości 70 cm. Jest obszyty
złotymi frędzlami, a w jednym dolnym rogu
zachował się chwast, czyli ozdobny pędzel
ze sznureczków. Awers płata jest koloru beżowego. W jego centrum umieszczone jest
okrągłe, obszyte złotymi nićmi malowidło
przedstawiające Matkę Boską Częstochowską w koronie z Dzieciątkiem Jezus na ręku.
Pod wizerunkiem widnieje pięknie haftowany napis: Szkoła 7kl. w Żmigrodzie. Rewers
płata sztandaru ma kolor jasnobrązowy.
Pośrodku tej jego części przyszyto okrągły,
obszyty złotem obraz orła białego w koronie. Orzeł zaprojektowany jest na wzór zygmuntowski. Znajduje się on na czerwonym
tle, w malowanej ramie – wieńcu.
Fakt, że szkoła powszechna posiadała
swój sztandar już w połowie lat 20-tych,
pokazuje przywiązanie ówczesnej społeczności do polskości, jej tradycji i historii.
Z jednej strony była to tradycja związana
z religią rzymskokatolicką, przypominającą
o wierze ojców i losach narodu w tej wierze
pokładanych (np. czasy szwedzkiego potopu, ślubów króla Jana Kazimierza czy konfederacji barskiej). Z drugiej jednak strony była to pamięć o złotym wieku dziejów Polski,
czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
która gwarantowała np. tolerancję religijną
dla wszystkich obywateli. Tę tradycję starano się kontynuować. Uczniami żmigrodzkiej
szkoły były dzieci wyznania rzymskokatolickiego, ale także żydowskie i czasami
grekokatolickie, jednak podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych i patriotycznych
wszystkie szły pod jednym sztandarem.
We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna i niemieckie władze okupacyjne przejęły
nadzór nad szkołą. Kierownik Władysław
Kasprzyk zdawał sobie sprawę, że sztandar oraz kronikę trzeba ukryć, bo mogą zostać zniszczone. Zabrał więc te przedmioty
i przechowywał w swoim domu przez cały
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okres okupacji. Gdy w październiku 1944
Żmigród został wysiedlony, kierownik,
nawet wobec sprzeciwu żony, Wiktorii,
nalegającej, aby raczej zabrać rodzinne pamiątki, ubrania lub pożywienie, spakował
do walizki płat sztandaru i kronikę szkoły.
Ocalił tym samym najcenniejsze pamiątki
przedwojennej szkoły, bardzo ważne źródła
historyczne o naszej małej ojczyźnie.
Koniec wojny nie oznaczał końca wędrówki sztandaru. W 1945 roku, po tym jak
opustoszałe i kompletnie zniszczone miasteczko zostało oswobodzone przez Armię
Czerwoną, a do swoich domów zaczęli powracać żmigrodzianie, sztandar wrócił do
szkoły. Mieściła się ona wówczas w naprędce wyremontowanym domu Gminy Chrześcijańskiej (tzw. „starej gminie”), gdyż w czasie walk frontowych spłonął przedwojenny
gmach szkolny. Władysław Kasprzyk w maju 1945 roku zorganizował naukę i założył
Komitet Odbudowy Szkoły w Żmigrodzie.
Kierownik nie ustawał w wysiłkach, aby do
wzniesienia nowej szkoły zaangażowało się
całe społeczeństwo. Mimo że poważnie za-

Orzeł na rewersie sztandaru
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chorował i przeszedł w stan spoczynku, do
końca interesował się żmigrodzką szkołą,
pomagał zbierać na nią fundusze. Władysław Kasprzyk zmarł w 1951 roku w Jaśle,
a nowy budynek szkoły, który stoi po dziś
dzień, oddano do użytku w 1953.
Co się stało ze sztandarem? Najprawdopodobniej już pod koniec lat 40-tych znowu
został schowany gdzieś na dnie szafy w domu państwa Kasprzyków. Po pierwsze dlatego, że był nieaktualny, bowiem w Nowym
Żmigrodzie utworzono 8-klasową szkołę
podstawową. Po drugie dlatego, że w szkołach zakazano nauki religii. Po trzecie – orzeł
w czasach PRL nie miał korony, a nauczanie
historii traktowano wybiórczo. Trudno sobie wyobrazić, by władze komunistyczne
pozwoliły, aby Matka Boska Częstochowska
lub orzeł biały w koronie mogły być oficjalnymi symbolami państwowej szkoły.
Po śmierci Władysława Kasprzyka
sztandar przeszedł pod opiekę nauczycielskiego małżeństwa – Julii i Daniela Grünnów, a potem ich dzieci i wnuków. W domu
przy ulicy Podwale płótno spędziło prawie
40 lat. Tylko wtajemniczeni wiedzieli o tym,
że wizerunek Czarnej Madonny w oknie
tego domu, wystawiany w czasie świąt maryjnych i na Boże Ciało, pochodzi właśnie ze
sztandaru.
Na początku lat 90-tych XX wieku, gdy
Polska przechodziła zmianę ustroju i odzyskiwała suwerenność, wnuk państwa
Grünnów – Robert Lentner uzgodnił z dyrektorem Stanisławem Płocicem zwrócenie
sztandaru szkole. Zanim zdążył to uczynić,
ktoś go ubiegł. Nauczyciel historii w LO
w Nowym Żmigrodzie i pasjonat muzealiów
związanych z regionem pan Jacek Pajda zafascynował się sztandarem. Pożyczył go od
rodziny Lentnerów, aby go sfotografować
i opisać. Jednak zamiast oddać go z powrotem, bez porozumienia z kimkolwiek, przyniósł sztandar do szkoły. Od tego czasu do
dzisiaj płat zabytkowego sztandaru wisiał
w sekretariacie szkoły, ukryty w gablocie za
chorągwią ZHP.
Na początku września 2015 roku zgodnie z wolą dyrektor Zespołu Szkół w Nowym
Żmigrodzie Alicji Witkowskiej, za wiedzą
rady pedagogicznej szkoły i dzięki wydatnej
pomocy pana Zdzisława Senczaka, sztandar
został oddany do renowacji. Polegała ona
na dokładnym odczyszczeniu i zabezpieczeniu płócien, a także na drobiazgowej
restauracji malowideł. Sztandar 7-klasowej
Szkoły Powszechnej Mieszanej w Żmigrodzie
Nowym został zabezpieczony na przyszłość
i będzie wyeksponowany na dolnym korytarzu w budynku Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie.
Jego wędrówka właśnie się zakończyła.
Piotr Figura
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Legion wschodni (cz.  1)
W dziejach wojskowości oddziały zwane
legionami pojawiły się już w starożytności.
Najbardziej znane, od których zresztą wywodzi się ta nazwa, to legiony rzymskie. Legion,
z języka łacińskiego legio, oznaczał „pobór”.
W antycznym Rzymie były to jednostki ciężkozbrojnej piechoty, które zasłynęły z doskonałej organizacji, wyszkolenia i dyscypliny. To właśnie dzięki nim Rzymianie, drogą
podbojów, stworzyli swoje imperium.
Również w dziejach narodu polskiego
formacje zwane legionami zajmują szczególną rolę. W czasach zaborów powstawały
one często na obczyźnie, by walczyć o wolną
Polskę. Spośród kilku jednostek powstałych
w XIX i XX wieku można wymienić: Legiony
Polskie we Włoszech pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego (ich pieśń – „Mazurek Dąbrowskiego” – stała się z czasem
hymnem Polski), Legia Naddunajska gen.
Karola Kniaziewicza i Legia Nadwiślańska
walczące w czasach wojen napoleońskich,
Legion Mickiewicza utworzony w 1848 roku przez naszego wielkiego wieszcza, Legiony Polskie na Węgrzech działające w czasie
Wiosny Ludów, Legion Polski w Turcji walczący w wojnie rosyjsko-tureckiej w latach
1877–1878, czy najbardziej znane Legiony
Polskie z czasów I wojny światowej, zorganizowane i dowodzone przez Józefa Piłsudskiego, których działalność przyczyniła się
do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na tym tle historia Legionu Wschodniego
jest stosunkowo mało znana, choć związana
z naszym regionem.
Wybuch I wojny światowej ożywił nadzieje wielu Polaków na zmianę swojego
losu. W wielkim, światowym konflikcie
naprzeciw siebie stanęli bowiem zaborcy,
co stwarzało dla narodu polskiego pewne
szanse. Wśród Polaków występowały różne postawy wobec zaborców i kwestii odzyskania niepodległości, pośród nich dwie
miały najwięcej zwolenników. Orientację
prorosyjską – antyniemiecką głosili działacze Narodowej Demokracji z Romanem
Dmowskim na czele, posiadający spore
wpływy w dawnym Królestwie Polskim.
Opcję proaustriacką – antyrosyjską reprezentowali działacze galicyjscy. W związku
z tym, iż Polacy w Galicji, dzięki autonomii,
cieszyli się większą swobodą w porównaniu
z innymi polskimi ziemiami, mogli tworzyć
szereg organizacji o charakterze paramilitarnym. Prowadziły one również wojskowe
przysposobienie młodzieży, przygotowując
w ten sposób wyszkolone kadry dla przyszłego wojska polskiego. To właśnie w Galicji aktywną działalność rozwinęły takie
organizacje jak: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Związek Walki Czynnej,
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Juliusz Leo – Prezes Naczelnego Komitetu
Narodowego

Związek Strzelecki, Towarzystwo „Strzelec”,
Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Podhalańskie, Drużyny Bartoszowe. Spośród
członków tych organizacji wywodziła się
większość późniejszych legionistów.
Wybuch wojny zaktywizował działania.
6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa
Strzelców pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, jej celem było wywołanie powstania
antyrosyjskiego. Mimo opanowania Kielc,
do wybuchu insurekcji nie doszło i strzelcy musieli wycofać się do Galicji, a władze
austriackie zażądały rozwiązania oddziału.
W obronie polskich formacji wojskowych
wystąpili politycy z zaboru austriackiego.
16 sierpnia 1914 roku, w Krakowie, przedstawiciele konserwatywnych i demokratycznych ugrupowań politycznych powołali
do życia Naczelny Komitet Narodowy. Komitet ten miał być przedstawicielstwem całego narodu polskiego, a zarazem najwyższą
władzą polityczną i wojskową. Pierwszym
prezesem NKN został prezydent Krakowa
Juliusz Leo, kierownikiem sekcji zachodniej
– Władysław L. Jaworski, wschodniej – Tadeusz Cieński, Departamentem Wojskowym

kierował Władysław Sikorski. Z inicjatywy
polityków Komitetu rozpoczęto rozmowy
z austriackimi władzami wojskowymi na
temat utworzenia dwóch Legionów: Zachodniego w Krakowie i Wschodniego we
Lwowie. Miały one liczyć po około 8 tysięcy żołnierzy każdy, członkowie oddziałów
mieli nosić polskie mundury wzorowane na
strzeleckich, w miejsce stopni oficerskich
wprowadzono funkcje dowódcze: komendant kompanii, komendant batalionu itd.
Dowódcy niższych szczebli mieli być wybierani przez żołnierzy. Formacje te miały
podlegać dowództwu austriackiemu (nominalnymi dowódcami mieli być generałowie
c. k. armii pochodzenia polskiego) i składały przysięgę wojskową według formuły
obowiązującej w austriackim pospolitym
ruszeniu. Równocześnie rozpoczęto akcję
zachęcania do wstępowania do Legionów.
20 sierpnia 1914 roku prezes NKN Juliusz
Leo, prezes sekcji zachodniej Władysław
Jaworski oraz szef Departamentu Wojskowego Władysław Sikorski wydali odezwę
skierowaną do Polaków, w której zapowiadali utworzenie Legionów. Czytamy w niej:
Wszyscy Polacy zjednoczyli się, utworzyli
Naczelny Komitet Narodowy, a celem tego
wspaniałego aktu solidarności ma być czyn
orężny, mają być Legiony Polskie.
Formowanie Legionu Wschodniego rozpoczęto na podstawie rozkazu Cesarskiej
i Królewskiej Naczelnej Komendy Armii
z dnia 27 sierpnia 1914 roku. Zgodnie z tym
rozkazem Legion miał się składać z dwóch
pułków piechoty (w każdym miało być po
dwa bataliony liczące po 1000 żołnierzy)
oraz z dwóch lub trzech szwadronów kawalerii (po 150 ludzi w każdym). Komendantem Legionu mianowano generała majora
Adama Pietraszkiewicza, a szefem sztabu
miał zostać kapitan Dionizy Jasienicki.
W rozkazie tym ustalono również zasady
werbowania ochotników. Zabroniono werbunku na terenie Królestwa Polskiego oraz
ograniczono go tylko do tych osób, które nie
podlegały żadnej formie służby obowiązkowej w oddziałach c. k. armii.
Ryszard Turek

Drużyny Bartoszowe Legionu Wschodniego, wrzesień 1914
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KĄCIK ADOPCYJNY
Zawiadamia się mieszkańców gminy
Nowy Żmigród, że w miejscowościach
Toki oraz Łysa Góra zostały wyłapane bezdomne psy. 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 Lecznicy Weterynaryjnej przy ul. Basztowej 5
w Nowym Żmigrodzie, tel. 13 44 15 621.

Kapliczka w Łysej Górze

Zdjęcie zostało wykonane w marcu 2015 r. około godziny 22., podczas jednego z nocnych spacerów po Łysej Górze. Do wykonania tej fotografii zainspirował mnie fascynujący
widok kapliczki na tle złociście oświetlonego nieba. Z pozoru ciemne niebo nabrało ciepłego koloru dzięki dochodzącym światłom pobliskich miejscowości.
Początkowo miałem problem z ustawieniem ostrości, ponieważ w rzeczywistości było
znacznie ciemniej, ale wykorzystując latarkę, udało mi się ustawić ostrość na kapliczkę.
Dzięki długiemu czasowi naświetlania zarejestrowałem większą ilość światła, niż potrafiłem dostrzec gołym okiem.
Właśnie między innymi to zachwyca mnie w fotografii, że pozwala ona dostrzec coś,
co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne, a dzięki aparatowi – można to pokazać innym.
Tomasz Walowski

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.

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

APLIKACJA DOSTĘPNA NA
www.nowyzmigrod.eu

„REGION ŻMIGRODZKI”
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie
Adres redakcji: ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród,13 44 15 215
Zespół redakcyjny: 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.

