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Drodzy Czytelnicy!
Przed nami nowy numer Kwartalnika. A w nim historyczne wyda-
rzenie jakim była wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Bukow-
sku, ukazanie nowej rzeczywistości podczas pandemii COVID-19 
oraz wiele innych ciekawych informacji. W tak trudnym czasie jakim 
były i nadal są obostrzenia wynikające z pandemii widać, że mimo 
wszystko nie zwalniamy tempa. Okres „zamknięcia” wykorzystaliśmy 
na prace przygotowawcze dokumentacji technicznej, opracowania 
wniosków o dofinansowania, prace porządkowe. Ograniczenia, które 
zostały na nas nałożone szczególnie dotknęły rodziców dzieci szkol-
nych. To właśnie oni przy pomocy nauczycieli zajęli się edukacją na-
szych najmłodszych przy jednoczesnym prowadzeniu domu i częstej 
pracy zdalnej w domu. Rodzice – stanęliście na wysokości zadania 
i za to należy Wam się wielki szacunek i podziękowanie. Teraz przy-
szedł czas na upragniony, wakacyjny wypoczynek, jednak pamiętaj-
my o tym, że wirus nie odpuścił. Nadal należy pilnować odległości, 
nosić maseczki i stosować wszelkie zabezpieczenia.
Życzymy Wam nasi drodzy czytelnicy dużo zdrowia i wytrwałości.

Redakcja

Prezent od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
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Po spotkaniu Prezydent złożył hołd i kwiaty przed po-
mnikiem ku czci walczących o Niepodległość Polski. 

W tym miejscu stał pomnik Józefa Piłsudskiego, który 
nie przetrwał wojny. W roku 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości została odsłonięta tablica 
upamiętniająca Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie Prezydent spotkał się ze strażakami OSP gdzie 
na uroczystym apelu stawili się druhowie wszystkich po-
koleń OSP Bukowsko.Prezydent wziął udział w uroczy-
stym przekazaniu promesy na zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla naszej jednostki. Z pewnością ten 
dzień w Gminie Bukowsko zapisze się mocnym piórem 
na kartach historii, z czego jako lokalna społeczność mo-
żemy być bardzo dumni.

16 maja podczas wizyty na Podkarpaciu Prezydent RP 
Andrzej Duda zaszczycił swoją obecnością naszą gminę 
jak i samą miejscowość Bukowsko. 

Pan Prezydent spotkał się w budynku Urzędu Gminy 
Bukowsko z samorządowcami województwa podkar-
packiego. W spotkaniu uczestniczyła także Wojewo-
da Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Podczas wspólnych rozmów poruszane były tematy 
związane ze sprawami lokalnymi oraz temat pomyśl-
nego rozwiązania sprawy utraconych przez samorządy 
środków finansowych w wyniku przymusowej restruk-
turyzacji banku PBS. 

16 maja 2020 - data która przejdzie do historii Gminy Bukowsko
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Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 maja 
2020 r. podjął uchwałę Nr 156/3416/20 w sprawie za-
twierdzenia zaktualizowanej listy operacji informują-
cej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje ty-
pu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
Na liście informującej o kolejności przysługiwania po-
mocy znalazło się 61 wnioskodawców, a wśród nich  
Gmina Bukowsko, która uzyskała 2 mln dofinansowa-
nia do projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki 
w Gminie Bukowsko”. Prace związane z realizacją inwe-
stycji rozpoczną się już w 2020 roku. 
Problem z dostępem do wody pitnej już od dawna wy-
stępuje na terenie naszej gminy. Badania wskazują, 
iż w najbliższej przyszłości zdecydowanie częściej docho-
dzić będzie do naprzemiennego występowania skrajnie 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, tj. intensywnych 
opadów prowadzących do lokalnych podtopień oraz 
susz. 

W związku z zachodzącymi zmianami klimatu budowa 
wodociągu jest priorytetem. Realizacja tej inwestycji po-
zwoli w przyszłości zwodociągować kolejne miejscowo-
ści naszej gminy.

      2 mln dla Gminy Bukowsko na budowę wodociągu

      Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Gmina Bukowsko otrzymała 100 tys. zł dofinansowa-
nia na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
w ramach środków finansowych pochodzących z bu-
dżetu Województwa Podkarpackiego. Planowane zada-
nia dotyczą remontu dróg w Bukowsku, Pobiednie oraz 
Nadolanach. Gmina Bukowsko w związku z przynależno-
ścią do Gmin Zagłębia Ambitnej Turystyki została zwol-
niona z konieczności wniesienia wkładu własnego. Pra-
ce zostaną wykonane w 2020 roku a tym samym nasi 
rolnicy zyskają lepszy i bezpieczniejszy dojazd do swoich 
gruntów rolnych.

      Dotacja z Funduszu Dróg Samorzadowych
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwier-
dził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych prze-
znaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych w 2020 roku dla wszystkich wo-
jewództw.
Gmina Bukowsko uzyskała dotację w wysokości prawie 
980 tys. zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 
Nowotaniec - Nagórzany - Wola Jaworowa Nr 11726. 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie pra-
ce związane z przebudową zostaną wykonane jeszcze 
w 2020 roku. 
Na listach podstawowych znalazło się 103 zadania gmin-
ne o wartości dofinansowania 90 344 737,00 mln zł oraz 
45 zadań powiatowych o wartości dofinansowania 83 

902 607 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Preze-
sa Rady Ministrów liście znalazło się 148 zadań na łącz-
ną kwotę dofinansowania w 2020 r. środkami Funduszu 
w wysokości 174 247 344 mln zł.
Już niebawem początek prac.
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Zbierzemy odpady rolnicze
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Bukowsko dota-
cji w wysokości prawie 25 tys. zł na realizację zadania 
pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznur-
ka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu 
„Big-Bag”, w ramach którego poddanych odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu zostanie 49,36 Mg odpadów. 
Wniosek o dofinansowanie sporządzony został na pod-
stawie zebranego zapotrzebowania wśród rolników z te-
renu naszej gminy w 2019 roku. 
Zagospodarowanie folii rolniczych jest dziś jedną z naj-
większych bolączek rolników i samorządów. Celem re-
sortu środowiska jest poddanie recyklingowi co najmniej 
200 tys. ton odpadów w ramach programu „Usuwanie 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej”. Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował na ten cel 100 
mln złotych. 

Wnioski przyjmowane były do 20 grudnia 2019 roku.
O kolejnych krokach podejmowanych w związku z od-
biorem ww. odpadów będziemy informować na naszej 
stronie internetowej oraz telefonicznie tych rolników, 
którzy w 2019 roku dostarczyli do Urzędu Gminy inwen-
taryzację swoich odpadów.

Dożynki Gminne – odwołane
Szanowni Mieszkańcy!
Pandemia koronawirusa zmienia rzeczywistość społecz-
ną, niesie ze sobą obostrzenia oraz wiąże się z koniecz-
nością podejmowania zdecydowanych działań pozwala-
jących na jej zahamowanie. Sytuacja ta wymaga także 
odmiennego sposobu świętowania nawet tych wyda-
rzeń, które od dawna zakorzenione są w kulturze pol-
skiej. Należą do nich dożynki, kończące w symboliczny 
sposób, czas żniw, a także 
będące momentem na wy-
rażanie dziękczynienia za 
ciężką pracę na roli.

Niestety ze względu na zaistniałą sytuację epidemiolo-
giczną związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-
-CoV-2 i związany z nią reżim sanitarny dotyczący zakazu 
gromadzenia się i organizacji uroczystości powyżej okre-
ślonej liczby osób jesteśmy zmuszeni odwołać tegorocz-
ne Dożynki.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mo-
gli bezpiecznie organizować imprezy skierowane dla 

wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Zdrowie jest 
najważniejsze stąd decyzja 
o rezygnacji z tegorocznej 
imprezy.

Podsumowanie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych 
Poznaliśmy już wyniki naborów do przedszkoli i szkół 
podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Łącznie 236 
dzieci zostanie przyjętych do przedszkoli i 86 do szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy.
Liczba oddziałów w poszczególnych szkołach 
podstawowych przedstawia się następująco

                Szkoła                      Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa w Bukowsku 2
Szkoła Podstawowa w Nowotańcu 1
Szkoła Podstawowa w Pobiednie 2
                                          RAZEM           5
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Prawie 530 tys. zł przeznaczy Gmina Bukowsko  
w 2020 roku na remont dróg gminnych. W połowie 
czerwca rozpoczęło się przekazywanie placów budowy 
w poszczególnych miejscowościach.
Realizowanie remontów w postaci odcinkowych 
nakładek asfaltowych pozwala na szybkie uzyskanie 
komfortu dla pieszych i kierowców, równej nawierzchni 
na całej szerokości ulicy oraz zdecydowanie większej 
trwałości od bieżącego łatania ubytków. W pierwszej 
kolejności tymi pracami objęto odcinki dróg wymagające 
dużych nakładów na bieżące, powtarzające się łatanie 
dziur oraz charakteryzujące się relatywnie dużą liczbą 
użytkowników danego odcinka.
W związku z powyższym prosimy o ostrożność 
i wyrozumiałość wszystkich korzystających z dróg.

W związku z informacją jaka została przekazana przez 
PT Kontra dotyczącą likwidacji kursów na trasie Sanok 
– Bukowsko - Sanok informujemy, że od momentu prze-
kazania nam tej informacji prowadzone są rozmowy 
z potencjalnymi przewoźnikami. Dotychczas transport 
zbiorowy na terenie gminy Bukowsko funkcjonował na 
zasadach prowadzenia działalności gospodarczej przez 
prywatnego przewoźnika. Z uwagi na obecnie panującą 
w kraju sytuację związaną z panującą pandemią ogra-
niczona była liczba pasażerów dlatego też większość 
przejazdów stała się nierentowna, a wszelkie działania 
związane z rozmowami z nowymi potencjalnymi prze-
woźnikami były bardzo utrudnione. 
Gmina Bukowsko, podobnie jak gminy sąsiadujące (prócz 
gminy miasta Sanok) nie jest organizatorem publicznego 
transportu zbiorowego. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010r. o publicznym transporcie zbiorowym gmina jest 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego, 
właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg 

      Rozpoczęły się prace remontowe na drogach gminy

      Trwają prace nad przywróceniem połączeń autobusowych
przewozów w następujących przypadkach:
1.na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 
w gminnych przewozach pasażerskich,
2.której powierzono zadanie organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na mocy porozumienia między 
gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunika-
cyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obsza-
rze gmin, które zawarły porozumienie.
Mając na uwadze powyższe zapisy ustawy wszelkie dzia-
łania zmierzające do organizacji transportu wykraczają-
cego poza teren gminy, wymagają zawarcia stosownych 
porozumień i powierzenia zadań z zakresu pełnienia 
funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowe-
go wybranej jednostce samorządu, w naszym przypad-
ku jest to Miasto Sanok.W chwili obecnej finalizowane 
są rozmowy dotyczące wprowadzenia kursów na teren 
gminy Bukowsko przez Sanockie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej. Trwają prace związane z przygo-
towaniem stosownego porozumienia między Gminą 
Bukowsko a Miastem Sanok. 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie w dniu 17.06.2020r. poinformo-
wał, że pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez 
Gminę Bukowsko o dofinansowanie zadania pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 
Bukowsko”.Gminie Bukowsko została przyznana dotacja 
w kwocie 27,2 tys. zł. Całkowita wartość zadania wynie-
sie 32 tys. zł.
W najbliższym czasie Gmina Bukowsko w trybie zapyta-
nia ofertowego wyłoni wykonawcę, który odbierze i zu-
tylizuje szkodliwy dla ludzkiego zdrowia materiał. Wcze-

Będziemy zbierać azbest - dotacja przyznana

Promesa na nowy samochód dla OSP Bukowsko
23 czerwca w Rzeszowie odbyło się uroczyste 
wręczenie promes na zakup samochodów ratow-
niczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych.
Promesy otrzymały 32 jednostki OSP z terenu 
województwa podkarpackiego, w tym jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowsku. Dotacja 
dla naszej jednostki wynosi 460 tys. zł.
Montaż finansowy inwestycji dla OSP Bukow-
sko złożony jest ze środków finansowych Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w wysokości 360 tys. zł,  dotacji 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  
w wysokości 90 tys. zł oraz z zakładów ubezpie-
czeń w kwocie 10 tys. zł. Pozostałe 300 tys. zł to 
wkład Gminy Bukowsko oraz OSP Bukowsko.
Już niebawem nowoczesny samochód ratowniczo 
– gaśniczy trafi do naszej jednostki co znacznie 
podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
całej Gminy Bukowsko.

Zachęcamy do wsparcia finansowego naszych 
strażaków na stronie akcji 
                   www.zrzutka.pl/vgxsa2

W ostatnich dniach ich pomoc była nieoceniona, 
a dzięki ofiarnej pracy udało się zminimalizować 
szkody i opanować żywioł.

śniej mieszkańcy składali w urzędzie wnioski o usunięcie 
azbestu. Łącznie zebranych zostanie blisko 46 ton tego 
rakotwórczego materiału. Zadanie ma zostać zrealizo-
wane w 2020 roku.
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„W tym trudnym czasie pandemii każda pomoc dla 
nauczycieli oraz uczniów może okazać się nieoceniona. 
Dlatego GAZ-SYSTEM postanowił włączyć się w walkę 
ze skutkami społecznymi wirusa COVID-19 i wesprzeć 
finansowo szkoły, które dzięki programowi „GAZ 
SYSTEM dla edukacji” będą mogły kupić najbardziej 
potrzebującym uczniom komputery do nauki zdalnej” 
– powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-
SYSTEM.
Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” jest realizowany 
na terenie województw, w których spółka posiada sieci 
przesyłowe lub realizuje inwestycje infrastrukturalne. 
Jednym z kryteriów wyboru beneficjentów był niski 
poziom dochodu na mieszkańca wg danych GUS. 
Wsparcie GAZ-SYSTEM dotrze do gmin: Andrzejewo, 
Bakałarzewo, Baruchowo, Boguty-Pianki, Bolesław, 
Bukowsko,Głowaczów, Grajewo, Janowiec Wielkopolski, 
Komańcza, Kowal, Lewin Brzeski, Maków, Mały Płock, 
Mogielnica, Nowogród, Puławy, Regnów, Sadkowice, 
Sanok, Sarnaki, Szypliszki, Toszek, Tworóg, Żychlin. 
Bukowsko jako jeden z beneficjentów otrzymało  
30 tys. zł za które zostało zakupionych 11 komputerów, 
dyrektorzy naszych szkół rozdysponowują je wśród 
dzieci w celu usprawnienia nauki zdalnej.

      GAZ-SYSTEM dla edukacji – również w Gminie Bukowsko

Dobra wiadomość dla miłośników sportu. Już wkrótce 
swoją działalność rozpocznie Orlik w Bukowsku, 
pieczę nad nim obejmie animator. Gmina Bukowsko 
zakwalifikowała się do projektu Lokalny Animator Sportu 
w 2020 roku. W programie udział bierze 1800 Boisk 
Orlik i 2687 Animatorów, którzy będą na nich prowadzić 
zajęcia. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwe 
będzie zatrudnienie animatora oraz wydłużenie czasu 
otwarcia boiska.
Celami Projektu są:
1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez 
zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do 
poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, 
stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
2. stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży 
możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, 
systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;
3. przeprowadzenie testów oceniających sprawność 
fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu realizacji zajęć;
4. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do 
sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;
5.przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

      Już wkrótce Orlik zostanie otwarty
zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc 
środowiskom trudnym i zubożałym;
6. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej 
powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury 
sportowej, aktywizacja lokalnych struktur samorządu 
terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy 
i współfinansowania Projektu, poprzez zobowiązanie JST 
do przeznaczania dla zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w Projekcie Animatorów równorzędnej do przekazanej 
przez Ministra Sportu kwoty dofinansowania przez cały 
okres trwania zadania.

Zajęcia odbywać się będą z uwzględnieniem wszelkich 
komunikatów i informacji dotyczących przebiegu 
pandemii COVID – 19 oraz z zastosowaniem się 
do wszelkich zaleceń i instrukcji wydanych przez 
uprawnione w tym zakresie organy, w szczególności 
Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministra właściwego ds. sportu. Aktualne informacje 
dostępne są na stronach internetowych wskazanych 
organów.
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W maju Gmina Bukowsko uzyskała dofinansowanie 
w wysokości niespełna 75 tys. zł na zakup sprzętu kom-
puterowego do zdalnego nauczania w ramach programu 
Zdalna Szkoła+. Pozyskane środki pozwoliły na zakup 26 
laptopów dla uczniów z terenu Gminy Bukowsko. Dofi-
nansowanie to stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, 
czyli w całości pokryło koszt zakupu sprzętu. 

Głównym kryterium przydziału wysokości dofinansowa-
nia dla poszczególnych jednostek samorządu terytorial-
nego była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy. 
Gmina Bukowsko mogła aplikować o kwotę maksymal-
nie 75 tys. zł.
To już drugi raz kiedy skorzystaliśmy z dofinansowania 
na zakup laptopów dla naszych uczniów. Pierwsza edy-
cja konkursu w ramach programu Zdalna Szkoła odbyła 
się początkiem kwietnia br. W pierwszej edycji konkursu 
wysokość dofinansowania określona została  przez mini-
sterstwo  w sześciu kategoriach. 

Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu 
terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba 
uczniów. Gmina Bukowsko zaszeregowana została do III 
kategorii określającej wartość dofinansowania na pozio-
mie 60 tys. zł. Kierując się opublikowanymi przez mini-
sterstwo wytycznymi dotyczącymi parametrów sprzętu 

Laptopy dla szkół - " Zdalna Szkoła + "
i jego maksymalną jednostkową kwotą zakupu, wyso-
kością dofinansowania i obowiązującymi procedurami 
w zakresie zakupów, Gmina Bukowsko zakupiła 20 lap-
topów.

Łącznie do naszych szkól trafiło już 46 laptopów, któ-
re po zakończeniu zdalnego nauczania wspomogą pra-
ce sal komputerowych w naszych szkołach i nadal będą 
służyć uczniom z terenu Gminy Bukowsko.

Projekty realizowane zostały w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priory-
tetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Interne-
tu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach”, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.
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MŁ: Od jak dawna istnieje Koło?
Koło Gospodyń Wiejskich w Pobiednie powstało 
w grudniu 2018 roku – jest więc jeszcze bardzo 
młodziutkim stowarzyszeniem. Członkiniami są panie 
z Pobiedna i sąsiednich Dudyniec. 
Myśl o utworzeniu  Koła pojawiała się w głowach 
kilkunastu Pań już od kilku lat. Bodźcem do jego 
formalnego założenia stała się propozycja ARiMR. 
Nie ukrywamy, że wielką zachętą była możliwość 
otrzymania wsparcia finansowego. W ciągu gorących 
(choć grudniowych) 10 dni zgromadziłyśmy wszelkie 
potrzebne dokumenty. KGW Pobiedno rozpoczęło 
oficjalnie swoją działalność. 

MŁ: Gdzie odbywają się spotkania?
Siedzibą Koła jest Dom Ludowy w Pobiednie. Tam też 
spotykałyśmy się podczas zebrań i zajęć warsztatowych. 
Korzystałyśmy również z urządzeń i sprzętów 
kuchennych, by przygotować potrawy na imprezy lokalne 
czy kiermasze wyjazdowe. Mankamentem jest to, że 
w sali nie ma wyodrębnionego małego pomieszczenia, 
w którym mogłybyśmy gromadzić i pozostawiać różne 
potrzebne nam rzeczy (narzędzia i materiały do zajęć 
rękodzielniczych, drobny sprzęt kuchenny, książki czy 
pisma) bez konieczności wożenia ich ̋ tam i z powrotem .̋ 
Sala jest wynajmowana na uroczystości różnego rodzaju 

– więc czasem – nie do dyspozycji. W sezonie jesienno-
wiosennym ograniczałyśmy ilość spotkań ze względu na 
niezbyt przyjazną temperaturę w budynku. 
Naszym marzeniem jest pozyskanie innego mniejszego 
lokum, gdzie mogłybyśmy się ʺzadomowićʺ i spotykać 
zdecydowanie częściej. Wierzę, że kiedyś nam się to 
uda.
MŁ : Czy Koło ma jakieś szczególne osiągnięcia na 
swoim koncie?
Największym sukcesem jest to, że trwamy. Pierwszym 
sukcesem, w bardziej dosłownym znaczeniu tego 
wyrażenia, było przygotowanie i obsługa spotkania 
opłatkowego dla około 200 osobowej grupy. Na stołach 
pojawiły się (i bardzo szybko znikały) tradycyjne dania 
wigilijne. W konursie organizowanym w sanockim 
Skansenie zdobyłyśmy trzecie miejsce w kategorii palm 
współczesnych (rok 2019). Naszą zdobiły kwiaty z bibuły 
kręcone cierpliwie przez kilka tygodni. 
MŁ: Jak to się zaczęło z tymi produktami regionalnymi? 
Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie?
Zgodnie z założeniem, że Koło ma w szczególny sposób 
dbać o kultywowanie i upowszechnianie tradycji 
regionalnych pilnujemy uważnie, by potrawy, które 
serwujemy na imprezach czy kiermaszach wywodziły 
się z kuchni karpackiej.  W miarę możliwości używamy 
też do ich przygotowania produktów pochodzących  
z własnych upraw czy hodowli.

Inne działania, poprzez które nawiązujemy do tradycji 
Podkarpacia i typowych dawniej zawodów lub zajęć to 
warsztaty rękodzielnicze. Panie bardzo chętnie uczą 
się lub przypominają sobie, jak robi się kwiaty z bibuły. 
Kilka osób, które brały w warsztatach wikliniarskich 
w ramach projektu Twórcze lato – co Ty na to?, nadal 
wyplata kosze. Podejmujemy próby haftowania ściegami 
podstawowymi, tworzenia biżuterii koralikowej. 
MŁ: Czy pracujecie teraz nad czymś nowym?
Pandemia ʺskorygowałaʺ nasze plany. Chciałyśmy  
w tym roku skupić się na zbieraniu odpowiednich roślin 

      Wywiad z KGW Pobiedno
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Wieści z regionu
Elektryczne autobusy z Sanoka
Miejska Komunikacja Samochodowa w Sanoku 
korzysta z najnowszego „cacka” naszego Autosanu. 
Testowo tabor MKS zasilił pojazd elektryczny. 
W Rzeszowie również  jest testowany SANCITY 12LFE 
– niskopodłogowy, bezemisyjny autobus elektryczny 
o długości 12 m, przeznaczony do obsługi miejskiego 
ruchu pasażerskiego. Na jednym naładowaniu może 
przejechać ok. 200 km.

Osiedle domów jednorodzinnych w Górkach. 
W niedługim czasie zostanie oddane do użytku osiedle 
domków jednorodzinnych. Pierwsza taka inwestycja 
na miarę miejskiej aglomeracji powstaje w Górkach 
k. Brzozowa. Czas kwarantanny pokazał wszystkim, jak 
cenny i ważny jest nawet najmniejszy ogródek koło 
domu. 

Niepokój części mieszkańców o nowe maszty GSM. 
W trzech miejscowościach powiatu brzozowskiego 
na instalacjach zwiększono moc pola 
elektromagnetycznego. Dotyczy to Golcowej, Hłudna 
i Przysietnicy. Na niektórych antenach wartości zwiększyły 

się aż czterokrotnie. Na terenie powiatu sanockiego 
wydano pozwolenie na budowę 3 nowych masztów 
GSM. Instalacja powstała w Czystogarbie (gmina 
Komańcza), a w Tyrawie Wołoskiej i Niebieszczanach nie 
rozpoczęto jeszcze montażu. Od początku tego roku, 
w Polsce obowiązują stukrotnie wyższe normy natężenia 
pola elektrycznego niż wcześniej. Mieszkańcy boją się 
o zdrowie.

Sensacyjne odkrycia archeologiczne w Łupkowie.
Podczas badań archeologicznych w pasie montażowym 
gazociągu Strachocina–Słowacja, dokonano odkrycia 
i odsłonięcia historycznych fundamentów dawnej 
plebanii, tzw. popówki. Znaleziono tam m. in. grot 
włóczni z epoki brązu, odznakę pamiątkową „Orlęta”, 
nieśmiertelnik austro - węgierski z kartką tożsamości 
w środku. W „popówce” znaleziono mnóstwo 
przedmiotów codziennego użytku, tabliczki na drzwi 
z nazwiskami przedwojennych mieszkańców Łupkowa, 
np. Jakóbowie, czy Kusińscy, narzędzia, fragmenty 
żyrandola, świecznika, kałamarz, mydelniczkę, cegłę 
z wytłoczeniem: popówka. itp. 

i robieniu elementów wieńca dożynkowego. Musimy to 
jednak odłożyć na bardziej sprzyjający społecznie czas.

MŁ: Koło Gospodyń Wiejskich wielu kojarzy się nie 
tylko z przysmakami regionalnymi, które
panie własnoręcznie robią, ale także z muzyką  
i śpiewami ludowymi.
To jest dziedzina, do której dojrzewamy. Zaczynamy 
przepytywać starszych członków rodzin czy też 
znajomych o piosenki śpiewane ʺ50, 70 czy 100 lat 
temuʺ w Pobiednie i okolicach. Sądzę jednak, że jeszcze 
przez kilka lat chętniej będziemy się chwalić tym, co 
umiemy zrobić własnymi rękami aniżeli wyśpiewać 
czy wytańczyć. Choć – jeśli w tym przypadku nie 

musiałybyśmy być w zgodzie z regionalizmem – kto wie? 
Może Chór Żeński albo kabaret …
MŁ: Widzę, że Koło tworzą panie o bogatej wyobraźni, 
ogromnej chęci działania i są bardzo zmotywowane 
do wspólnej pracy...
MŁ: „Przejść przez życie tak, aby zostały ślady”, jest to 
cytat bp Jana Chrapka. Czy te słowa
mogły by być mottem działania KGW?
Nie wiem czy i jakie ślady pozostawimy jako KGW 
Pobiedno. Staramy się tak działać, by innym z nami i nam 
z innymi ludźmi było dobrze. Nie zawsze jest to proste. 
Tak jak w innych grupach są rzeczy, które nas łączą, 
motywują, pobudzają; są i takie które dzielą, drażnią, 
zniechęcają. Niektóre z nas stoją czasem ostrożnie 
z boku, niektóre są zwykle w środku działań. Mamy 
dopiero półtora roku. To i niemało i niedużo. Na pewno 
umiemy już pokazać, że życzliwość, wyrozumiałość, 
szczerość, umiejętność pójścia na kompromis są 
niezbędne przy wspólnych działaniach. Mam nadzieję, 
że zostanie po nas ślad choćby w postaci serdecznego 
uśmiechu na twarzach osób mówiących, że ʺKoło 
Gospodyń w Pobiednie…ʺ
MŁ: W takim razie życzę powodzenia w dalszych 
przedsięwzięciach i dziękuję za rozmowę.

Wywiadu udzieliła Pani Marta Terrier
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Kultowe samochody w Korczynie 
W Korczynie dostępna jest wyjątkowa galeria 
samochodów. Są wśród nich samochody znane 
z kultowych filmów i bajek, auta sportowe, samochody-
ikony, jakimi jeździli Elvis Presley czy Marylin Monroe. 
Najnowsze nabytki to Batmobil (samochód będący 
znakiem rozpoznawczym filmowego superbohatera) 
i oryginalny ford policjantów z Miami. Ekspozycja mieści 
się w centrum Korczyny, za Pijalnią Czekolady.

Honorowi Dawcy Krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Rzeszowie zwraca się z prośbą do Honorowych 
Dawców Krwi o zgłaszanie się do punktów pobrań. 
Zapasy krwi wyczerpują się, a nadal zdarzają się wypadki, 
ludzie chorują.

Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza do 
zwiedzania
Od 4 maja czynne jest Muzeum Historyczne w Sanoku. 
Można go bezpłatnie zwiedzać w poniedziałki w godz. 
8:00 – 12:00 oraz od wtorku do niedzieli w godz. 
9:00 – 17:00. Od 18 maja 2020 na dziedzińcu Zamku 
Królewskiego w Sanoku dostępna jest plenerowa 
wystawa związana z setną rocznicą urodzin św. Jana 
Pawła II. W sierpniu, zwiedzający będą mogli obejrzeć 
wystawę z okazji setnej rocznicy bitwy warszawskiej 
oraz udziału w niej II Pułku Strzelców Podhalańskich. 

W planie jest także kino letnie na dziedzińcu zamkowym.
Przez Podkarpacie  wędruje „Pumigrant” 
„Pumigrant” to imię żubra, które nadali mu leśnicy 
z Nadleśnictwa Stuposiany cztery lata temu, gdy pojawił 
się w pokazowej zagrodzie żubrów, jako potomek byka 
Xariusa i krowy Fabuli.  Okazuje się, że od pierwszych dni 
życia miał ciągoty turystyczne. Potężny byk wędrownik 
widywany był w lutym w Górach Słonnych nad Sanokiem, 
w marcu i kwietniu w okolicach Krasiczyna i Przemyśla, 
po czym zaczęto go widywać w okolicy Przeworska.
 
"Zdalna szkoła+". 
Ruszył program „Zdalna szkoła+”. Do rozdysponowania 
jest ponad 180 milionów zł. Zasada jest taka: 
sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub 
nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy 
lekcje wrócą do szkół, sprzęt też tam trafi - będzie 
mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów. 
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Arsenał granatów z II wojny światowej
Strażnicy graniczni z placówki w Wetlinie, na szlaku  
w paśmie granicznym relacji Krzemieniec-Rabia Skała 
znaleźli kilkadziesiąt granatów moździerzowych 
z II wojny światowej.

Maria Ambicka

      „Szyjemy maseczki” - wspólna akcja w naszej Gminie
W związku  z ogłoszeniem  narodowej kwarantanny, 
oraz zaistniałymi problemami zakupu środków 
ochronnych takich jak maseczki, Wójt zainicjował 
akcję samodzielnego szycia maseczek ochronnych.

Gmina Bukowsko zakupiła materiał, dzięki czemu 
możliwe było szycie. Maseczki szyły Panie, które na co 
dzień sprawują opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami 
naszej gminy oraz pracownicy szkoły. Prace realizowane 
były w szkołach i przedszkolach w Nowotańcu, Pobiednie 
i Bukowsku w Bibliotece w Nowotańcu i ŚDS w Wolicy. 
Do akcji włączyły się panie z  Kół Gospodyń Wiejskich. 

Na wysokości zadania stanęli  także radni, sołtysi i 
oczywiście strażacy z naszych OSP którzy zajęli się 
dystrybucją maseczek do naszych mieszkańców. 
Te działania pokazują, że nasza gmina w chwilach 
trudnych potrafi się zjednoczyć. Dziękujemy 
wszystkim którzy włączyli się w tą piękną akcję
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12 najpopularniejszych atrakcji turystycznych na Podkarpaciu
1. Arboretum w Bolestraszycach niedaleko Przemyśla 
jest piękne o każdej porze roku. Kwitnące kwiaty tworzą 
niesamowity, bajkowy klimat, który urzeknie każdego.
2. Tarnica stanowi najbardziej atrakcyjny punkt widoko-
wy w polskich Bieszczadach (1346 m - najwyższy szczyt). 
Oprócz wspaniałej panoramy najbliższych grzbietów 
polskiej części Bieszczadów, w pogodne dni można do-
strzec m.in. Tatry, Gorgany, Ostrą Horę.
3. Legendarna, monumentalna,  51- letnia zapora nad 
Soliną to obowiązkowy punkt wyjazdów na Podkarpacie. 
Turyści mogą nie tylko spacerować po jej koronie, ale 
też wybrać się na zwiedzanie wnętrza.

4. Rzeszowski ratusz to jedna z najbardziej charaktery-
stycznych budowli w mieście. Niezwykły, niemal bajko-
wy budynek jest siedzibą urzędu miasta i pracy prezy-
denta Rzeszowa.
5. Ósme miejsce w zestawieniu zajęła rzeszowska fon-
tanna multimedialna. Niektórzy nazywają fontannę 
śródmiejskim aquaparkiem, co spowodowane jest tłu-
mami dzieci, które w ciepłe dni uwielbiają się tu bawić. 
6. Jezioro Solińskie - jeden z turystycznych symboli 
Bieszczadów. Jezioro ma powierzchnię 22 km kw., a je-
go głębokość sięga 60 metrów. Zbiornik jest sztuczny, 
powstał w wyniku przegrodzenia Solinki i Sanu, na jego 
dnie znalazło się kilka wsi.
7. Niewątpliwą atrakcją turystyczną są odrestaurowane 
Rzeszowskie Podziemia, które rozciągają się pod płytą 
Rynku.
8. Zamek w Łańcucie to najsłynniejsza podkarpacka (je-
śli nie polska) rezydencja. Turyści z całego świata zjeż-
dżają tu, żeby podziwiać m.in. wnętrza mieszkalne, ko-
lekcję pojazdów konnych i storczykarnię.
9. Czwarte miejsce w zestawieniu zajął Skansen w Sano-
ku. Muzeum Budownictwa Ludowego powstało w 1958 
roku. Zgromadzono w nim ponad 150 obiektów charak-
terystycznych dla budownictwa w południowo-wschod-
niej Polsce. 

10. Na podium znalazło się przemyskie Stare Miasto. Ry-
nek Starego Miasta to serce Przemyśla. W rynku można 
spotkać pomnik Józefa Szwejka, a w jego centrum znaj-
duje się fontanna z niedźwiadkami.

11. Drugie miejsce zajęła galeria Zdzisława Beksińskie-
go w Sanoku. Oprócz najbardziej znanych obrazów arty-
sty i jego zdjęć zobaczyć można odtworzoną pracownię 
twórcy z charakterystycznym widokiem mokotowskiego 
blokowiska za oknem. 
12. Bieszczadzki Park Narodowy zdaniem użytkowników 
portalu Trip Advisor, to największa turystyczna atrakcja 
Podkarpacia. BPN ma niemal 300 km kw. I jest trzecim 
największym parkiem w Polsce. Na jego obszarze leży 
m.in. najwyższy szczyt Bieszczadów – Tarnica (1346 m 
n.p.m.).
Warto też zobaczyć:
- Park miniatur w Ropie. Kościoły, cerkwie, wozownie, 
spichlerze w skali 1:25. Warto tam pojechać, bo to może 
być ostatnia okazja, miniatury nie są w najlepszym sta-
nie.
- Rezerwat Sine Wiry z przełomem rzeki Wetliny.  Wi-
ry to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Biesz-
czadach. Widoki zapierają dech w piersiach, klimat jak  
z „Władcy Pierścieni”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną każdy kto chce 
wybrać się ww. miejsca powinien sprawdzić; czy wszyst-
kie przestrzenie są otwarte oraz czy obowiązują limity 
dot. liczby osób.

Maria Ambicka
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Kontynuując cykl o przydrożnych kapliczkach i krzyżach 
naszej gminy, tym razem zatrzymuje się i pochylam 
głowę przy figurze Jezusa Miłosiernego na posesji 
państwa Małgorzaty i Andrzeja Chrząszcz.
Figura została ufundowana w roku 2012 jako wotum 
wdzięczności za otrzymane łaski dla rodziny. 
Figura ma wysokość 1,20m, wykonana z żywicy 
syntetycznej, a zakupiona została przez fundatorów 
w sklepie internetowym. Ma ona widoczne, świetliste 
promienie łaski płynące od serca Jezusa. Usytuowana 
jest na 0,50 m postumencie w kształcie kwadratu, 
wykonanym z czerwonej cegły klinkierowej zakończonym 
polerowanym kolorowym granitem. Figura ta jest 
otwarta, przykryta blachą trapezową w kształcie 
koperty, podparta czteroma ozdobnymi drewnianymi 
słupami. Figura jest nierozerwalnie zespolona 
z wypoczynkową częścią ogrodu, pośród kwiatów, 
krzewów, oczka wodnego oraz altanki, gdzie można się 
wyciszyć po trudach dnia. To piękne miejsce, sprzyja 
kontemplacji, pomaga na nowo odnaleźć prawdziwą 
drogę do Stwórcy. Ksiądz katecheta Krzysztof Rygiel 
przy poświęceniu stwierdził ”serce rośnie, jak się patrzy 
na te budowle, wznoszone na chwałę Bogu” dziękując 
wszystkim którzy w jakikolwiek sposób angażują się 

      Figura Jezusa Miłosiernego
                                                       w Nowotańcu

Załóż maskę, rękawiczki, nie odwiedzaj rodziny, nie 
podawaj ręki sąsiadowi, nie chodź do kościoła, nie 
posyłaj dzieci do szkoły, nie.., nie…, nie…
Czy dałeś sobie założyć kaganiec i żyjesz w ciągłym lęku, 
który paraliżuje ciało i umysł?
Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale poświęć czas, 
aby wsłuchać się w siebie i pozwól nich intuicja Cię 
prowadzi.
Doceńmy czas, kiedy znów zostaliśmy nauczycielami 
własnych dzieci i od nas zależy jakie wartości 
i wzorce im przekażemy. Będąc w domu odnajdujemy 
w swoim sercu Boga, który kocha nas bez żadnych 
zakazów i nakazów. Nie tylko kościół, ale i państwo 
pogubiło się w przepisach, biurokracji i bezduszności 
bazując na ludzkiej niewiedzy i strachu. Podział, który 
zrodził się w naszej rodzinie i sąsiedztwie świadczy 
o stopniu świadomości postrzegania świata. Czy 
jesteśmy w stanie dostrzec miłość, która mieszka 
w nas, dzielić się nią i uwierzyć, że tylko wtedy wróci 
ona do nas z podwójną siłą?
Nie karmmy się złymi myślami, bo w trudnym 

czasie jaki jest jeszcze przed nami nie pomogą one nam 
zrozumieć zmian na ziemi. Myśli twórcze, marzenia, na 
które nigdy nie było czasu powinny zająć wolny czas, 
aby odkryć siebie na nowo.

Marta Marzec-Brejta

      Czekając na dobre czasy

Paniki nasiali, że sama sie boję !
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w budowę, tych obiektów w naszej 
parafii Nowotaniec. 
Ciekawostką historyczną są 
wspomnienia pisane przez  
p. Czesławę Szetela cytuję…
„Do dworu Wiktorów w Woli Sękowej 
przed wojną prowadziła kiedyś, tak 
jak i teraz droga główna od strony 
Nadolan, kiedyś piękna długa aleja 
świerkowa. Tuż za mostkiem na 
rzece Pielnica stała solidna brama, 

przeważnie zamknięta i strzeżona, by 
nieodpowiedni goście nie wchodzili 
na teren parku. Obok niej rosły dwa 
duże świerki.
Na lewo już na wzniesieniu, stała 
figura Matki Boskiej w niebieskiej 
sukni, dość wysoka, która została 
zniszczona przez okupanta w czasie 
II wojny światowej”
Czas jednak nie stoi w miejscu, życie 
toczy się swoim rytmem, niestety 

i w tym przypadku zmienił się 
krajobraz, ale manifestacje 
wiary pozostała w następnych 
pokoleniach, czego mamy niezbite 
dowody. Warto więc spojrzeć 
czarem i na małą skromną kapliczkę, 
by poprzez chwilę zadumy spojrzeć 
na radość lub smutek jej powstania.

Tekst i zdjęcie
Zdzisław Bednarczyk

„W tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło.  
I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, 
i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło” - te słowa św. 
Jana Pawła II są nam dobrze znane.
Chyba nikt z nas nie przeżywał w tak maryjny sposób 
pierwszych chwil swojego życia jak Karol Wojtyła. Ro-
dzimy się dziś zwykle w szpitalach, w sterylnych, odizo-
lowanych od zewnętrznego świata salach. Z przyszłym 
papieżem było inaczej. Urodził się w domu, dla starszego 
pokolenia w większości to naturalna okoliczność. 

Mały „Lolek” przyszedł na świat równe 100 lat temu 
w pokoju, którego okna wychodziły na kościół. Był 18 
maja 1920 r. Tuż po jego narodzinach Emilia Wojtyłowa 
poprosiła położną o otworzenie okna, z którego widać 
było napis na murze kościoła „Czas ucieka, wieczność 
czeka” a jednymi z pierwszych dźwięków, jakie Karol 
w swoim życiu usłyszał, była śpiewnie odmawiana Lita-
nia loretańska oraz maryjne pieśni. Wśród modlących 
się był zapewne ojciec Karol z synem Edmundem. Trud-
no nie dostrzec w tym jakiegoś znaku, jakiegoś maryj-
nego znamienia, które otrzymał wówczas przyszły Pa-
pież. Mógł przecież przyjść na świat w nocy lub rano, 
a on urodził się pomiędzy piątą a szóstą po południu 
– dokładnie wtedy, kiedy w kościele odprawiano nabo-
żeństwo majowe. Jak sam później wspominał, w tych 

samych godzinach, tyle, że pięćdziesiąt osiem lat póź-
niej, wybrano go na Papieża. To także było bardzo zna-
mienne. Był październik, kolejny miesiąc maryjny, a o tej 
właśnie porze w większości kościołów odprawiane jest 
październikowe nabożeństwo różańcowe. Za pontyfi-
katu Jana Pawła II miały miejsce wydarzenia, w których 
Maryja dobitnie i niemal namacalnie udowodniła, że  
z woli Boga opiekuje się swoim Synem. Mam tu na myśli 
dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce w trzecim 
roku pontyfikatu 13 maja 1981 roku. Podczas audien-
cji na Placu św. Piotra, kiedy Ojciec święty pozdrawiał 
rozradowaną rzeszę pielgrzymów, błogosławił chorych 
i dzieci, zamachowiec po godzinie 17 usiłował zastrzelić 
Papieża. Wówczas ciężko ranny Ojciec święty osunął się 
w ramiona swojego sekretarza, ks. Stanisława Dziwisza i 
w drodze do szpitala zanim stracił świadomość, szeptał 
„Matko Boża”, Matko Moja”. Z czułością wzywał Niebie-
skiej Matki, której oddał się całkowicie, jako mały chło-
piec po śmierci swojej ziemskiej mamy, która rozstała się 
z tym światem, i po ciężkiej chorobie odeszła do Pana 
13 kwietnia 1929 roku. Dzień ten był bez wątpienia jed-
nym z najsmutniejszych w życiu małego Karola Wojtyły.  
Faktem jest, że od chwili śmierci matki, Maryja zaczęła 
odgrywać w Jego życiu coraz większą rolę. Po przyjęciu 
I Komunii Świętej został ministrantem, wstąpił do Soda-
licji Marjańskiej, przyjął Szkaplerz Karmelitański i wraz 

Tu wszystko się zaczęło... - 100 rocznica urodzin JanaPawła II
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z ojcem oraz starszym bratem Edmundem uczestniczył 
w pielgrzymkach na Kalwarię Zebrzydowską oraz Jasną 
Górę. O tych wszystkich wydarzeniach często wspomi-
nał podczas pielgrzymek do Ojczyzny.  W czasie swojej 
papieskiej posługi Jan Paweł II nawiedził ogromną liczbę 
maryjnych sanktuariów, o których mówił, że są „niejako 
domem Matki, wyznaczają etapy postoju i odpoczynku 
na długiej drodze prowadzącej do Chrystusa; są ośrodka-
mi, w których poprzez prostą i pokorną wiarę <ubogich 
w duchu> (por. Mt 5,3) następuje spotkanie z tymi wiel-
kimi bogactwami, które Chrystus powierzył i darował 
Kościołowi, przede wszystkim z (…) łaską, miłosierdziem, 
miłością ku cierpiącym i chorym braciom”. Papież życzył 
sobie zawsze, żeby jakieś szczególne miejsce maryjnego 
kultu znalazło się w programie każdej Jego pielgrzymki. 
Niewiele sanktuariów miało jednak dla niego tak duże 
znaczenie jak Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Fa-
tima, Krzeptówki, Lourdes czy Guadalupe. Żegnając się 
z Jasną Górą w 1979 roku, składając Matce Bożej ostat-
nią „pożegnalną wizytę” nawiązał do wszystkich swoich 
wizyt na Jasnej Górze odbywanych z ojcem, z ucznia-

mi gimnazjum i studentami, jako duszpasterz młodzie-
ży i jako biskup. Błagał wówczas: „Jasnogórska Matko 
Kościoła! Raz jeszcze oddaję Ci siebie w macierzyńską 
niewolę miłości wedle słów mego zawołania: „Totus Tu-
us!” Oddaję Ci cały Kościół – wszędzie, aż do najdalszych 
krańców Ziemi! Oddaję Ci ludzkość i wszystkich ludzi – 
moich braci. Wszystkie ludy i narody. Oddaję Ci Europę 
i wszystkie kontynenty. Oddaję Ci Rzym i Polskę, zjedno-
czone poprzez Twojego sługę nowym węzłem miłości. 
Matko, przyjmij! Matko, nie opuszczaj! Matko, prowadź! 
I trudno oprzeć się wrażeniu, że Matka Boża całym ser-
cem na nie odpowiedziała. Poprowadziła Go, ale zanim 
przyszło zwycięstwo były łzy i cierpienie Jego samego 
i ojczystego narodu. Godziną szczególną każdego dnia 
był Apel Jasnogórski, który łączył Ojca Świętego z Nie-
biańską Matką i Ojczyzną, i w tej godzinie w pierwszą 
sobotę miesiąca kwietnia 2005 r. odszedł do Domu Ojca 
– Jej umiłowany Syn, Apostoł Bożego Miłosierdzia.

Halina Martowicz
Literatura:

Bejda H. „Jan Paweł II - Rozmowy z Matką Bożą”.

      Św. Jan Paweł II - patron Zespołu Szkół w Pobiednie
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Wokoło las i cisza drży
Słońce horyzont łamie

Budzę się, widzę ranne mgły
Dziś piękny letni dzień nastanie

Z porannej mgły powstała rosa
Okryła wszystką ziemie

Poranny ptak w swym śpiewie drży
A zając pod krzakiem drzemie

Z daleka gdzieś niesie się głos
Gruchaniem dzikiego gołębia

Zaszumi liść schyli się kłos
Zefirek ranny pogłębia

W tym lesie mój rodzinny dom
Znam wszystkie ścieżyny i drogi

Przyjaciel mój to grab i dąb
Leszczyny i dzikie głogi

I śniegu biel i mrozu szron
I zaspy wysokie do dachu

Nie groźny tutaj burzy grom
Choć drzewa schylone ze strachu

To miejsce jest i musi trwać
Choć leśniczówki już nie ma

Zamykam oczy i widzę ją 
Swej wyobraźni oczyma

Nadesłała Pani
Janina Wenc

Napisali do nas - wiersz pt. "Mieszkam w lesie"

Równaj w górę - i bądz górą
1 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Bukowsko w sali 
obrad Wójt Gminy Bukowsko Marek Bańkowski wręczył 
list gratulacyjny oraz przyznaną nagrodę, za wybitne 
osiągnięcia sportowe w lekkoatletyce, Martynie 
Łuszcz reprezentującej gminę Bukowsko w klubie „KS 
Komunalni Sanok”.
Wręczający nagrody Wójt Gminy, gratulował wspaniałych 
osiągnięć oraz zajęcia wysokich miejsc na szczeblu 

wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim, 
życzył także udanego wakacyjnego wypoczynku.
Na uroczystości obecni byli Skarbnik Gminy Pani Urszula 
Rakoczy oraz Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Sportu 
i Turystki Pan Jan Sokół, którzy również serdecznie 
gratulowali naszej przedstawicielce tak wysokich 
wyników, wręczając upominki oraz nagrodę pieniężną.
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      Duma naszych szkół
Wójt Gminy Bukowsko Marek Bańkowski, 25 czerw-
ca 2020 r. w obecności dyrektorów szkół i rodziców 
uczniów, wręczył nagrody wybitnym uczniom naszej 
gminy.
Nagroda Wójta jest formą wyróżnienia i wparcia uczniów 
wykazujących się szczególną aktywnością i umiejętno-
ściami w różnych dziedzinach oraz uzyskujących wyso-
kie wyniki w nauce.
W gronie nagrodzonych znaleźli się :

Hubert Kołodziej z Zespołu Szkół w Pobiednie

Otylia Serwońska z Zespołu Szkół w Nowotańcu

Mamy nadzieję, że grono nagrodzonych będzie stanowić 
pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie 
wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności 
naszej gminy.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 Martyna Gliściak z Zespołu Szkół w Bukowsku

 Anna Ogrodnik z Zespołu Szkół w Bukowsku
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Rok 2020 przyniósł ze sobą falę nieoczekiwanych i, do 
granic możliwości, nieuniknionych rozczarowań. Jeszcze 
kilka miesięcy temu, gdy hucznie witaliśmy, rozpoczy-
nający się na naszych oczach, Nowy Rok, nikt nie życzył 
sobie spędzenia większości jego dni z dala od innych lu-
dzi. Niemniej jednak zamiast rodzinnych Świąt Wielka-
nocnych dana nam została jedynie samotna kontempla-
cja fenomenu Wielkiej Nocy w zaciszu własnego domu, 
a zamiast słonecznych wakacji za granicą dostaliśmy 
możliwość odkrycia niezauważanego dotąd piękna na-
szego najbliższego otoczenia. Rok 2020 przyniósł ze 
sobą, bowiem falę zachorowań na COVID-19.W pew-
nej chwili mogliśmy wręcz odnieść wrażenie złudnego 
podobieństwa, rozgrywającego się na naszych oczach 
dramatu do chaosu właściwego czasom zatraconym 
w zawierusze konfliktów zbrojnych. Epidemia, bowiem 
może przyjąć miano nieoczywistego wymiaru wojny. 
Nieoczywistego, ponieważ nikt nie używa broni palnej, 
nikt nie ginie od pocisków, nie wybuchają powstania 
– a jednak w umyśle każdego człowieka z osobna za-
czynają budzić się sprzeczne emocje. Strach wywołany 
zatrważającą świadomością niepewności jutra, obawa 
o zdrowie i życie własne oraz najbliższych nam osób, 
nieskrępowana wola wykrzesania atawistycznego in-
stynktu samozachowawczego oraz nieodparta chęć 
prowadzenia normalnego życia, jak i napięcie oczekiwa-
nia na zniesienie zatrzymujących nas w więzieniu czte-
rech ścian obostrzeń, nieustannie nawiedzając zbłąkane 
dusze, podtrzymywały w naszych sercach płomień na-
dziei na nadejście lepszego jutra.  Wojna jednak trwała 
i trwa nadal, a poszczególne bitwy toczą się nie tylko 
w każdym z umysłów, ale również w obrębie domostw, 
miejsc pracy, budynków użyteczności publicznej oraz – 
a być może przede wszystkim – we wnętrzu szkół.
Edukacja jest czynnikiem, który pozwala kształtować ko-
lejne pokolenia w patriotycznej mądrości i, poszerzają-
cej horyzonty, samoświadomości. Każdy dzień spędzo-
ny w murach szkoły wydaje się, zatem dawać uczniom 
możliwość zyskania nowej perspektywy postrzega-
nia świata, którego fizjonomia oraz wszystkie podmio-
ty stworzenia i łączące je zależności, wydają się stano-
wić niemalże idealną całość. Jeżeli cokolwiek jest, więc 
w stanie wstrząsnąć murami misji przekazywania wie-
dzy, wydaje się mieć możliwość wpływania na losy całe-
go społeczeństwa. 
Moment wybuchu opisanej wojny w placówkach oświa-
towych przypadł na chwilę ogłoszenia epidemii i za-
mknięcia szkół. Wówczas przed nauczycielami, uczniami 
i ich rodzicami pojawiła się misja kontynuacji nauczania 
w sposób zdalny, który miał i wciąż ma za zadanie chro-

nić zdrowie nasze i naszych najbliższych. Wyjątkowa sy-
tuacja wymaga użycia wyjątkowych środków, dlatego 
też nauczyciele zbroili się w nieznane dotąd narzędzia 
edukacyjne, przygotowując się do nowego wymiaru 
pracy z dziećmi. Wszechobecne nowatorstwa i wiążące 
się z nimi niepewności ogarnęły wkrótce całą społecz-
ność szkolną, budząc do życia niezadowolenie i frustra-
cję. Nauczycieli martwił brak możliwości bezpośred-
niego kontaktu z uczniami, który w znaczącym stopniu 
obniżył efektywność prowadzonych zajęć oraz utrudnił 
wystawianie, adekwatnych do aktywności i stanu wie-
dzy każdego z młodych ludzi, ocen. Uczniowie, często 
przerażeni zaistniałą sytuacją, zaczęli mieć problemy 
z koncentracją, a wielu z nich, nie bezpodstawnie, skar-
żyło się na konieczność spędzania wielu godzin przed 
ekranem komputera oraz, będące jej wynikiem, bó-
le głowy i oczu. Rodzice natomiast stanęli przed zada-
niem wspierania swych pociech w ich szkolnych zma-
ganiach, musieli zapewnić im odpowiedni sprzęt oraz 
dopilnować obecności na lekcjach. Każda ze stron, jak 
widzimy, realizowała ściśle określoną, trudną misję, któ-
ra w konsekwencji doprowadzić miała do umożliwie-
nia uczniom zdobywania wiedzy i przygotowania się do 
nadchodzących egzaminów. Egzaminów, które musiały 
odbyć się w warunkach reżimu sanitarnego. Sam fakt 
stawania w szranki z zadaniami, które zostały stworzo-
ne przez CKE, zawsze wydawał się niezwykle stresujący. 
Podejmujący walkę z trudnościami poszczególnych za-
gadnień uczniowie klas ósmych oraz maturzyści musieli 
nie tylko zmierzyć się z nerwowym napięciem właści-
wym przystępowaniu do tak istotnych egzaminów, ale 
również wykazać się ogromną samodyscypliną i upo-
rem w dążeniu do celu, aby móc efektywnie zdobywać 
i utrwalać wiedzę w sytuacji, w której termin decydu-
jących sprawdzianów stanął pod znakiem zapytania. 
Nauczyciele starali się wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
swych podopiecznych, organizując dodatkowe zajęcia 
i konsultacje, które miały na celu zapewnić młodym lu-
dziom względne poczucie bezpieczeństwa. Każdy z nich 
pozostawał dostępny dla swych uczniów niemalże przez 
całą dobę i, z dumą niesiania kaganka oświaty, od ra-
na do późnych godzin wieczornych odpisywał na maile 
i odpowiadał na telefony, robiąc wszystko, co w jego mo-
cy, by jak najlepiej przekazać młodemu pokoleniu po-
siadaną wiedzę. Czy jednak prowadzone w przestrzeni 
wirtualnej zajęcia dydaktyczne i wychowawcze były wy-
starczająco skuteczne – a jeśli nie – gdzie powinniśmy 
szukać winnych?Cyberprzestrzeń z cała pewnością jest 
obszarem nieporównywalnie większym niż standardo-
wa sala lekcyjna i wydaje się dawać wręcz nieskończo-

"W ferworze epidemii” - czyli o funkcjonowaniu systemu  
 edukacji w czasach koronawirusa
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ny wachlarz możliwości. Nieoczekiwane, nagłe i brutal-
ne zderzenie z rzeczywistością obaliło jednak powyższy 
mit i  pokazało nam, że w obrębie niewielkiej klasy może 
kryć się o wiele większy potencjał. To zaskakujące od-
krycie wynika najprawdopodobniej z niepowtarzalnego 
zestawienia dwóch czynników, jakimi są fakt, iż człowiek 
jest istotą niezaprzeczalnie, do granic możliwości spo-
łeczną, oraz wizja wszechobecnego braku gotowości do 
zmierzenia się z obliczem epidemii. Jak mogliśmy jed-
nak przewidzieć, że historia świata właśnie na naszych 
oczach rozpocznie tworzenie tak smutnego i haniebnie 
bogatego w niewinne ofiary rozdziału? Zaistniała sy-
tuacja zaskoczyła nas w każdym możliwym tego słowa 
znaczeniu. Zawsze byliśmy przygotowani na awarię sys-
temów elektronicznych, pożar, powódź, czy akty terro-
rystyczne. Nikt nigdy nie pomyślał jednak o przygoto-
waniu procedur na wypadek konieczności przeniesienia 
lekcji w przestrzeń wirtualną, dlatego też wszechobec-
ny brak gotowości odcisnął swe piętno, na jakości pro-
wadzonego nauczania. Największą wadę zdalnego prze-
prowadzania zajęć wydaje się stanowić uporczywy brak 
możliwości zwiększenia ich efektywności. Z czego może 
to wynikać? Czynników jest bardzo wiele: niezadowa-
lająca, jakość Internetu, brak odpowiedniego sprzętu 
elektronicznego, brak technicznych umiejętności obsłu-
gi określonych programów oraz aplikacji, czy chociażby 
przestrzeni, która pozwalałaby na prowadzenie i aktyw-
ne uczestnictwo w lekcjach. Dyskomfort wywoływa-
ny jest również brakiem fizycznego kontaktu pomiędzy 
uczniem a nauczycielem, co z kolei wynika z braku moż-
liwości lub niechęci uruchomienia kamer, problemów 
z nagłośnieniem oraz, niekiedy wątpliwej, sprawności 
mikrofonów. Nauczyciel w  takich warunkach w znacz-
nie mniejszym stopniu kontrolować może działania po-
dejmowane podczas zajęć przez uczniów i nie jest w sta-
nie obiektywnie ocenić samodzielności wykonywanej 
przez nich zdalnie pracy. Winni nie są, więc ani nauczy-
ciele, ani uczniowie, ani rodzice – jedynym tworem, jaki 
powinien odpowiedzieć za niezadowalający obraz, jako-
ści edukacji w czasach epidemii z całą pewnością jest 
ogół systemu społeczno-polityczno-ekonomicznego, 
w jakim przyszło nam funkcjonować.
Czerwiec zawsze roztaczał przed oczami uczniów wizję 
wyczekanych wakacji. W tym roku z pewnością będą 
one jednak wyglądały inaczej niż dotychczas. Nie cze-
ka nas tradycyjne rozdawanie świadectw, a każde wyj-
ście z domu obarczone będzie ryzykiem zakażenia oraz 
koniecznością ścisłego stosowania się do obowiązują-
cych zaleceń sanitarnych. Nadchodzący czas powinien 
jednak być nie tylko okresem zasłużonego odpoczyn-
ku, ale również momentem przygotowania do konty-

nuacji wymagającej misji zdalnego kształcenia. W mo-
mencie wybuchu epidemii nie mieliśmy, bowiem czasu 
na odpowiednie techniczne przygotowanie, na nabycie 
odpowiedniego sprzętu i odbycie odpowiednich szko-
leń, które pokazałyby nam, jak najefektywniej wykorzy-
stać narzędzia elektroniczne do niesienia w świat mi-
sji przekazywania wiedzy młodym ludziom. Wakacje są 
w tym świetle wyczekaną przystanią, która pozwoli nam 
uzbroić się w odpowiednie narzędzia i właściwie przy-
gotować się do ewentualnej kontynuacji formy naucza-
nia, z jaką oswajamy się od kilku miesięcy. Uczmy się, 
więc. Uczmy się poruszania w obrębie cyberprzestrzeni, 
uczmy się pracy z programami edukacyjnymi oraz plat-
formami komunikacyjnymi. Uczmy się jednak przede 
wszystkim sztuki dostrzegania wysiłku, jaki drugi czło-
wiek wkłada w należącą do niego cząstkę misji zacho-
wania ciągłości edukacji. Doceniajmy nasze dzieci, które 
niestrudzenie, z ogromnym samozaparciem, rozwiązują 
kolejne zadania i starają się doskonalić w trudnych sztu-
kach poszczególnych nauk. Doceniajmy rodziców, którzy 
z wytrwałością pilnują swoje pociechy, służąc im zawsze 
radą i pomocą. Doceniajmy nauczycieli, którzy niosą na 
swych barkach zadanie wprowadzenia całokształtu na-
uczania w nową epokę i starają się pomóc każdemu ze 
swych podopiecznych. Właśnie – doceniajmy się na-
wzajem, kształtujmy postawę wzajemnej życzliwości 
i wdzięczności, tylko wtedy, bowiem zdołamy zastąpić 
wszechobecną frustrację szczerą radością poznawania 
zawiłości wszechświata. Wówczas, z perspektywy czasu, 
uda nam się dostrzec piękno codziennego zasiadania 
w szkolnej ławce i możliwości kontaktu z koleżankami, 
kolegami, współpracownikami. Kto wie, być może fer-
wor epidemii, w jakim nieustannie krąży chaos naszych 
myśli, wcale nie ma doprowadzić nas do stwierdzenia 
tego, kto jest winny i wydania osądu. Być może w zaist-
niałej sytuacji, zamiast zostawać sędziami, powinniśmy 
zostać ludźmi i – za sprawą drastycznego pojawienia się 
COVID19 – dostrzec magię ukrytą w codzienności, któ-
rej być może dotychczas nie udawało nam się zauwa-
żyć. Być może powinniśmy nie żądać, ale dziękować. Nie 
wytykać, ale doceniać. Być może wtedy odkryjemy, że 
prawdziwa epidemia nie jest tą, za sprawą, której zmu-
szeni zostaliśmy spędzić czas w zaciszu własnych do-
mostw i wówczas pojmiemy głębię słów Alberta Camus 
’a, który napisał: „Każdy z nas nosi w sobie dżumę, nikt, 
bowiem nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą 
nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżu-
my w twarz drugiego człowieka.”

Renata Preisner – Rakoczy 
Katarzyna Rakoczy 

       "W ferworze epidemii”                             cd.
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Udało się zrealizować
Przedszkolaki z ZS Przedszkola Samorządowego  
w Bukowsku w roku szkolnym 2019/ 2020 brały udział 
w dwóch bardzo dużych projektach edukacyjnych o za-
sięgu ogólnopolskim: „Mały Miś w świecie wielkiej lite-
ratury” i „Piękna nasza Polska cała” oraz w programie 
pod tytułem „Uczymy dzieci programować”. Wszystkie 
te przedsięwzięcia były realizowane 
w trakcie zwykłej edukacji, jaki i podczas edukacji zdal-
nej. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały 
wszystkie zadania, a w okresie edukacji zdalnej niezwy-
kłą kreatywnością, jak i zaangażowaniem wykazali się 
rodzice naszych podopiecznych, bez których dalsza re-
alizacja projektów byłaby niemożliwa.

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” to projekt ma-
jący na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 
wśród dzieci, a pośrednio także rozwój mowy, pamię-
ci, wyobraźni i koncentracji uwagi. Każda z przedszkol-
nych grup ma swojego misia, który odbył wędrówkę po 

domach dzieci, wysłuchał czytanej książeczki, zaś w pa-
miątkowej karcie dzieci mogły wpisać tytuł utworu i na-
rysować ilustrację. Powstały w ten sposób piękne albu-
my z wędrówki misia w każdej z czterech grup. Ponadto 
wykonaliśmy wspólnie:
7 modułów o różnorodnej tematyce: uczyliśmy się dzie-
lić prowadząc wolontariat, nawet w trakcie edukacji 
zdalnej zebraliśmy piórniki, które trafiły do Stowarzysze-
nia Koliber w Krakowie, realizowaliśmy zagadnienia bez-
pieczeństwa, również tego w cyberprzestrzeni, uczyli-
śmy się przedsiębiorczości, a także poznawaliśmy Prawa 
Dziecka.

Projekt „Piękna nasza Polska cała” zakłada kształtowa-
nie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwiania ich 
na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtuje  po-
czucie tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem. 
W ramach działań projektowych dzieci wraz z nauczycie-
lami i rodzicami wykonały 23 zadania.  Wśród nich zna-
lazły się takie jak: wycieczka do Muzeum Budownictwa 

"Kartka dla Medyka"
Uczniowie klasy II b z Zespołu Szkół w Bukowsku, 
wraz z wychowawczynią p. Justyną Gurgul, 
przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Kartka 
dla Medyka”, która polegała na wykonaniu 
kartki - rysunku z życzeniami i podziękowaniami 
dla wszystkich pracowników służby zdrowia. 
Celem akcji było podziękowanie za trudną pracę medyków 
i znak, że doceniamy ich starania i jesteśmy im wdzięczni. 
W tym trudnym i ciężkim dla nas wszystkich okresie 
pandemii koronawirusa, podejmowane są tematy 
dotyczące zdrowia, higieny, a także związane z tolerancją, 
szacunkiem do drugiego człowieka, wzajemną pomocą, 
wsparciem najbliższych. Ważne jest kształtowanie 
szacunku do zawodów, które wykonują niezwykle ważną, 

odpowiedzialną, ale jakże niebezpieczną pracę. 
Prace dzieci zostały wysłane do Bieszczadzkiego 
Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.
Dziękujemy Wam z całego serca i jesteśmy wdzięczni 
za wszystko co dla nas robicie. Jesteśmy z Wami!
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Ludowego w Sanoku połączona z warsztatami z ręko-
dzieła artystycznego, organizacja międzyprzedszkolne-
go konkursu recytatorskiego pt: „Brzechwa dzieciom”, 
spotkanie z piekarzem, wspólne oglądanie starych do-
branocek, czy zorganizowanie kącika o tematyce folko-
wej w przedszkolnym holu. Ponadto w czasie edukacji 
zdalnej z wielkim zaangażowaniem do projektu włączyli 
się rodzice naszych podopiecznych realizując z dziećmi 
takie zadania jak: wykonanie regionalnej potrawy, „Być 
dobrym jak chleb”, pieczenie chleba ( w grupie żółtej  
w niemal każdym domu zapachniało pysznym chleb-
kiem), kulinarne podróże – poznanie różnych smaków 
świata, wykonanie herbu Bukowska, czy poznanie zapo-
mnianych zabaw z dzieciństwa naszych dziadków 
i rodziców.
Ponadto realizowaliśmy program edukacyjny „Uczymy 
dzieci programować” będący  inicjatywą mającą na ce-
lu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. 
Zadania programowe kształtują takie umiejętności jak 
logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście 
do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, 
analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymal-
nych. Do realizacji zadań włączyli się rodzice. 
 Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy 

przedszkolu za zakup maty do kodowania, a także Pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich „Bukowianki” za po-
moc w zakupie zestawu Ozobotów z puzzlami, które sta-
ły się jednym z ulubionych narzędzi w codziennej pracy 
z przedszkolakami. 

Diana Żytka-Duduś

      ,,Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Bukowsko”
W dniu 2 stycznia 2019 r. Gmina Bukowsko podpi-
sała umowę na realizację grantu w ramach projektu  
„e –MISJA -rozwój kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców województwa lubelskiego i podkarpackiego, nr   
POPC.03.01.00-00-0106/18 realizowanego przez Fun-
dację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej ,,Meritum”   
w ramach III osi priorytetowej- cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa, działanie 3. 1 ,, Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Progra-
mu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

Głównym założeniem zaplanowanych działań było pod-
niesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy. 
Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała kwotę  

112.000 zł. W ramach otrzymanych funduszy został za-
kupiony sprzęt do realizacji szkoleń: 12 laptopów z doty-
kowym ekranem wraz z oprogramowaniem. Zakupiony 
sprzęt  zostanie przekazany do Zespołu Szkół w Pobied-
nie oraz Zespołu Szkół w Bukowsku. Od 1 lutego 2019 r. 
do 31 marca 2020 r. swoje kompetencje w zakresie korzy-
stania z technologii informacyjno-komunikacyjnych pod-
niosło 200 mieszkańców gminy, a także spoza jej terenu. 
Szkoleniem objęto osoby w wieku 25 – 74 lat. Tematyka 
szkoleń była różnorodna  i każdy mógł znaleźć dla siebie 
coś interesującego:  „Rodzic w Internecie”,   „Mój biznes 
w sieci”,   „Moje finanse i transakcje w sieci” ,  „Działam 
w sieciach społecznościowych”,  „Tworzę własną stronę 
internetową (blog)”,  „Rolnik w sieci”,   „Kultura w sieci”.
 Szkolenia odbywały się w 12-to  osobowych grupach 
( każda grupa zrealizowała 16 godzin zajęć lekcyjnych). 
Spotkania miały miejsce w:  Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Pobiednie,  w Zespole Szkół  w Bukowsku,  
w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Woli-
cy oraz  w nowo otwartym Klubie ,,Senior+” w Tokarni. 
Wszystkim uczestnikom oraz osobom, które były zaanga-
żowane w realizację tego projektu serdecznie dziękujemy.

Koordynator projektu
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Przychodzi staruszka do banku,Podejmuje wszystkie 
pieniądze i wychodzi.Po chwili wraca i wpłaca całą 
kwotę na swoje konto.
Pracownik banku pyta:
- Po co pani to zrobiła?
Na to babcia:
- A bo z wami nigdy nic nie wiadomo!
Przeliczyć musiałam.

Na sprawie rozwodowej
-Dlaczego chce się pan rozwieść?
Wysoki sądzie moja żona bez przerwy  szwenda się po 
knajpach.
- Pije? Ależ skąd !! Łazi za mną………

Poziomo:
1A kolonia w Polsce w pow. białostockim
1I trzy miesiące
2G znajomi o Izabeli
3A kotara, stora
3I układ, umowa międzynarodowa
4G rozrywka, zabawa towarzyska
5A podium, scena na występy artystyczne
5I płaty makaronu zapiekane z farszem
6F gaz używany do wypełniania żarówek
7A bufet dla pracowników wojskowych
7I sługa u boku rycerza
9A zespół złożony z pięciu instrumentalistów
9I gra w układanie słów
10F pot. ładna młoda dziewczyna
11A upał, gorąco, spiekota
11K w mitologii greckiej królewicz trojański, 
brat Hektora
12G opłata pobierana przy przewozie 
towarów przez granicę
13A roślina uprawna na sznury, płótno i olej
13I zimnica, choroba zakaźna przenoszona 
przez komara widliszka
14G rzeka tworząca granicę między Francją  
     i Niemcami
15A bagażowy
15I przerwa między aktami przedstawienia 
teatralnego

Pionowo:
A1 po śmierci Mojżesza został przywódcą 
Izraelitów
A11 mieszkaniec Szkocji
B5 dawniej bezpłatne roboty przy np. 
naprawie dróg
C1 wydatek, cena zakupu
C11 duże naczynie do kąpieli
D5 okrągła budowla, zwykle nakryta kopułą
E1 służy do spulchniania ziemi i niszczenia 
chwastów
E11 jednostka monetarna w Indiach, 
Pakistanie, ...
F5 imię męskie lub zwierzę podobne do 
jelenia
G1 słynny wodospad na granicy Kanady i USA
G9 członek zespołu baletowego
I1 spis przedmiotów jednego rodzaju
I9 osoba nie dbająca o rozgłos, niezarozumiała
J5 mała Anita
K1 Winnetou, Indianin
K11 np. osoba prowadząca wycieczki
L5 imię żeńskie lub planetoida o nr       
katalogowym 820
Ł1 szary metal odporny na korozję
Ł11 mały walcowaty zwój
M5 doskonały, wzorcowy
N1 zasłania miejsca dziurawe, zniszczone
N11 harcerz                                   Henryk Pałuk
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H u m o r
Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu 
ani śladu człowieka i nadziei na nocleg.
- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po 
Tatrach! - wścieka się jeden z uczestników wycieczki.
- Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady...

Idzie rolnik przez wieś i się uśmiecha od ucha do ucha.
- Zenobiak z czego się tak cieszysz - pyta się go sąsiad
- Zostałem ojcem. Mam syna.
- Gratuluje ci. Niech ci się malec dobrze chowa. A jak 
się czuje twoja żona?
- Nie wiem, jeszcze jej o tym nie powiedziałem.

KONKURS      Z liter na polach zaznaczonych żółtym kolorem ułóż hasło 
krzyżówki. Rozwiązanie napisz na kartce, do rozwiązania dołącz ciekawostkę 
z okolicy (być może trafi do kwartalnika), włóż do koperty i wyślij na adres Gminy 
Bukowsko lub dostarcz osobiście. Nie zapomnij się podpisać :) i podać nr telefonu.  
Nagrody czekają dla pierwsych 3 osób.
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