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Powsta³
nowy chodnik

Mo¿liwo�æ swobodnego przekra-
czania granic, jak¹ stworzy³o przyst¹-
pienie Polski do traktatu Schengen,
sprawia, ¿e znacznie czê�ciej podró¿u-
jemy do innych krajów europejskich, a
marzenia o poznawaniu historii i kultu-
ry innych nacji mo¿emy urzeczywist-
niaæ bez ¿adnych przeszkód i zbêdnych
formalno�ci. W ostatnich latach nie-
zwykle popularne sta³y siê wyjazdy
naszych rodaków na Wêgry. Mniej
kapry�ny ni¿ w Polsce klimat powodu-
je, ¿e chêtnie udajemy siê tam nie tylko
na d³u¿szy letni wypoczynek, ale rów-
nie¿ na weekendy i jednodniowe wy-
cieczki.

W czerwcu do kraju bratanków
wybra³y siê panie z KGW z Zarszyna i
Posady Zarszyñskiej oraz przedstawi-
cielki innych kó³ z terenu ca³ej gminy.
Punktem docelowym by³o miasto Eger
� bez w¹tpienia najatrakcyjniejsza miej-
scowo�æ pó³nocnych Wêgier po³o¿ona
blisko granicy ze S³owacj¹. Stosunko-
wo niewielka odleg³o�æ dziel¹ca Zar-
szyn od Egeru sprawi³a, ¿e ju¿ po kilku
godzinach m³ode duchem panie ocho-
czo przyst¹pi³y do zwiedzania miasta
pod kierunkiem �wietnie przygotowa-
nego i doskonale znaj¹cego miasto prze-
wodnika. Swoj¹ wêdrówkê po Egerze,
zwanym �wêgierskimi Atenami�, roz-
poczê³y od neoklasycystycznej bazyliki
zachwycaj¹cej swoj¹ monumentalno-
�ci¹, piêknymi freskami i p³askorze�ba-
mi. Na prowadz¹cych do �wi¹tyni
schodach zarszyñska grupa wykona³a
pami¹tkowe zdjêcie, a pó�niej obejrza-
³a znajduj¹cy siê w s¹siedztwie roko-

kowy budynek Liceum i barokowy
Pa³ac Arcybiskupi, za� na placu Dobó
barokowy gmach ko�cio³a Braci Mniej-
szych i eklektyczny budynek Ratusza
Miejskiego, przed którym ustawiono
rze�bê upamiêtniaj¹c¹ bohatersk¹ obro-
nê miasta przed Turkami w XVI wie-
ku. Wielkie zainteresowanie uczestni-
czek wycieczki wzbudzi³o Muzeum
Marcepana, w którym mo¿na podzi-
wiaæ przeró¿ne eksponaty wykonane
z masy marcepanowej. Dwugodzinny
rekonesans urokliwymi, w¹skimi ulicz-
kami Egeru zakoñczy³ siê przed bram¹
s³awnego k¹pieliska z basenami zasila-
nymi naturalnymi �ród³ami termalnymi.
I chocia¿, opuszczaj¹c rankiem Zar-
szyn, rzadko kto wierzy³, ¿e mo¿na bê-
dzie skorzystaæ z k¹pieli, w s³onecznym,
ciep³ym Egerze nikt nie mia³ w¹tpliwo-
�ci, ¿e strój podró¿ny zamieniæ nale¿y
na strój k¹pielowy i wej�æ do którego�
z zasilanych �ród³ami termalnymi ba-
senu. A poniewa¿ � jak stwierdzili na-
ukowcy � woda ze �róde³ termalnych
nie tylko leczy dolegliwo�ci reumatycz-
ne, ale i skutecznie koi system nerwo-
wy, zrelaksowane, odprê¿one uczest-
niczki wycieczki da³y upust swojemu
dobremu nastrojowi, rozpoczynaj¹c
�piew popularnych polskich pie�ni bie-
siadnych. Wyæwiczone, mocne kobie-
ce g³osy (wszak ka¿da cz³onkini KGW
ma za sob¹ liczne wystêpy wokalne)
rozbrzmiewa³y po ca³ym k¹pielisku,
budz¹c zrozumia³e zainteresowanie
w�ród za¿ywaj¹cych równie¿ k¹pieli
Wêgrów. Kierowane ku polskiej gru-
pie, pe³ne sympatii i ¿yczliwo�ci spoj-

W krainie bratanków,
wina i �róde³ termalnych�

Uczestnicy wycieczki  na placu Dobó przed rze�b¹ upamiêtniaj¹c¹ bohaterskich
obroñców miasta przed Turkami w XVI w.

rzenia i u�miechy wskazywa³y, ¿e taka
niespodziewana atrakcja najwyra�niej
przypad³a naszym bratankom do gustu.
Czas jednak nagli³, a grupê czeka³a ko-
lejna niespodzianka � wizyta w Dolinie
Piêknej Pani, gdzie mie�ci siê najwiêk-
sze i najpopularniejsze skupisko piwni-
czek wykutych w wulkanicznym tufie,
nadaj¹cym siê idealnie do przechowy-
wania wina. G³ówn¹ atrakcj¹ Doliny
s¹ liczne  winiarnie i lokale, w których
degustowaæ mo¿na wszystkie miejsco-
we rodzaje trunków. Do jednego z ta-
kich lokali panie zaproszone zosta³y na
uroczyst¹ kolacjê. Polsk¹ grupê przy-
j¹³ tamtejszy rezydent, Polak, mieszka-
j¹cy od kilkunastu lat w Egerze, który
w sposób obrazowy przedstawi³ obo-
wi¹zuj¹cy rytua³ spo¿ywania wina. Po
doskona³ym, tradycyjnym wêgierskim
posi³ku kelner, z budz¹c¹ powszechny
podziw wpraw¹, nape³ni³ kieliszki naj-
bardziej popularnymi winami regionu
(Egri Bikaver, Sauvignon, Chardon-
nay, Muskotaly, Olasz Rizling) o bo-
gatym aromacie i niepowtarzalnym
smaku. A poniewa¿ � zgodnie z zasa-
d¹ � tam, gdzie jest wino i kobiety, musi
byæ równie¿ �piew, obecna w lokalu ka-
pela cygañska po koncercie klasycz-
nych melodii wêgierskich zagra³a po-
pularne polskie piosenki, co sta³o siê dla
biesiadników impulsem do chóralnego
�piewu. Znajomo�æ polskich melodii
przez cygañsk¹ kapelê by³a imponuj¹-
ca, ochota do �piewania u obecnych pañ
nieposkromiona, nic wiêc dziwnego, ¿e
czas zaplanowany na kolacjê znacznie
siê przed³u¿y³ i spo�ród mnóstwa ci¹-
gn¹cych siê kilometrami pod miastem
piwniczek oferuj¹cych znakomite eger-
skie wino tylko nieliczne przyjmowa³y
jeszcze klientów. Chêtnym uda³o siê
jednak¿e nabyæ symboliczn¹ butelkê  z
najlepszym miejscowym trunkiem, któ-
ry - przyjmowany w rozs¹dnych ilo-
�ciach- ma niepodwa¿alne w³a�ciwo-
�ci lecznicze.

Wszystko, co dobre, szybko siê
jednak koñczy i pora po¿egnania go�cin-
nego Egeru s³ynnego z mêstwa, term i
Egri Bikaver zbli¿a³a siê nieuchronnie.
Pe³ne wra¿eñ oko³o trzeciej nad ranem
uczestniczki wycieczki dotar³y do swych
domów, by za kilka godzin podj¹æ zwy-
k³e, codzienne obowi¹zki. I tylko ich
wspomnienia kr¹¿yæ bêd¹ wokó³ urocze-
go, wêgierskiego miasta, nad którym
unosi siê powiew Orientu�

A.K.
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Marsz do zwyciêstwa�
¯aden zarszynianin nie wyobra¿a ju¿ sobie chyba

jakiejkolwiek uroczysto�ci bez udzia³u Orkiestry Dêtej
�Lutnia�, która u�wietnia ka¿de wa¿ne �wiêto � zarów-
no pañstwowe, lokalne, jak i ko�cielne. Nie wszyscy jed-
nak wiedz¹, ¿e s³awa naszych orkiestrantów siêga ju¿
obecnie daleko poza granice rodzinnej miejscowo�ci, a
dowodem na to s¹ liczne zaproszenia, które nap³ywaj¹ do
nich z ca³ego Podkarpacia. Obecno�æ �Lutni� dodatkowo
nobilituje ka¿d¹ uroczysto�æ, podnosi jej rangê, dostarcza-
j¹c przy tym s³uchaczom wielu niepowtarzalnych wra¿eñ
i wzruszeñ. W poszerzonym o m³odych adeptów sztuki
muzycznej sk³adzie, z atrakcyjnym repertuarem, w nowych
reprezentacyjnych strojach �wiêci �Lutnia� kolejne suk-
cesy, podbijaj¹c serca mieszkañców wszystkich zak¹tków
naszego regionu.

Profesjonalizm zarszyñskich muzyków-amatorów
doceni³o jury VI Miêdzypowiatowego Festiwalu Orkiestr
Dêtych, który odby³ siê w Polichnie ko³o Kra�nika. Przy-
gotowania do wystêpu na tej presti¿owej imprezie trwa³y
ca³y rok i wymaga³y wielu godzin ¿mudnych  æwiczeñ fe-
stiwalowego repertuaru. Nale¿a³o bowiem nie tylko opa-
nowaæ do perfekcji wybrane utwory, ale równie¿ zapre-
zentowaæ siê w marszu. Czêste próby z
ca³¹ orkiestr¹, indywidualne æwiczenia w
domu � to wszystko wype³nia³o wpraw-
dzie kolejne miesi¹ce ¿ycia cz³onków
�Lutni�, ale pozwala³o ¿ywiæ nadziejê na
festiwalowy sukces.

W niedzielê, 20 lipca, mimo uci¹¿li-
wej kilkugodzinnej jazdy autokarem, licz¹-
ca 36 osób grupa zarszyñskich orkiestran-
tów bez �ladu zmêczenia przyst¹pi³a do
konkursowych zmagañ. Zanim jednak to
nast¹pi³o, po Mszy �w. z udzia³em uczest-
ników festiwalu �Lutnia� wraz z trzema
wybranymi orkiestrami zagra³a �Barkê�,
ulubion¹ pie�ñ Jana Paw³a II, a pó�niej
przedefilowa³a ulicami Polichny w rytm
mistrzowsko wykonanych marszów: �Wi-
taj Polsko�, American Patrol�, �Orkiestry
Dête� i �Longstreet Dixie�. Ów prze-
marsz stanowi³ dopiero przedsmak konkursowych zma-
gañ � najwa¿niejsza czê�æ festiwalu, prezentacja przygo-
towanych przez orkiestry z Podkarpacia i Lubelszczyzny
utworów, odby³a siê bowiem na miejscowym stadionie.
�Lutnia�, wystêpuj¹ca jako pi¹ty zespó³, zaprezentowa³a
piêæ utworów: �Romanzê� F. Chopina, �Bolero-Mambo�,
�Góralska przygodê�, �Samba-Holiday In Rio� oraz �Marsz
Radetzkiego�. Porywaj¹ce wykonanie tych muzycznych
dzie³ wzbudzi³o entuzjazm festiwalowej publiczno�ci, któ-
ra gor¹cymi brawami nagradza³a  ka¿dy utwór, a po wy-
s³uchaniu �Marsza Radetzkiego� zgotowa³a naszym or-
kiestrantom prawdziw¹ owacjê. Reakcja publiczno�ci
utwierdzi³a obecnych w przekonaniu, ¿e �Lutnia� wyra-
sta na faworyta festiwalu, ale na oficjalny werdykt jury
nale¿a³o jeszcze poczekaæ. Og³oszono go po prezentacji
wszystkich zespo³ów � i by³a to dla wszystkich cz³onków

�Lutni� chwila piêkna, wzruszaj¹ca i niezapomniana � I
miejsce, okaza³y puchar i miano najlepszej orkiestry Fe-
stiwalu Polichna 2008  przypad³ Orkiestrze Dêtej z Za-
rszyna! Jury, uzasadniaj¹c swój werdykt, podkre�li³o za-
równo profesjonalizm  wykonania przygotowanego re-
pertuaru, jak i ogóln¹ prezentacjê orkiestry. Uskrzydleni
sukcesem zarszyñscy orkiestranci wznie�li siê na wy¿y-
ny kunsztu muzycznego w koncercie galowym, w któ-
rym wyst¹pili obok zdobywców II i III miejsca � Orkie-
stry Dêtej z Le¿ajska oraz Orkiestry Dêtej z Bychawy.

Przy aplauzie publiczno�ci �Lutnia� za-
gra³a dla uczestników festiwalu jeszcze
cztery utwory: �Golec Orkiestra Parade�,
�Quando quando�, �Ich Troje� oraz �The
Final Countdown�, podbijaj¹c serca nie
tylko postronnych obserwatorów oraz
jury, ale i cz³onków innych orkiestr bior¹-
cych udzia³ w festiwalu. Brawom i gra-
tulacjom nie by³o koñca, ale najwiêksz¹
satysfakcjê sprawi³o naszym muzykom to,
¿e po wystêpie otoczy³a ich spora grupa
chêtnych do nabycia p³yty z wykonywa-
nymi utworami. Obiecuj¹c, ¿e na przy-
sz³y rok wróc¹ z nagraniami swoich utwo-
rów, zarszyñscy orkiestranci opu�cili Po-
lichnê i udali siê do s¹siedniej miejsco-
wo�ci na zaproszenie organizatorów �Dni
S³odkowa�. Tu � witani jako triumfato-
rzy Festiwalu Orkiestr Dêtych � wyst¹-

pili z kolejnym koncertem i znów oczarowali rzesze s³u-
chaczy wspania³a gr¹ i bogatym repertuarem. Ujêci go-
�cinno�ci¹ i serdeczno�ci¹ gospodarzy, mimo zmêczenia
wykonywali - na ¿yczenie publiczno�ci domagaj¹cej siê
bisów- coraz to nowe utwory. Wypuszczono ich dopiero
wtedy, gdy obiecali, ¿e za rok przybêd¹ na Lubelszczy-
znê po raz kolejny � by broniæ tytu³u najlepszego zespo³u
Festiwalu Orkiestr Dêtych oraz u�wietniæ sw¹ obecno-
�ci¹ �Dni S³odkowa�.

Gor¹co wierzymy, ¿e tegoroczne sukcesy �Lut-
ni� to pierwszy krok do zdobycia tytu³u najlepszej orkie-
stry dêtej w kraju, czego wszystkim cz³onkom naszej or-
kiestry Redakcja �Echa Zarszyna� serdecznie ¿yczy!

                                                        A. K.

�Lutnia� prezentuje swój dorobek na VI Miêdzypowiatowym
Festiwalu    Orkiestr Dêtych Polichna 2008.

Kapelmistrz �Lutni� odbiera z r¹k
organizatorów festiwalu Puchar za
zdobycie I miejsca.
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***
Gimnazjum w Zarszynie, które od roku realizuje program
Comenius, zaprosi³o nauczycieli i uczniów ze szko³y w
Radwani na kolejne spotkanie � tym razem nasi s³owac-
cy przyjaciele mieli zapoznaæ siê z obrzêdami wielkanoc-
nymi oraz weselnymi specyficznymi dla naszego regio-
nu.
Prace nad przygotowaniem inscenizacji dawnego ch³op-
skiego wesela zajê³y naszym gimnazjalistom kilka mie-
siêcy � jeszcze na feriach zimowych przeprowadzali
wywiady z najstarszymi mieszkañcami Zarszyna i Jaæ-
mierza, pracowicie spisuj¹c wszystkie informacje doty-
cz¹ce weselnych obyczajów, a tak¿e przy�piewki oraz
wyg³aszane mowy. Zebrany materia³ sta³ siê podstaw¹

scenariusza spektaklu.
D³ugie tygodnie � popo³udniami i w wolne soboty � trwa-
³y próby z aktorami, tancerzami i zespo³em ludowym. Jed-
nocze�nie gimnazjali�ci zewsz¹d gromadzili eksponaty
charakterystyczne dla wyposa¿enia dawnej ch³opskiej
izby, któr¹ nale¿a³o stworzyæ na scenie sali kina w Zar-
szynie, gdzie mia³a siê odbyæ uroczysto�æ. Wystawienie
spektaklu by³o mo¿liwe dziêki wsparciu i pomocy ró¿-
nych osób i instytucji � p. E. Matuszek ze Szko³y Podsta-
wowej w Zarszynie wziê³a na swe barki przygotowanie z
naszymi gimnazjalistami tañców ludowych, p. B. Kuzian
ze Szko³y Podstawowej w Jaæmierzu pomog³a nam
skompletowaæ stroje dla aktorów i elementy scenografii,
za� Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Nowosielcach wypo¿y-
czy³ regionalne stroje ludowe. Szczególne s³owa podziê-
kowania nale¿¹ siê paniom z zarszyñskiego KGW, dziêki
którym mogli�my zachwyciæ go�ci ze S³owacji oraz za-
proszonych przedstawicieli lokalnych w³adz samorz¹do-
wych tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi.
Sama inscenizacja wesela, o któr¹ ¿ywili�my najwiêksze
obawy, równie¿ podoba³a siê publiczno�ci � aktorzy �wiet-
nie wcielili siê w odgrywane postaci, tancerze swymi po-
pisami wzbudzili aplauz publiczno�ci, za� wokali�ci zadzi-
wili wszystkich swad¹ w wykonywaniu regionalnych przy-
�piewek ludowych.

Po wystêpach w sali kina go�cie obejrzeli Wystawê Wiel-
kanocn¹ w Domu Kultury na Posadzie Zarszyñskiej.

Ufamy, ¿e dziêki tej imprezie nasi s³owaccy przy-
jaciele lepiej poznali kulturê i tradycjê naszego regionu.

Okazj¹ do powtórnego (miesi¹c pó�niej) spotkania na-
szych gimnazjalistów z uczniami z Radwani by³a wspólna
wycieczka do Bratys³awy i Wiednia, która jeszcze bar-
dziej zacie�ni³a ³¹cz¹ce obie szko³y wiêzi.

***

Ju¿ po raz drugi Gimnazjum w Zarszynie zorga-
nizowa³o Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski �Nie-
którzy lubi¹ poezjê�� . W tym roku szkolnym uczest-
nicy zaprezentowaæ mieli wybrane przez siebie utwory
W. Szymborskiej. Nasze zaproszenie przyjêli nauczycie-
le i uczniowie ze szkó³ podstawowych z D³ugiego,
Jaæmierza, Odrzechowej i Zarszyna oraz z Gimna-
zjum w D³ugiem. Obawy organizatorów konkursu, ¿e
poezja naszej Noblistki mo¿e wydawaæ siê zbyt trudna
dla uczniów, okaza³y siê bezpodstawne � recytatorzy ze
wszystkich szkó³ zachwycili zebranych dojrza³o�ci¹ i �wie-
¿o�ci¹ interpretacji, a jury konkursu d³ugo debatowa³o,
komu przyznaæ palmê pierwszeñstwa.
W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zaj¹³ Jakub
Samiec ze Szko³y Podstawowej w Jaæmierzu, II - ex
aequo- Magdalena Korfanty ze Szko³y Podstawowej
w Zarszynie  i Paulina Augustyn ze Szko³y Podsta-
wowej w D³ugiem, III � Agata Komañska ze Szko³y
Podstawowej w Zarszynie. Wyró¿nienie otrzyma³a
Natalia Birówka ze Szko³y Podstawowej w Odrze-
chowej.
W�ród gimnazjalistów najlepsze okaza³y siê Natalia Su-
wa³a z Gimnazjum w D³ugiem oraz Joanna Cupryk z
Gimnazjum w Zarszynie, zdobywc¹ II miejsca zosta³
Dariusz S³owiak z Gimnazjum w D³ugiem, a III Ma³-
gorzata Folcik z Gimnazjum w Zarszynie.

Gimnazjalny kalejdoskop

Zarszyñscy gimnazjali�ci w inscenizacji dawnego ch³op-
skiego wesela

Laureaci II Miêdzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
�Niektórzy lubi¹   poezjê��
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Mamy nadziejê, ¿e Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski
na sta³e wejdzie do harmonogramu imprez wszystkich
szkó³ z terenu naszej gminy, a grono mi³o�ników poezji
poszerzaæ siê bêdzie z ka¿dym rokiem.

***

17. maja na zor-
ganizowanej w Rzeszo-
wie uroczysto�ci Dnia
Samorz¹du Terytorialne-
go uczeñ by³ej klasy 3a
naszego gimnazjum, Ro-
bert Bieleñ, odebra³ z
r¹k Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackie-
go i  Kuratora O�wiaty
w Rzeszowie nagrodê
Podkarpackiego Stowa-
rzyszenia Samorz¹dów
Terytorialnych, przyzna-
n¹ na wniosek Wójta Gminy Zarszyn.
Nasz laureat Nagrody PSST dla najzdolniejszej m³odzie-
¿y Podkarpacia wyjedzie równie¿ w najbli¿szym czasie
do Brukseli na wycieczkê  zorganizowan¹ z inicjatywy
eurodeputowanego M. Janowskiego.

Przypominamy, ¿e Robert znalaz³ siê w gronie 73 uczniów,
którzy w minionym roku szkolnym opu�cili mury naszego
gimnazjum. Najlepszych spo�ród nich wyró¿niono tytu-
³em �Omnibusa Szko³y� (warunkiem otrzymania  ta-
kiego tytu³u jest zdobycie minimum 75 punktów z ze-
wnêtrznego egzaminu gimnazjalnego oraz przynajmniej
dwóch ocen celuj¹cych z wiod¹cych przedmiotów). W

Laureat nagrody PSST  Robert
Bieleñ z dyr. Gimnazjum w Zarszy-
nie Leonem Sza³ankiewiczem

tym roku przyznano go 9 absolwentom naszego gimna-
zjum: Robertowi Bieleniowi (�rednia ocen 5,77),
Mateuszowi Garbowskiemu  i Beacie Garbo� z kla-
sy 3a, Annie Ciepieli i Ewie Zubik z klasy 3b oraz
Natalii Niemiec i Mateuszowi Haduchowi z klasy 3c.
Wyró¿nionym gratulujemy, a wszystkim naszym absol-
wentom ¿yczymy powodzenia i samych dobrych ocen w
nowych szko³ach.

      ***
Wspania³y sukces

odnios³a nasza uczennica
Natalia Niemiec na zorga-
nizowanych w Besku elimi-
nacjach powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju o
Ruchu Drogowym. Natalia
pokona³a 57 uczestników -
uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów z ca³ego
powiatu sanockiego, zdo-
bywaj¹c I miejsce i atrak-
cyjne nagrody ufundowa-
ne dla zwyciêzców. Nasza
gimnazjalistka okaza³a siê
bezkonkurencyjna zarów-
no w czê�ci teoretycznej,
wymagaj¹cej dog³êbnej wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa
ruchu drogowego, jak i praktycznej.  Jako jedyna spo�ród
uczestników turnieju (w�ród których dominowali ch³op-
cy) bezb³êdnie pokona³a wyznaczon¹ trasê, co potwier-
dza zreszt¹ powszechnie znan¹ tezê, ¿e najlepszymi kie-
rowcami s¹ kobiety�
                                                                                                     A.K.

Natalia Niemiec odbiera I na-
grodê z r¹k naczelnika sekcji
ruchu drogowego KPP w Sa-
noku asp. sztab. Z. Deptucha

Dwa zadania w dziedzinie kultury pn. Kultura Po-
granicza oraz Pokaz i Zawody Zabytkowych Sikawek
Konnych znalaz³y uznanie  komisji oceniaj¹cej z³o¿one
wnioski  w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Pod-
karpackiego.

W ramach zadania pn. Kultura Pogranicza odby³o
siê dwie du¿e imprezy plenerowe  na terenie gminy Za-
rszyn,  "Jarmark na Jaæmierskim Rynku"  oraz  Przegl¹d
Zespo³ów dzia³aj¹cych pod patronatem OSP " Melodie
Pogranicza" w Ba¿anówce.

Jarmark na jaæmierskim rynku  odby³ siê po raz szó-
sty 29 czerwca 2008r. Jest imprez¹ cykliczn¹, która na
dobre w pisa³a siê w kalendarz imprez kulturalnych w
gminie.

W czasie Jarmarku odbywa³y siê liczne wystêpy
artystyczne zespo³ów : M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej  z
Jaæmierza , grupy tanecznej - Ma¿oretek i Cheerleade-
rek,, Zespo³u  z Górek i Zespó³u Haczowianie, który przed-
stawi³ "Haczowskie Wesele". Rzemie�lnicy  wystawiali

swoje wyroby  na  wystawie rzemios³a, które chêtnie
nabywali uczestnicy jarmarku.

W trakcie jarmarku  mo¿na by³o  degustowaæ dania
regionalne przygotowane przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich.

W Jarmarku uczestniczy³y zaproszone osoby zamiesz-
kuj¹ce tereny Ukrainy a wywodz¹ce siê z Jaæmierza.

Drug¹  imprez¹, która odby³a siê  3 sierpnia  br. by³
Przegl¹d Zespo³ów  dzia³aj¹cych pod patronatem
OSP �Melodie Pogranicza�
Na przegl¹dzie prezentowa³y siê zespo³y:
- Orkiestra Dêta �Lutnia� z Zarszyna,
- Zespó³ Ma¿oretek i Cheeleaderek  dzia³aj¹cy przy

M³odzie¿owej Orkiestrze Dêtej z  Jaæmierza,
- Zespó³ �Iskra� z D³ugiego,
- Regionalny Zespó³ Ludowy �Ziemia Sanocka�

z Nowosielec,
- Zespó³  �piewaczy z Ba¿anówki,
- Zespó³ �Vasilenko i Blicha� ze S³owacji
- Zespó³ ukraiñski �Widymo�.

Dzia³ania kulturalne gminy dofinansowane przez
Zarz¹d Województwa  Podkarpackiego
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Imprezie towarzy-
szy³o du¿e zainte-
resowanie zarów-
no ze strony
mieszkañców gmi-
ny jak i okolicz-
nych miejscowo-
�ci.
Zadanie w znacz-
nym stopniu przy-
czyni³o siê do inte-
gracji spo³eczeñ-
stwa , a zw³aszcza do bli¿szego poznania kultury innych
s¹siednich narodów. W realizacji  przedsiêwziêcia uczest-
niczyli  przedstawiciele wszystkich  grup  od dzieci po
osoby starsze.
Cech¹ charakterystyczn¹ w/w imprez by³a wielokulturo-
wo�æ  jak i wielonarodowo�æ,  na scenie zabrzmia³a mu-
zyka ró¿nych regionów, wykonywana w ró¿nych jêzy-
kach przez wykonawców  ró¿nych narodowo�ci.
Imprezy  zgromadzi³y liczn¹ i ró¿norodn¹  grupê widzów
i uczestników.
Wspó³organizatorzy  zadania:
- Urz¹d Gminy w Zarszynie
- Gminny Zarz¹d OSP w Zarszynie
- Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Jaæmierzu

i w Ba¿anówce
- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Jaæmierzu

i w Ba¿anówce
- Rada So³ecka z Jaæmierza i Ba¿anówki
- Szko³y Podstawowe w Jaæmierzu i Ba¿anówce
- Rada Rodziców w Ba¿anówce

Drugi dofinansowany przez Województwo Podkarpac-
kie  wniosek dotyczy³ zdania
Pokaz i zawody  zabytkowych sikawek stra¿ackich.

W niedzielê 17 sierpnia od samego po³udnia w
Pielni mo¿na by³o podziwiaæ zaprzêgi  konne wozów
stra¿ackich.  Na teren stadionu o godz. 13-tej M³odzie-
¿owa Orkiestra Dêta    z Jaæmierza wprowadzi³a
dru¿yny uczestnicz¹ce w zawodach.

Nastêpnie dokonana zosta³a prezentacja  startuj¹-
cych zaprzêgów sikawek konnych wg numerów starto-
wych:Srogów Górny, KP PSP w Sanoku, Posada Jaæ-
mierska, Pielnia, Odrzechowa, Zarszyn,Jaæmierz, Mymoñ,
Zboiska, Chorzów.

Pierwsza rozegrana konkurencja dla zaprzêgów si-
kawek (wo�nica i dowódca dru¿yny) polega³a  na poko-
naniu toru przeszkód. Sprawdzona zosta³a umiejêtno�æ
powo¿enia zaprzêgiem na czas. Nale¿a³o  pokonaæ pêtlê
wokó³ s³omianych bali, przejechaæ przez atrapê rowu z
wod¹ i drewniany most, który sprawi³  dru¿ynom najwiê-
cej trudno�ci.

Druga konkurencja polega³a na pokonaniu toru prze-
szkód po³¹czonego z æwiczeniem bojowym dla ca³ej dru-
¿yny. Æwiczenia  bojowe polega³y na przelewaniu wody
wiadrami ze zbiornika do beczki, przecinaniu pi³¹ rêczn¹

drewnianych bali, pompowanie wody rêczn¹ pomp¹ i  str¹-
canie przeszkód wod¹ z sikawek.

Przebieg zawodów obserwowa³y dwie  komisje, z
których pierwsza czuwa³a nad prawid³owym  przebie-
giem konkurencji  i ocenia³a wykonanie   poszczególnych
zadañ przez dru¿yny, za� druga komisja ocenia³a orygi-
nalno�æ stroju � munduru i sikawki.

Ka¿da jednostka startuj¹ca w zawodach w³o¿y³a
wiele wysi³ku w odnowienie i przywrócenia sprawno�ci
zabytkowym wozom stra¿ackim, co zosta³o docenione
przez komisjê, która nagrodzi³a wszystkie dru¿yny. Za
najbardziej oryginaln¹  sikawkê uznano wóz z  Chorzo-
wa.

Po emocjach sportowo po¿arniczych na estradzie
w parku pod  100-letnimi dêbami odby³y siê wystêpy ar-
tystyczne. Piêknie koncertowa³a M³odzie¿owa Orkiestra
Dêta z Jaæmierza,  a jej wystêp uatrakcyjnia³ pokaz gru-
py Ma¿oretek i Cheerleaderek.

Publiczno�ci równie¿ bardzo siê podoba³ wystêp
zespo³u �Barnaba� prezentuj¹cego muzykê folkow¹  re-
gionu karpackiego.

Zawodnicy uczestnicz¹cy w zawodach oraz zespo-
³y artystyczne  otrzyma³y  pami¹tkowe upominki . Go-
spodarze przygotowali równie¿ dla nich ciep³y poczêstu-
nek.

Impreza cieszy³a siê olbrzymim zainteresowaniem
mieszkañców gminy, powiatu sanockiego i turystów, któ-
rzy licznie przybyli do Pielni, zdoby³a równie¿ pozytywne
oceny  i recenzje.

Organizatorami imprezy byli:
Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych w Rzeszowie,
Powiatowa Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w Sanoku,
Urz¹d Gminy w Zarszynie,
Zarz¹d Oddzia³u Gminnego OSP w Zarszynie,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Pielni.

W/w imprezy zosta³y zorganizowane dziêki wielkie-
mu zaanga¿owaniu ca³ego sztabu spo³eczników,  za co
sk³adamy im serdeczne podziêkowania i s³owa uznania,
licz¹c na dalsz¹ dobr¹ i owocn¹ wspó³pracê.

Beata Nawalaniec
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W tym roku wyj¹tkowo wcze-
�nie bociany opu�ci³y swe gniazda.
Od zawsze dzieñ 24 sierpnia wyzna-
cza³ koniec ich pobytu w naszym kra-
ju. Starsi ludzie powtarzaj¹ polskie
przys³owie mówi¹ce o terminie odlo-
tów: �Na Bart³omieja Aposto³a bocian
do drogi dzieci wo³a�. Dodaj¹ jesz-
cze, ¿e wczesne odloty bocianów
wró¿¹ wczesn¹ zimê. Odlatuj¹ce bo-
ciany lec¹ na po³udnie wzd³u¿ Kar-
pat, by przeczekaæ nasz¹ zimê w oko-
licach równika, albo jeszcze dalej.
Maj¹ do pokonania ponad 9 tys. km
(dziennie od kilkudziesiêciu do 500
km).
Po drodze zwiedzaj¹: Ukrainê, Rumu-
niê, Bu³gariê, Turcjê, Syriê, Liban,
Izrael, Egipt, Ugandê, Keniê, Tanza-
niê, Zambiê, Botswanê, Zimbabwe.
Ich podró¿ koñczy siê w grudniu.
Zdaniem ornitologów powracaj¹ce
bociany zak³adaj¹ swe gniazda w pro-
mieniu kilkudziesiêciu kilometrów od
gniazda, z którego przed laty wysz³y.
W minionym sezonie uczniowie Gim-
nazjum  zajmuj¹cy siê monitoringiem
bocianów w kolonii zarszyñskiej prze-
konali siê, ¿e ta regu³a potwierdza siê
w praktyce.
Otó¿ koñcem kwietnia br., na terenie
Zarszyna, uleg³ pora¿eniu bocian z

rów projektu z Polskiego Towarzy-
stwa Przyjació³ Przyrody z Wroc³a-
wia.
Absolwentów naszej szko³y zapra-
szam do dalszej wspó³pracy. Nie za-
pominajcie s³ów poetki:
�Edukacja �rodowiskowa pierwsza
w planie. Na nic siê bowiem  zda
liczenie, czytanie, gdy ¿ycia na Zie-
mi nie stanie!�
                                                                                                                     R.K.

Bociany - ostatni sezon

�Kto nie zdoby³ nigdy Chiñskie-
go Muru, nie jest prawdziwym cz³o-
wiekiem�. Taki napis widnieje na cer-
tyfikacie, jaki dosta³em bêd¹c w kwiet-
niu tego roku w Pekinie i wchodz¹c
na jedn¹ z czê�ci muru. Chiñczycy
dodaj¹ do tego, ¿e ka¿dy, kto na nim
postawi³ nogê, mo¿e siê nazywaæ bo-
haterem. Oprócz muru, zwiedzi³em
tym razem równie¿ Plac Tienanmen
oraz Zakazane Miasto. Stolica Chin
jest stara, trochê zaniedbana, ale dziê-
ki przygotowaniom do Olimpiady
wszystko w zadziwiaj¹co szybkim tem-
pie siê tam zmienia i rozwija. Prze-
je¿d¿a³em równie¿ obok Stadionu Na-
rodowego miesi¹c przed jego ukoñ-
czeniem. To �Ptasie Gniazdo� robi z
bliska niesamowite wra¿enie.

IMPRESJE BRAZYLIJSKIE
i z Chiñskiego Muru

Jednak bê-
d¹c w Chinach po
raz czwarty, nie
odbieram ich ju¿
tak egzotycznie,
jak za pierwszym
razem, mimo ¿e
Beijing zwiedza³em pierwszy raz.

Mam jednak do opowiedzenia
nowe, bardzo �wie¿e wra¿enia z bli-
sko tygodniowego pobytu w Brazylii.
Podró¿ z Polski do Curitiby trwa w
sumie ok. 30 godzin, a jeden odcinek
blisko 10.000 km zabiera 12 godzin.
¯eby spotkaæ w tych rejonach ciem-
no-skórego cz³owieka trzeba mieæ
szczê�cie, poniewa¿ jest ich tam tyl-
ko ok. 20%. Mimo, ¿e jest tam teraz
zima, temperatury spadaj¹ w nocy do

obr¹czk¹. Przejêci apelem
przyrodników � Je�li znaj-
dziesz ptaka z obr¹czk¹, po-
wiadom o tym Stacjê�, odes³a-
li�my obr¹czkê do Stacji Orni-
tologicznej Muzeum i Instytutu
Zoologii PAN w Gdañsku.
Otrzymali�my informacjê
zwrotn¹ zawieraj¹c¹ dane do-
tycz¹ce zaobr¹czkowania.
�Jako pisklê przed 21 laty
(27.06.1987r.), zosta³ zaob-
r¹czkowany w G³owience
ko³o Krosna, przez ówczesne-
go Wojewódzkiego Konser-
watora Przyrody Mariana
Stój�. Z materia³u zebranego
przez m³odzie¿ gimnazjaln¹
wynika, ¿e w minionym sezo-
nie mia³o miejsce jeszcze kilka
kolizji z lini¹ energetyczn¹, które dla
boæków skoñczy³y siê tragicznie.
BOCIANI SEZON 2008 bezpow-
rotnie min¹³.
Uczniom powa¿nie traktuj¹cym swe
zadania wynikaj¹ce z realizacji ogól-
nopolskiego projektu �Bocian�, a tak-
¿e mieszkañcom  Posady Zarszyñ-
skiej i  Zarszyna, bezinteresownie an-
ga¿uj¹cym siê w dzia³ania na rzecz
naszych boæków, serdecznie dziê-
kujê w imieniu swoim i koordynato-

+ 7 stopni a w dzieñ siêgaj¹ 22-25
stopni. Oczywi�cie nie ma tam �nie-
gu � jest tylko jedno miejsce � LA-
GES � w którym nocowa³em jedn¹
noc, gdzie tylko raz w roku, przez pó³
godziny pada �nieg. Ludzie zje¿d¿aj¹
z ca³ej Brazylii, ¿eby ulepiæ sobie
dwudziesto centymetrowego ba³wan-
ka, który po paru minutach topnieje,
ale to dla nich rarytas, za który s³ono
p³ac¹, bo nie wiedz¹, którego to bê-
dzie dnia.

Zderzenia z lini¹ energetyczn¹ to najczêstsze
przyczyny �mierci bocianów.
Na zdjêciu Gimnazjali�ci: Tomasz Florian,
Mi³osz Kaszewicz (fot. Karolina Belina)
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Brazylijczycy s¹ sympatyczni,
przyja�ni, otwarci. Na powitanie obej-
muj¹ siê serdecznie i ca³uj¹ w policzek.
Maj¹ te¿ niestety z³e sk³onno�ci do
korupcji i p³acenia za wszystko, aby
unikn¹æ konsekwencji. Ludzie bogaci
rz¹dz¹, ludzie biedni chodz¹ do pracy i
mówi¹, ¿e �nie maj¹ czasu zarabiaæ
pieniêdzy, bo musz¹ pracowaæ�.

Po angielsku mówi znikomy od-
setek ludno�ci � tylko Ci, których staæ
by³o na wykupienie lekcji, albo pra-
cowali za granic¹, albo studiuj¹ w tej
chwili i tam ju¿ maj¹ mo¿liwo�æ ucze-
nia siê go. Jêzykiem urzêdowym jest
tam jêzyk portugalskim, a drugim u¿y-
wanym hiszpañski.

Nie mia³em przyjemno�ci obej-

rzeæ ich pla¿y, która rozci¹ga siê przez
10.000 km wzd³u¿ ca³ej Brazylii, ani
widzieæ samby w ich wykonaniu na
¿ywo, poniewa¿ poza karnawa³em w
lutym, tañcz¹ j¹ tylko w soboty.

Wspania³ym zwyczajem spêdza-
nia czasu lunchu s¹ bary barbecue,
w których w jednym miejscu nabiera
siê sa³atki i bierze napoje, a pó�niej
po przekrêceniu na kolor zielony kó³-
ka stoj¹cego na stoliku trzeba przy-
gotowaæ siê na atak ch³opaków z na-
bitymi na ro¿na wieloma rodzajami
miêsa. Podchodz¹ do stolika chyba
co minutê i mówi¹ co proponuj¹, a
ka¿dy klient przytakuje lub krêci g³o-
w¹, co oznacza odpowiednio: „po-
daæ” lub „dziêkujê” . I tak bez koñca,
a¿ do momentu przekrêcenia kó³ka na
kolor czerwony. Nie wa¿ne ile siê zje
� p³aci siê za obiad. Drug¹ form¹ p³a-
cenia za jedzenie jest p³acenie za
wagê � nie liczy siê, co jest na tale-
rzu � wa¿ne ile wa¿y.

Po lekkich przeróbkach chyba
bardzo by nam odpowiada³o zastoso-
wanie do napêdzania samochodów
tego, co oni do nich wlewaj¹ � ich
auta je¿d¿¹ zamiennie na benzynie lub
na du¿o tañszym � alkoholu lub na
ich mieszance. Oni sami poj¹ siê naj-
czê�ciej piwem lub ich narodowym
drinkiem Caipirinia robionym z wód-

Wnêtrze rymanowskiej synagogi

13 sierpnia 2008 Stowarzyszenie
�Spotkanie Rymanów� zorganizowa³o
wspania³¹ uroczysto�æ upamiêtniaj¹ca
wydarzenia sierpnia 1942 roku � za-
g³adê rymanowskich ̄ ydów. Zaprosze-

ni zostali ̄ ydzi ( 25 osób ) � mieszkañ-
cy przedwojennego Rymanowa oraz
ich rodziny z Izraela, Stanów Zjedno-
czonych i Europy. W�ród przyby³ych
znale�li siê m.in. Menachem Abraham

Reich, potomek
s³ynnego cadyka z
Rymanowa Mena-
hema Mendla i
Mendel Chulev, któ-
ry przyjecha³ z dwo-
ma córkami. Chulev
urodzi³ siê w Ryma-
nowie, prze¿y³ woj-
nê i wyemigrowa³ do
USA. Nale¿y przy-
pomnieæ, ¿e przed
wojn¹ mieszka³o w
Rymanowie dwa ty-
si¹ce ¯ydów, stano-
wili oni po³owê
mieszkaj¹cej w mia-

steczku ludno�ci. Trudnili siê g³ównie
handlem i rzemios³em. Do dzi� niektó-
rzy wspominaj¹ s³ynne rymanowskie
jarmarki, w których prym wiedli g³ów-
nie ¯ydzi. ¯ydowska spo³eczno�æ ry-
manowska mia³a w swojej historii po-
stacie zas³u¿one. By³ to m.in. Mena-
chem Mendel ( 1745-1815 ), cadyk
znany w Zachodniej Galicji, uczeñ Ele
Melecha z Le¿ajska, którego uznano za
cudotwórcê. Powszechne znane jest
jego s³ynne powiedzenie: �Wielko�æ
chleba powinna byæ dopasowana do
wielko�ci g³odu, a nie ceny”. Pocho-
wany zosta³ na miejscowym cmenta-
rzu, pogrzebano tam równie¿ jego
ucznia, Cwi Hirsza. Mendel zas³yn¹³ nie
tylko cudami, ale tak¿e wiar¹ w zwy-
ciêstwo Napoleona.

Inny rymanowianin, Izydor Iza-
ak Rabi ( 1898-1988 )- by³ fizykiem,
wyemigrowa³ do USA, a w 1944 roku

Dni Pamiêci o ¯ydowskiej Spo³eczno�ci Rymanowa
12-13 sierpnia 2008 roku

ki Cachaça, cukru z trzciny cukrowej,
lodu i limonki.

Ciekawi³o ich, dlaczego nosimy
obr¹czki na prawej rêce. Okazuje siê,
¿e oni nosz¹ je na tej rêce w czasie
narzeczeñstwa, a w czasie �lubu prze-
k³adaj¹ na lewe.

Na koniec bardzo wa¿na zasa-
da, która ró¿ni ich podej�cie do dru-
giego cz³owieka od nas Europejczy-
ków, którzy jeste�my na pocz¹tku nie-
ufni i czekamy na zdobycie zaufania
� Brazylijczycy do ka¿dego nowopo-
znanego cz³owieka podchodz¹ od razu
z pe³nym zaufaniem, a trac¹ je dopie-
ro, kiedy udowodni, ¿e nie jest go wart.

Piotr Ciupka
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Synagoga w trakcie remontu

zosta³ laureatem nagrody Nobla za ba-
dania nad w³asno�ciami magnetyczny-
mi jader atomowych. W czasie II woj-
ny �wiatowej pracowa³ nad projektem
amerykañskiej bomby atomowej i nad
konstrukcjami radarów. W 1971 roku
odwiedzi³ Rymanów.

 W sierpniu 1942 roku, kiedy
Niemcy likwidowali getto rymanowskie,
zrobili wstêpn¹ selekcjê � kobiety i dzie-
ci zosta³y rozstrzelane ko³o Dukli, mê¿-
czyzn wywieziono do Be³¿ca. W dniu
12 sierpnia ̄ydów spêdzono na rynek,
tam w upale czekali 12 godzin, potem
przeszli ponad 5 kilometrów do stacji
we Wróbliku, sk¹d odjechali do Be³¿-
ca. Nie wiedzieli dok¹d i po co jad¹�

Program obchodów upamiêtnia-
j¹cy spo³eczno�æ ¿ydowsk¹ podczas
wojny przewidywa³ m.in. otwarcie i
zwiedzanie synagogi. W synagodze
pytania mo¿na by³o kierowaæ bezpo-
�rednio do rabina Reicha, który wspo-
mnia³ o tym, ¿e jest osobi�cie zwi¹zany
z Rymanowem ze wzglêdu na cadyka
M. Mendla – jest jego krewnym w
ósmym pokoleniu. Wspomina³ o cudow-
nych uzdrowieniach za spraw¹ cadyka
maj¹cych miejsce w Rymanowie ( do-
tyczy³y one osób sparali¿owanych, na
wózkach ). Podobno jednym z warun-
ków uzdrowienia jest spêdzenie nocle-
gu w Rymanowie.

Warto w tym miejscu wspomnieæ
parê s³ów o synagodze w Rymanowie,
któr¹ do niedawna widzieli�my w op³a-
kanym stanie. Dzisiaj odremontowan¹
�wi¹tyniê odwiedzaj¹ ̄ ydzi, odprawia-
j¹c tam modlitwy. Synagoga ta, zbudo-
wana w XVII wieku, by³a wzorowana
na krakowskiej synagodze Remus. Do-
szczêtnie zniszczono j¹ podczas wojny,
znajdowa³ siê tam wówczas magazyn
mienia ¿ydowskiego i zbo¿a. W latach
50-ch budynek zosta³ czê�ciowo roze-
brany, a dach �powêdrowa³� do jedne-
go z mieszkañców Rymanowa. W 2005
roku synagogê przekazano Fundacji
Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego i
rozpoczêto prace remontowe. W rocz-
nicê �mierci cadyka Menachema Men-
dla, po 60 latach za�piewa³ w niej kan-
tor. Synagoga odbudowywana jest na-
dal, s³u¿y celom sakralnym. Odwiedzaj¹
j¹ chasydzi, g³ównie z USA, którzy piel-
grzymuj¹ do grobu cadyka. Pieczê nad
odbudow¹ synagogi sprawuje przyby³y
na uroczysto�ci do Rymanowa rabin
Reich.

Kolejnym punk-
tem uroczysto�ci ry-
manowskich by³o czy-
tanie wspomnieñ, pa-
miêtników i zapisków
¯ydów rymanow-
skich z okresu okupa-
cji. ¯ydówka Ma³ka
odczyta³a pamiêtnik
swej matki, która oca-
la³a z po¿ogi wojennej.
Wspomnienia te wy-
wo³a³y ogromne wzru-
szenie nie tylko w�ród
czytaj¹cych, ale tak¿e w�ród licznie
zgromadzonych go�ci. Potem odby³ siê
koncert pie�ni ¿ydowskich w wykona-
niu aktorki Piwnicy Pod Baranami Be-
aty Czarneckiej. Kolejnego dnia, 13
sierpnia, w godzinach rannych mia³a
miejsce modlitwa ekumeniczna na
cmentarzu ¿ydowskim w Rymanowie,
po czym odby³ siê marsz pamiêci do
Wróblika Szlacheckiego, gdzie oddano
ho³d zamordowanym ̄ ydom. Wieczo-
rem tego¿ dnia pokazano film o Henry-
ku S³awiku, Polaku, który uratowa³ ty-
si¹ce ̄ ydów. Wspomniano tak¿e o ro-
dzinie Hyrów z Beska, która równie¿
ukrywa³a rodzinê ¿ydowsk¹. ¯ydzi ci
wyjechali prawdopodobnie do Brzozo-
wa i mieszkali tam jeszcze po wojnie.
Nie nale¿y równie¿ zapominaæ, ¿e
dwóm zarszyñskim ̄ ydówkom – Ewie
Klein i Rózi Silberman schronienie
da³a mieszkanka D³ugiego, a potem Za-
rszyna - pani Stanis³awa Laskowska.
Przez okres prawie 3 lat w swoim domu
w D³ugiem ukrywa³a ich – ̄ ydówki no-
cowa³y zim¹ w oborze, a latem w sto-
dole. Pani Stanis³awa ¿ywi³a je, ubiera-
³a i chroni³a przed okupantami. Po woj-

nie zosta³a odznaczona medalem
�Sprawiedliwy w�ród narodów �wia-
ta”, a jej nazwisko widnieje na pami¹t-
kowej �cianie w Jerozolimie wraz z na-
zwiskami trzech tysiêcy innych osób,
które uratowa³y ̄ ydów od zag³ady( sze-
rzej o tym pisano w nr 26,27,28 „Echa
Zarszyna”).

Jak wspominaj¹ starsi mieszkañ-
cy Zarszyna, wielu ̄ ydów ukrywa³o siê
w czasie wojny w lasach pod Stacha-
nowem. Tam wiêkszo�æ z nich umar³a
z g³odu i z zimna. Wspominaj¹ równie¿
rodzinê ¿ydowsk¹ mieszkaj¹c¹ na po-
czcie ( babka, matka i dwoje dzieci) –
aresztowano ich w nocy i wywieziono
na tzw. �koñski cmentarz”. Tam zo-
stali rozstrzelani przez furdeutschera.
Chocia¿ babka prosi³a, by nie zabijano
dzieci, oprawca by³ nieugiêty. Grób dla
nich musia³a wykopaæ matka, która
zginê³a tam razem ze swoimi bliskimi.
W miejscu tym, na �koñskim cmenta-
rzu� rozstrzeliwano równie¿ jeñców ra-
dzieckich, których po wojnie prawdo-
podobnie ekshumowano. ¯ydzi le¿¹
tam do dzi��

                                                                                                                   M.K.

| Sztuczna bi¿uteria
| Wystrój sal weselnych, ko�cio³ów i samochodów
| Bukiety �lubne
| Wieñce, wi¹zanki okoliczno�ciowe
| Wyroby rêkodzielnicze

Je¿eli nie znajdziecie Pañstwo tego, czego szukacie w�ród
gotowych wyrobów, wykonamy wyrób na indywidualne za-
mówienie spe³niaj¹c ka¿de ¿yczenie.

Kwiaciarnia - Galeria
 "Margaretka"

Zarszyn 375; tel. 602 754 883



10   Echo Zarszyna

Historia
rodu Gniewoszów

Dwór Gniewoszów w Nowosielcach otoczony jest piêk-
nym parkiem. Jego dzisiejszy wygl¹d to wynik moderni-
zacji przeprowadzonej w latach 1904-1905. Dwór mie-
�ci³ 14 pokoi, a przed I wojn¹ �wiatow¹ posiada³ w³asn¹
elektrowniê i wodoci¹gi. Stanowi³ dorobek wielu poko-
leñ Gniewoszów. Naprzeciw dworu przy szosie pomiê-
dzy stawami stoj¹ figury � Matki Bo¿ej i �w. Józefa ufundowane przez Wiktora Gniewosza w 1920 roku. Przed
rozbiorami Nowosielce nale¿a³y do województwa ruskiego ziemi sanockiej. Po rozbiorach przesz³y na w³asno�æ
Józefa hr. Mniszcha, a od niego zosta³y odkupione przez Stanis³awa Gniewosza z Olexowa, od którego to bierze
pocz¹tek tzw. nowosielska linia Gniewoszów herbu Rawicz. W 1795 r. maj¹tek przejmuje syn Stanis³awa � Józef,
a potem Piotr. Przez pewien czas Nowosielce dziedziczy³ Skrzyneczki, ojciec pó�niejszego genera³a z powstania
listopadowego, Jana Skrzyneckiego. Po Piotrze maj¹tek przej¹³ jego syn � Wiktor. Wiktor zmar³ w 1841 r. w
Nowosielcach i tu zosta³ pochowany. Wdowa po nim £ucja gospodarzy³a tu jeszcze 53 lata, do 1894 roku, a po
jej �mierci Nowosielce � Gniewosz obj¹³ jej syn � Feliks, który bra³ udzia³ w powstaniu styczniowym. Po jego
�mierci maj¹tek przej¹³ jego syn � Wiktor, a potem, w 1921 r. Helena Gniewosz � ostatnia w³a�cicielka maj¹tku,
zas³u¿ona dla Nowosielec dzia³aczka spo³eczna w dziedzinie kultury i edukacji. Po wojnie maj¹tek Gniewoszów
zosta³ rozparcelowany, a we dworze utworzono Spó³dzielniê Produkcyjn¹. Pod koniec lat piêædziesi¹tych rozwi¹-
zano spó³dzielniê, a na bazie resztek ocala³ego maj¹tku utworzono szko³ê rolnicz¹.

Poni¿ej drukujemy wspomnienia Antoniego Gniewosza spokrewnionego z nowosielska lini¹ Gniewoszów, który
przed II wojn¹ �wiatow¹ czêsto go�ci³ w tutejszym dworze. Wspomnienia te przes³a³ Redakcji syn Antoniego �
Marcin Gniewosz.

Szanowna Redakcjo
W za³¹cznikach (2) przesy³am �Wspomnienia� napisane przez mojego Tatê Antoniego Gniewosza obejmu-
j¹ce okres 1939 - 1947 do momentu przyjazdu do Szczecina, w którym mieszka do dnia dzisiejszego z ¿on¹
Katarzyn¹ Gniewosz. Oboje s¹ ju¿ na emeryturze. Mój Tata przez wiele lat pracowa³ w spó³dzielczo�ci, a
przez kilkana�cie lat przed pój�ciem na emeryturê by³ prezesem szczeciñskiej spó³dzielni pracy
”Gryf” zajmuj¹cej siê opracowywaniem dokumentacji technicznej i projektami architektonicznymi inwe-
stycji realizowanych w Szczecinie i obecnego woj. zachodniopomorskiego. Moja mama zajmowa³a siê naj-
trudniejszym zawodem, a mianowicie prowadzeniem domu, wychowaniem synów. Ja urodzi³em siê w Po-
znaniu w 1956 r i maj¹c 3 tygodnie przyjecha³em poci¹giem z mam¹ do Szczecina, w którym od 1947 roku
mieszkali moi rodzice. W Szczecinie ukoñczy³em Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr II i po zdaniu matury
rozpocz¹³em studia w Krakowie na UJ na Wydziale Filologii Romañskiej. Na studiach pozna³em moj¹
przysz³¹ ¿onê Annê z d. Jamontt. Po studiach przenios³em siê do Warszawy, gdzie rozpocz¹³em pracê w
Polskim Biurze Podró¿y ORBIS. W Orbisie pracowa³em do 1995 roku. Nastêpnie otworzy³em prywatne
biuro podró¿y Sun Travel, które prowadzê do dnia dzisiejszego z moim kuzynem Micha³em Bojanowskim.
Matka Jego �p. Lucyna Bojanowska z d. Wiktor pochodzi³a z Zarszyna W 1980 roku z Ann¹ pobrali�my siê
i ju¿ razem zamieszkali�my w stolicy. W 1984 urodzi³ siê nasz pierwszy syn Piotr, który ju¿ ukoñczy³ studia
na Un. Warszawskim na Wydziale Ekonomicznym i obecnie pracuje w Banku Citi Handlowy
w Warszawie. Na drugi syn Maciej urodzi³ siê w 1990 r. Jest on uczniem III klasy LO im. A. Mickiewicza i w
przysz³ym roku zdawa³ bêdzie maturê,  po której zamierza ubiegaæ siê o przyjêcie na Un. Warszawski
Wydzia³ Prawa.

                                                                                                                               Z powa¿aniem
                                                                                                                             Marcin Gniewosz
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      Nareszcie nadesz³y wakacje 1939 r.
Ukoñczy³em I licealn¹ o kierunku
matematyczno-przyrodniczym w  XI
Gimnazjum przy ul. Szymanowiczów
we  Lwowie. Zwykle po ukoñczeniu
roku szkolnego wyje¿d¿ali�my z bra-
tem Aleksandrem -  Olem do naszych
maj¹tków Nowosielec � Gniewosz w
pow. sanockim i Potoka Z³otego w
pow. buczackim woj. tarnopolskiego.
         We Lwowie mieszka³em u p.p.
Heydlów przy ul. Mickiewicza, którzy
prowadzili co� w rodzaju ma³ego pen-
sjonatu dla bliskich krewnych i znajo-
mych, oraz m³odzie¿y lokalnej. Mi³o
wspominam ich dzieci -  Stasia, lice-
alistê II klasy oraz Marysiê i Teresê
uczêszczaj¹cych, jak siê nie mylê do
gimnazjum prowadzonego przez sio-
stry Sacré  Coeur. Z nami mieszka³
te¿ Andrzej Surnowski, mój kolega z
Zak³adu im. Abrahamowiczów prowa-
dzonego poprzednio przez ks. W³o-
dzimierza Cieñskiego, mojego wuja a
w ostatnich latach przed wojn¹ przez
ks. Salezjanów.

 W �pensjonacie� panowa³ du¿y ruch,
przyje¿d¿ali p.p. Aleksandrowie Bo-
cheñscy z dzieæmi, p.p. W³. Heydlo-
wie z Bursztyna, siostra pani Heydlo-
wej, ks. Jab³onowska i wiele innych
ciekawych osób  zamieszka³ych prze-
wa¿nie w województwach lwowskim,
stanis³awowskim i tarnopolskim.
          Tym razem, do Nowosielec
pojecha³em sam, gdy¿ brat mój po
ukoñczeniu Podchor¹¿ówki Rezerwy
Oficerskiej Szko³y Kawalerii w Gru-
dzi¹dzu, zosta³ przydzielony do 14
Pu³ki U³anów Jaz³owieckich  stacjo-
nuj¹cego we Lwowie.
          W porównaniu z pow. buczac-
kim, w Sanockiem by³o du¿o wiêcej
maj¹tków ziemskich usytuowanych
blisko siebie. Najbli¿sze Pisarowce
by³y oddalone od nas o 2 km i nale-
¿a³y do p.p. Tchorznickich. Pani
domu pochodzi³a ze znanej w Ma³o-
polsce rodziny Ma³achowskich. Mieli
dwóch synów: Aleksandra wcze�nie
zmar³ego po wojnie w USA i Stefana
kapitana ¿eglugi morskiej ¿yj¹cego
jeszcze z rodzin¹ w Gdyni.
          M³odzie¿y ziemiañskiej by³o
wszêdzie sporo:
-  W Zarszynie  u wujostwa. Wikto-

Antoni Gniewosz

Moje wspomnienia - Czê�æ I

rów by³y cztery panny: Wanda i Lu-
cyna, oraz mieszkaj¹ce obecnie w
Sopocie Ewa i Halina, ich bliskie ku-
zynki zza Sanu, z maj¹tku Za³u¿ -
kochaj¹ce konie i znakomite  ama-
zonki. Brat ich Adam, kolega ks.
Peszkowskiego, by³ jednym z najlep-
szych my�liwych w Ma³opolsce.
-   W Rymanowie u p.p. St. Potoc-
kich by³y trzy córki i dwóch synów
Juka (Józef) i Przemek (obaj ju¿ nie
¿yj¹).
-   W Odrzechowej � Pastwiskach
nale¿¹cych do p.p. Russockich by³y
dwie córki El¿bieta i Halusia, oraz syn
Olo - Aleksander, lotnik zamieszka³y
po wojnie w Anglii. W s¹siedztwie
mieszkali ich stryjeczni bracia Julek i
Zygmunt Russoccy wraz z rodzica-
mi.
-   W  pobliskim Jasionowie mieszkali
p.p.  Doschotowie (ciotka Cesia z
Dzieduszyckich jest nasz¹ krewn¹),
mieli córkê Martê, po wojnie £oziñsk¹,
obie mieszkaj¹ z rodzin¹ w Krakowie.
-   W Jasiennicy w rodzinie A. Wyso-
kich by³y trzy bardzo przystojne cór-
ki Marita, Helunia i Teresa  oraz ich
brat Mu� zamieszka³y po wojnie z
¿on¹, z domu Deskur, w Krakowie.
-  w niedalekich Niebieszczanach
(obecnie Bieszczady) zamieszkiwali
wujostwo Morawscy z dwoma syna-
mi: Wackiem, który zgin¹³ na wojnie
w 1939 r. oraz Jêdrkiem o¿enionym
po wojnie z Zosi¹ Byszewsk¹. Oboje
zamieszkuj¹ z dwoma synami Tom-
kiem i Wackiem w Krakowie, którzy

obecnie s¹ na emigracji w Ekwado-
rze. Pozostawiony przez rodziców
nowo wybudowany dworek w Nie-
bieszczanach s³u¿y im nadal w cza-
sie pobytu w kraju.
-  Do grona licznej sanockiej m³odzie-
¿y trzeba zaliczyæ ju¿ nieco starszych
Ostaszewskich z Klimkówki k/ Ryma-
nowa i Wzdowa k/ Brzozowa. Z ro-
dzin¹ t¹ spokrewnieni byli prawie
wszyscy sanoccy ziemianie. Przyk³a-
dowo w XIX w.  trzech braci Gniewo-
szów o¿eni³o siê z trzema pannami
Ostaszewskimi. Nic dziwnego, ¿e
pe³na energii Lula Wiktor z Zarszyna,
wraz z cioteczn¹ siostr¹ Mart¹ Do-
schot z Jasionowa organizowa³y spo-
tkania m³odzie¿owe z potañcówkami,
k¹piel¹ w du¿ych stawach zarszyñ-
skich i wspólnymi rajdami konnymi.
         Muszê napomkn¹æ równie¿ o
hr. Krasickich z Leska, którzy po wej-
�ciu bolszewików zamieszkali w pa-
³acyku po³o¿onym w Zagórzu-Pora¿u,
niedaleko Sanoka. Tam by³o równie¿
sporo m³odzie¿y na czele z Jasiem
Krasickim i jego siostrami El¿biet¹ i
Zosi¹. Do starszego pokolenia nale-
¿eli Ksawer Krasicki z ³adn¹ ¿on¹
Elk¹,  z domu Sobañsk¹ z Guzowa.
-  Nieopodal Zagórza w Zas³awiu
mieszka³a p. Sulimirska, jej m¹¿ pro-
fesor przebywa³ na emigracji w Anglii.
Mieli doros³e córki: Bobê i Ninê i
dwóch m³odszych  synów. Jednym z
nich by³ Tolik, imienia drugiego nie
zapamiêta³em. Maj¹tek le¿a³ nad wpa-
daj¹c¹ do Sanu rzek¹ Os³aw¹. Orga-
nizowano tam, wówczas jeszcze na
ma³¹ skalê, sp³ywy kajakowe oraz
k¹piele.
-  W dalszej odleg³o�ci od Nowosie-
lec w maj¹tku Jab³onki mieszkali p.p.
Kraiñscy z pi¹tk¹ dzieci - trzema cór-
kami i synami: Stanis³awem i Anto-
nim.

Wspomniana liczna m³odzie¿
sanocka wychowywana w duchu pa-
triotycznym kocha³a zarówno ziemiê
rodzinn¹ jak i swoj¹ ojczyznê. Nieste-
ty do dzi� do¿y³y tylko jednostki. Nie-
którzy, jak bracia Russoccy i Wacek
Morawski polegli na polu chwa³y w
obronie Ojczyzny w latach 1939-1945.
          Lato 1939 r. by³o pe³ne s³oñ-
ca.  Rozpoczête ¿niwa zapowiada³y
obfite plony, a sady obrodzi³y w tym
roku jak w ¿adnym z poprzednich.
Korzystaj¹c z wolnego czasu posta-
nowi³em zaj¹æ siê gospodark¹ le�n¹,

       Antoni Gniewosz w dniu swoich
urodzin - 13.06.
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szczególnie planowaniem zasadzeñ
na powsta³ych porêbach, zak³adaniem
nowych szkó³ek le�nych i produkcj¹
sadzonek, g³ównie buka, dêbu, mo-
drzewia i �wierka.
          Poza konn¹ jazd¹, rowerem,
gr¹ w tenisa i p³ywaniem w do�æ od-
leg³ym Sanie, do którego doje¿d¿a-
³em nowym motocyklem (SHL-k¹),
by³em zapraszany do naszych s¹sia-
dów:  p.p. Tchorznickich, Wiktorów,
Russockich i Doschotów  na mi³e spo-
tkania z ziemiañska m³odzie¿¹.
          Wakacje mija³y szybko i bez-
trosko, ale wiadomo�ci o napiêtych
stosunkach polsko-niemieckich jakie
nadesz³y z Warszawy od mojego stry-
ja W³odzimierza, emerytowanego rad-
cy MSW, by³y bardzo niepokoj¹ce.
Potwierdza³y to nakazy jakie otrzyma-
³y powiaty i gminy,  a dotyczy³y one
zabezpieczenia okien przed ewentu-
alnymi nalotami, zaopatrzenia siê w
maski przeciwgazowe i apteczki, ko-
pania schronów przeciwlotniczych,
uzupe³nienia sprzêtu przeciwpo¿aro-
wego itp. Mówi³o siê te¿ o przygoto-
waniach do wyjazdu na wschodnie
tereny Polski wszystkich mê¿czyzn
zdolnych do s³u¿by wojskowej jak rów-
nie¿ i m³odzie¿y.
          Po naradzie rodzinnej z udzia-
³em administratora maj¹tku p. M. Mil-
lera, który mia³ prawie ju¿ doros³ego
syna Nelusia postanowiono, ¿e lepiej
bêdzie jak we dwójkê opu�cimy No-
wosielce i udamy siê motocyklem do
oddalonego o kilkaset kilometrów na-
szego maj¹tku Potoka Z³otego w pow.
buczackim.
          Z zapa³em a nawet rado�ci¹
poczynili�my przygotowania do tej
wielkiej eskapady. Towarzyszy³ nam
krewny p.p. Millerów posiadaj¹cy rów-
nie¿ motocykl o wiêkszej mocy i zna-
j¹cy dobrze drogi prowadz¹ce do wo-
jewództw stanis³awowskiego i tarno-
polskiego. By³ on naszym przewod-
nikiem a z uwagi na s³u¿bê w staro-
stwie przemyskim, posiada³ �mocne
papiery�.
          W pierwszym tygodniu wojny
wyruszyli�my przez Przemy�l w kie-
runku Stanis³awowa. Jazda nie by³a
³atwa. Drogi by³y ju¿ zapchane ucie-
kinierami i wojskiem. Nasza armia
mia³a siê bowiem koncentrowaæ na
wschodzie Polski, by tam zorganizo-
waæ obronê przed nacieraj¹cym wro-
giem.
          Na jednym z noclegów, ju¿ w

Stanis³awowie, mieli�my niemi³¹ przy-
godê. Po zakwaterowaniu w prywat-
nym domu, nagle wieczorem us³ysze-
li�my pukanie do drzwi z okrzykiem
�Otwieraæ tu policja�.
          Po otworzeniu przez gospoda-
rza drzwi wej�ciowych, policjanci
zwrócili siê do nas z ¿¹daniem oka-
zania legitymacji i zapytaniem sk¹d i
dok¹d jedziemy. Po sprawdzeniu le-
gitymacji Nelusia, zaczêli podejrze-
waæ, ¿e jest on Niemcem i ju¿ zamie-
rzali go zabraæ na posterunek do wy-
ja�nienia sprawy. Dopiero informacja
naszego przewodnika, urzêdnika sta-
rostwa powiatowego w Przemy�lu,
który potwierdzi³, ze jest kuzynem p.p.
Millerów z Nowosielec, uspokoi³a na
tyle policjantów, ¿e zrezygnowali z dal-
szego przes³uchiwania Nelusia. Po-
dobne zaj�cie w tym samym mie�cie
mieli�my przy odwiedzinach mojego
brata w koszarach rezerwy 14 Pu³ku
U³anów Jaz³owieckich przed wkrocze-
niem wojsk sowieckich do Polski.
           Po trudach przepychania siê
pomiêdzy taborami wojskowymi i ucie-
kinierami z zachodu Polski, dojecha-
li�my po dwóch dniach jazdy do Po-
toka  Z³otego - upragnionego miejsca
schronienia. Wjazd do bramy pa³aco-
wej nie by³ ju¿ tak ³adny i zadbany
jak zawsze bywa³o. Wszêdzie roz³o-
¿one by³y tabory wojskowe z ciê¿a-
rowymi samochodami  i polowymi
kuchniami. Poza wojskiem, na traw-
nikach i w po³o¿onym obok sadzie,
koczowali cywilni uciekinierzy zmie-
rzaj¹cy ku granicy rumuñskiej.
          Przywita³ nas dyrektor admini-
stracyjny p. Marian Antoniewicz, zie-
mianin pochodzenia ormiañskiego.
posiadaj¹cy ma³y maj¹teczek po dru-
giej stronie Dniestru, ko³o T³umacza.
Oprócz nas przybyli jego znajomi z
Buczacza i Tarnopola. Byli to g³ównie
urzêdnicy pañstwowi i le�nicy, którzy
czêsto nas odwiedzali w celu kontroli
gospodarki le�nej. Dodam tu, ¿e na-
sza gospodarka le�na by³a zaliczana
do najlepszych w ca³ej Ma³opolsce
Wschodniej. Szczególnie wyró¿nia³y
siê nasze 100-letnie, dobrze zacho-
wane lasy dêbowe a poza tym wzoro-
wo prowadzone szkó³ki le�ne. �.p.
Ojciec mój Aleksander zmar³y przed-
wcze�nie w 1930 roku bardzo dba³ o
te lasy, nie zgadza³ siê na wyrêby
chc¹c zostawiæ je w spadku dla swo-
ich synów. Niestety sta³o siê inaczej,
pó�niejsza rabunkowa gospodarka

sowiecka a nastêpnie niemiecka, do-
prowadzi³y prawie do kompletnego ich
wyniszczenia.
Panowie czêsto s³uchali komunikatów
radiowych, które donosi³y o sta³ych
postêpach wojsk niemieckich na
wschód i oporze naszych wojsk. Tym-
czasem gospodarka sz³a normalnie,
dokonywano podorywek, siano rze-
pak, zwo¿ono snopy ¿yta i pszenicy
do stodó³ przy folwarku oraz do sta-
wianych na polach stert. Raptem
us³yszeli�my tragiczny komunikat, ¿e
wojska sowieckie w dniu 17 wrze�nia
przekroczy³y wschodnie granice Pol-
ski i posuwaj¹ siê w kierunku zachod-
nim i po³udniowym, aby odci¹æ drogê
odwrotu wojsk polskich do Rumunii.
          Pan Antoniewicz oraz panowie
zgromadzeni przy g³o�niku radiowym
stwierdzili, ¿e nie ma ani chwili do
stracenia i trzeba natychmiast wy-
je¿d¿aæ na po³udnie w kierunku gra-
nicy rumuñskiej.
          Rozpoczê³y siê nerwowe przy-
gotowania do wyjazdu. Furman Miko-
³aj przygotowa³ kochane koniki i wóz
drabiniasty z niewielkim baga¿em i
prowiantami. Panowie sprawdzili sa-
mochody osobowe a my nasze mo-
tocykle i pod wieczór wyruszyli�my
na przeprawê promow¹ na Dniestrze
w miejscowo�ci £uka  - gdzie znajdo-
wa³ siê piêkny maj¹tek panów Jegier-
manów pochodzenia ormiañskiego.
          Prawie noc¹ dojechali�my do
przystani promowej, do której poza
wojskiem nikogo nie wpuszczano. Co
by³o robiæ, bród by³ niedaleko. Konie
wyprzêgniêto do holowania dwóch
samochodów na drugi brzeg do miej-
scowo�ci Nie¿wiska. Ta operacja siê
uda³a. W miêdzyczasie za³adowali-
�my nasze motocykle na wóz i po
powrocie furmana z koñmi, powoli
zje¿d¿ali�my do brodu. Widoki by³y
przera¿aj¹ce. Wokó³ by³o widaæ ³uny
pal¹cych siê wsi i miasteczek, docho-
dzi³y równie¿ odg³osy wystrza³ów ar-
tyleryjskich  i serie karabinów maszy-
nowych. Grozê sytuacji potêgowa³a
burza z opadami deszczu. Nagle nasz
wóz stan¹³ po�rodku nurtu rw¹cej rze-
ki. Na nasze pytanie, co siê sta³o?
Miko³aj odrzek³ �postronki siê zerwa-
³y  -  bêdziemy co� radziæ�. Do dnia
dzisiejszego nie mogê sobie u�wia-
domiæ, jakich cudów dokona³ nasz
furman, ale po d³u¿szej chwili, konie
ruszy³y wraz z zapadniêtym w ¿wirze
po osie wozem. W pobli¿u Nie¿wisk
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znajdowa³ siê maj¹tek Harasymów
w³asno�æ naszych dalszych (oko³o 20
km) s¹siadów p.p. Bohosiewiczów.
Dwór by³ pe³en rodziny i uciekinierów
a pan domu przepraszaj¹c wskaza³
nam jedyne wolne jeszcze miejsce
zakwaterowania w  ma³ej szopie, czy
te¿ drewutni.
          Rano obudzi³y nas krzyki i na-
wo³ywania �czerwonoarmistów�, któ-
rzy po odebraniu nam motocykli i ba-
ga¿y skierowali nas na go�ciniec pro-
wadz¹cy na wschód, w kierunku mia-
steczka Horodenka. Na go�ciñcu sta³
d³ugi szereg wziêtych do niewoli na-
szych ¿o³nierzy, do którego zostali-
�my do³¹czeni. Pod siln¹
stra¿¹ i bez ¿adnego po-
si³ku prowadzono nas do
odleg³ej o ponad 20 km Ho-
rodenki. Po paru godzinach
wyczerpuj¹cego marszu
dowlekli�my siê do cu-
krowni w Horodence, gdzie
urz¹dzono co� w rodzaju
prowizorycznego obozu. Z
uwagi na tuszê i nieprzy-
stosowane obuwie szcze-
gólnie podczas marszu
ucierpia³ dyrektor Antonie-
wicz. W obozie niezw³ocz-
nie przeprowadzono szcze-
gó³owo rewizjê osobist¹ i
odebrano nam wszystko,
co posiada³o jak¹� warto�æ. Mnie za-
brali prawie nowy zegarek, ale nie zna-
le�li resztek pieniêdzy, które ukry³em
w bucie.
          Po dwóch dniach za³adowano
nas do wagonów towarowych przy-
dzielaj¹c ka¿demu pó³ bochenka �ra-
zowiaka� i po dwa �ledzie.  Jechali-
�my w nieznane, bo trudno by³o siê
zorientowaæ w kierunku jazdy poci¹-
gu. Po paru godzinach poci¹g zatrzy-
ma³ siê na d³u¿szy czas. Przez szpa-
ry w deskach wagonu zorientowali-
�my siê, ¿e stoimy na stacji Tarnopol
i przetaczaj¹ ca³y transport na tory pro-
wadz¹ce do stacji granicznej w Pod-
wo³oczyskach nad Zbruczem. By³y to
bardzo smutne chwile, mieli�my bo-
wiem �wiadomo�æ, ¿e wywo¿¹ nas do
Zwi¹zku Radzieckiego. Wiele osób
p³aka³o a prawie wszyscy modlili siê
o opiekê i ratunek do Matki Boskiej
Królowej Polski.
          Po paru godzinach poci¹g ru-
szy³ i niezad³ugo zatrzyma³ siê,  ju¿
po drugiej stronie Zbrucza, na stacji
Wo³oczyska. Otworzono wagony i

kazano nam wysiadaæ i ustawiaæ siê
w kolumny czwórkowe. By³o ju¿ pod
wieczór, kiedy zobaczyli�my dwie,
czy trzy stoj¹ce na polu d³ugie stodo-
³y. W nich i wokó³ nich pe³no by³o na-
szych wziêtych do niewoli wojsko-
wych i policji. Jak siê pó�niej okaza-
³o, by³ to jeden z pierwszych sowiec-
kich obozów przeznaczonych dla jeñ-
ców wojennych i cywilów. Kazano nam
budowaæ wielkie namioty i w nich zna-
le�li�my schronienie. Bardzo dokucza³
nam g³ód, bowiem raz tylko z kuchni
polowych rozdawano co� w rodzaju
�zupy�, co by³o w³a�ciwie wod¹ z ka-
pust¹.

          Po kilku dniach wydano pole-
cenie, aby wszyscy wojskowi od ka-
prala wzwy¿ ustawili siê na wyzna-
czonych polach. Poszed³em zoba-
czyæ, mo¿e uda siê spotkaæ kogo�
znajomego. I rzeczywi�cie w jednej z
kolumn spotka³em mojego kuzyna Jó-
zia Gniewosza z maj¹tku K¹ty ko³o
Brodów i jego bliskiego krewnego
(przez rodzinê matki) Krzysia Zamoy-
skiego, oficera, z którym uciekali do
Rumunii. Józio zaproponowa³ mi przy-
³¹czenie siê do grona swoich kolegów
oficerów. Odmówi³em t³umacz¹c, ¿e
mam swoj¹ grupê cywilów, z którymi
chcia³bym pozostaæ. Szczê�cie, ¿e
tak siê sta³o, bo wszystkich wywie�li
do obozów �mierci. Józio trafi³ do Gria-
zowca, gdzie razem z Czapskimi i ks.
Peszowskim szczê�liwie uniknêli
mordu.
          Po tym spotkaniu przesze-
d³em do nastêpnych kolumn i w jed-
nej z nich zauwa¿y³em podchor¹¿e-
go Mietka Horocha, mojego kolegê z
gimnazjum w Ja�le, z którym w la-
tach 1935-1936 mieszka³em w zak³a-

dzie dla ch³opców mieszcz¹cym siê
w pa³acu p.p. Sroczyñskich w Gora-
jowicach (w³¹czonych obecnie do Ja-
s³a). By³o nas tam oko³o dwudziestu,
samych ziemiañskich synów. Miêdzy
innymi  by³o dwóch braci Deskurów  -
Józio i m³odszy jego brat Andrzej,
obecnie kardyna³. Mietkowi Horocho-
wi uda³o siê uciec z transportu na
wschód. Pó�niej podczas okupacji
dowodzi³ grup¹ dywersyjn¹. W roku
1943 lub 1944 wracaj¹c z akcji z te-
renów Wschodniej Polski wysiad³ z
poci¹gu na naszej stacji wraz ze swo-
j¹ 12-osobow¹ grup¹ Akowców. Na-
zywa³a siê ona wówczas Nowosielce

� Gniewosz (obecnie ta na-
zwa pozosta³a jedynie na
poczcie). Mietek prosi³, aby
go skontaktowaæ z dowód-
c¹ okrêgu, co te¿ nastêp-
nego dnia zrobi³em. Kaza-
³em zaprzêgn¹æ do ma³ego
wózka �Zo�kê� nie lubi¹c¹
zbyt wielkich obci¹¿eñ.
Akowcy za³adowali materia-
³y wybuchowe (trotyl) i dro-
gami polnymi dojechali�my
do kwatery polowej majora
�Korwina�. Po zameldowaniu
siê, grupie przydzielono
kwatery z rozkazem wysa-
dzenia ma³ego mostu kole-
jowego. Mia³o to nast¹piæ w

momencie przejazdu wojskowego po-
ci¹gu towarowego. Akcja za wsi¹ Pi-
sarowce nieopodal Sanoka uda³a siê.
          By³o to moje ostatnie spotka-
nie z Mietkiem. Ten tak bardzo dziel-
ny podporucznik zgin¹³ w akcji odbi-
jania wiê�niów z Pawiaka. Akcja zo-
sta³a odwo³ana przez dowództwo, o
czym grupa nie zosta³a powiadomio-
na.
          Po powrocie do swojej grupy
�internowanych� dowiedzia³em siê, ¿e
wszyscy m³odzi ludzie, g³ównie
uczniowie, maj¹  zg³osiæ siê do prze-
gl¹du na jednym z wyznaczonych pól.
Ka¿dego bada³a �komisja� sprawdza-
j¹ca legitymacje szkolne i patrz¹ca
na rêce, które wcze�niej wysmarowa-
li�my ziemi¹ udaj¹c, ¿e pochodzimy
z ciê¿ko pracuj¹cych rodzin robotni-
czo-ch³opskich. Zwolniono wówczas
do�æ du¿¹ grupê m³odych ludzi, a
miêdzy nimi i starszych, którzy uda-
wali m³odzików.
          Doprowadzono nas za rzekê
graniczn¹ Zbrucz, do Podwo³oczysk
i tam byli�my ju¿ wolni ! (c.d.n.)

Zdjecie rodzinne (od lewej): Antoni Gniewosz, Marcin Gniewosz
� syn Antoniego,  Katarzyna Gniewosz - ¿ona Antoniego Gnie-
wosza, Piotr Gniewosz � syn Marcina
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W okresie po I wojnie �wiato-
wej proboszczem parafii rzymsko-
katolickiej w Jaæmierzu by³ ks. Ro-
man Olkiszewski. By³ to cz³owiek
�redniego wzrostu, szpakowaty, z
natury nerwowy i opryskliwy, nie-
przystêpny dla parafian. Zaprzyja�-
niony z nauczycielk¹ miejscowej
szko³y Carin¹ (W³oszk¹). Wikariu-
szem by³ ks. Micha³ Grzy�. Niedale-
ko od ko�cio³a sta³ dwór dziedzica
Grotowskiego, wp³ywowego kolato-
ra, znanego w okolicy przez w³adze
tak pañstwowe jak i ko�cielne.

Kiedy w latach 1918-20 ojczy-
zna znajdowa³a siê w niebezpieczeñ-
stwie, mo¿ni i duchowni wo³ali do
ch³opów, aby ¿ywili i bronili, a potem
bêd¹ op³ywali w dostatek, bo ziemia i
maj¹tki zostan¹ sprawiedliwie roz-
dzielone. Wielu uwierzy³o w te obiet-
nice. Nawet niektórzy duchowni,
szczególnie ci m³odzi, przejêli siê ide-
ami równo�ci i sprawiedliwo�ci.

Jednym z nich by³ wikariusz z
Jaæmierza ks. Micha³ Grzy�. Zosta³
on w 1921 r. wybrany na cz³onka
Komisji Ziemskiej w Sanoku. Zada-
niem tej komisji by³o rozeznanie sta-
nu rentowno�ci folwarków w powie-
cie sanocki. Nierentowne mia³y byæ
rozparcelowane miêdzy ch³opów.
Ks. M. Grzy� uzna³, ¿e folwarki oko-
liczne nie przynosz¹ dochodów i na-
le¿y ich maj¹tek rozdzieliæ.

Spotka³o siê to z ostrym sprze-
ciwem dziedzica jaæmierskiego
p. Grotowskiego. Za¿¹da³ on od bpa
przemyskiego Pelczara przeniesienia
ks. M. Grzysia. Po pogrzebie ks. R.
Olkiszewskiego sufragan przemyski
Fischer o�wiadczy³ ks. M. Grzysio-
wi, ¿e musi opu�ciæ Jaæmierz ponie-
wa¿ jest bolszewikiem. Parafianie
opieraj¹c siê na prawie kanonicznym
zaprotestowali przeciw temu. Ks. M.
Grzysia zawieszono w czynno�ciach
kap³añskich, ale mimo to nadal spe³-
nia³ swoje obowi¹zki. Po porozumie-
niu siê bp Pelczara z w³adz¹ tereno-
w¹ wys³ano oddzia³ policji celem usu-
niêcia upartego ksiêdza z parafii, jed-

nak miejscowi parafianie udaremnili
ten zamiar. Ca³y czas ks. Grzy� by³
w sta³ym kontakcie z parafianami.
Wierni prowadzili ci¹g³¹ wartê przy
plebani, pilnuj¹c ksiêdza nawet noc¹,
aby go potajemnie nie wywieziono z

Jaæmierza.
Przy pierwszym starciu z poli-

cj¹ nie obesz³o siê bez bijatyki i obra-
¿eñ cielesnych. Kilka osób areszto-
wano. Trwa³o to kilka tygodni, a¿ pew-
nej nocy uzbrojony w broñ paln¹ od-
dzia³, ze starost¹ sanockim Zieliñskim
i komisarzem policji Kielarem na cze-
le, rozbi³ drzwi plebani i uprowadzi³
ks. M. Grzysia do Sanoka.

Ludno�æ b³yskawicznie dowie-
dzia³a siê o zaj�ciu, jednak by³o ju¿ za
pó�no. Domagano siê zwolnienia
ksiêdza w s¹dzie sanockim, ale bez-
skutecznie. Ks. M. Grzy� w swojej
naiwno�ci, ale i dobrej wierze, w
swych mowach domaga³ siê sprawie-
dliwo�ci i szacunku dla ludu polskie-
go za przelan¹ krew w obronie ojczy-
zny.

Ludno�æ jaæmierska i okolicz-
na s³ysz¹c to stanê³a murem w obro-
nie ksiêdza M. Grzysia. Ko�ció³
Rzymsko-katolicki korzystaj¹c z tzw.
�brachium saeculare� (zwany wów-
czas ko�cio³em wojuj¹cym) u¿ywa³

sobie na �krn¹brnych� parafianach
przy pomocy wojska i policji. Lud ten
przywi¹zany od pokoleñ do Matki
Ko�cio³a struchla³ na widok, ¿e ta
Matka pa³k¹ i broni¹ traktuje swe
dzieci spragnione prawdy i sprawie-

dliwo�ci. Zrozumieli wtedy wierni, o
jakie to sprawy toczy siê ta walka przy
pomocy wojska i policji. Zrozumieli,
¿e nie s¹ braæmi, ale ¿e Ko�ció³ dzieli
siê na rz¹dców i rz¹dzonych. Ch³op
polski poczu³ siê obywatelem odro-
dzonej ojczyzny, wolnym i równo-
prawnym i nie zniesie gwa³tu i prze-
mocy.

Ufaj¹c jednak w ³agodno�æ i
pokorê 12 razy wys³ano delegacjê do
biskupa przemyskiego w sprawie
ks. M. Grzysia. Ten jednak nie wyra-
zi³ zgody na pozostanie wikariusza w
Jaæmierzu, obawiaj¹c siê zadrzeæ z
mo¿nym dziedzicem panem Grotow-
skim. Ostatnia delegacja postawi³a ul-
timatum biskupowi Pelczarowi, ¿e
skoro ks. Grzy� nie zostanie w Jaæ-
mierzu, to ludno�æ przejdzie pod jurys-
dykcjê Ko�cio³a Narodowego, na co
otrzymali odpowied�, ¿e wtedy bêdzie
Ko�ció³ Narodowy w Jaæmierzu, jak
jemu w³osy wyrosn¹ na d³oni.

Wie�ci o istnieniu Ko�cio³a Oj-
czystego od dawna dociera³y do Jaæ-

Powstanie Parafii Polsko-Katolickiej
w Jaæmierzu

Ko�ció³ polsko-katolicki pw. Naj�wiêtszego Serca Jezusa w Jaæmierzu
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mierza i Ba¿anówki. Ko�ció³ ten wy-
ros³y na gruncie amerykañskim, ale
w�ród narodu polskiego powsta³y za-
cz¹³ g³osiæ Ewangeliê Chrystusow¹
tak¿e i w Polsce. Jako pierwszy uzna³
jêzyk ojczysty jêzykiem liturgii, co
bardzo przybli¿y³o tajemnice wiary
ludowi polskiemu.

Ludno�æ miejscowa zwróci³a
siê zatem do w³adzy duchownej Ko-
�cio³a Narodowego Katolickiego w
Krakowie o przyjêcie jej na ³ono te-
go¿ Ko�cio³a. Jeszcze wówczas, gdy
ks. M. Grzy� przebywa³ w Jaæmie-
rzu, przyby³ tu ksi¹dz dziekan A. Pta-
szek. Wiedz¹c o wypadkach w tej
parafii zorganizowa³ Komitet w
czerwcu 1922 roku na wikarówce,
gdzie mieszka³ ks. M. Grzy�.

W sk³ad tego¿ Komitetu we-
szli z Jaæmierza: Jan St¹czek, Leon
St¹czek, Franciszek Mazur, Andrzej
Kêdzior, Andrzej Smolik, Stanis³aw
Konieczny, Maria Szot, Andrzej Rysz,
Aleksander Komisarz, Andrzej Naj-
sarek.

W sk³ad tego Komitetu nie
wszed³ ks. M. Grzy�. W dniu 15. 10.
1922 r. przyby³ do Ba¿anówki
ks. Gritenas (z pochodzenia Litwin)
duchowny Ko�cio³a Narodowego i tu
w sali Kó³ka Rolniczego odprawi³ �
pierwsz¹ Mszê �w. w jêzyku polskim.
Wierni z okrzykiem �Polsko � zguba
twa w Rzymie� za s³owami J. S³o-
wackiego, odrzucili dominacjê papie-
stwa pozostaj¹c wierni Chrystusowi
i Jego Ewangelii.

Nieco pó�niej przybyli do Jaæ-
mierza i Ba¿anówki ks. Bp Fr. Boñ-
czak i ks. Tomaszkiewicz z Krako-
wa, aby przyj¹æ wiernych pod jurys-
dykcjê Ko�cio³a. Odprawili oni uro-
czyste nabo¿eñstwo w Ba¿anówce.

Od tego czasu, zanim powsta-
³y sta³e parafie, przybywali tu okre-
sowo ksiê¿a z Krakowa i odprawiali
nabo¿eñstwa, sprawowali pos³ugê
duszpastersk¹ dla wiernych z Jaæmie-
rza i Ba¿anówki. Za ka¿dym razem
byli prze�ladowani przez w³adze ad-
ministracyjno-policyjne, stawiani
przed s¹dami na podstawie prawa
austriackiego z 1885 r., które nie po-
winno by³o obowi¹zywaæ w wolnej
przecie¿ i odrodzonej Ojczy�nie.

Nêkano równie¿ i prze�lado-
wano ludno�æ wiern¹ Ko�cio³owi
Narodowemu, tak s¹downie jak i
administracyjnie.

W miesi¹cu lutym 1924 r. Ko-
�ció³ Narodowy Katolicki deleguje na
sta³e duchownego do Ba¿anówki. By³
nim ks. Apolinary Filarski, który ob-
s³ugiwa³ wyznawców w Jaæmierzu i
Ba¿anówce.

Z powodu du¿ej ilo�ci wyznaw-
ców sala Kó³ka Rolniczego okaza³a
siê za ma³¹ na cele kultowe, zatem
wierni zdecydowali siê na budowê
ko�cio³a drewnianego, gdy¿ drewno
by³o wówczas najbardziej dostêpnym
materia³em budowlanym na tym te-
renie Polski.

Budowê rozpoczêto w Ba¿a-
nówce w 1924 r., a w roku 1925 od-
prawiono pierwsz¹ Mszê �w. Rezu-
rekcyjn¹. W 1926 r. zakupiono dzia³-
kê i za³o¿ono cmentarz parafialny,
gdzie do dzisiaj grzebani s¹ wierni z
obu parafii, tj. z Jaæmierza i Ba¿anów-
ki. Ko�ció³ w Jaæmierzu wybudowa-
no w 1925 r. w bardzo szybkim tem-
pie.

W tym czasie w Jaæmierzu
pozosta³o przy parafii rzymsko-kato-
lickiej 20 rodzin, a w Ba¿anówce 4
rodziny, reszta mieszkañców przesz³a
na ³ono Ko�cio³a Ojczystego.

 W latach od 1922 do 1924 pro-
boszczem parafii rzymsko-katolickiej
w Jaæmierzu by³ ks. ̄ muchiñski. Lud-
no�æ nie uznawa³a go za swego pro-
boszcza, zmar³ych za� grzebano bez
ceremonii ko�cielnych. Ceremonie
pogrzebowe prowadzi³ �piewak pa-
rafialny Pawe³ Kêdziora. On tak¿e
kropi³ groby i trumny wod¹ �wiêco-
n¹. Po nim funkcje te obj¹³ Feliks
Niemiec.

Od 1924 r. wróci³o z powrotem
do parafii rzymsko-katolickiej kilka
rodzin biedniejszych, zmuszonych braæ
kredyty w kasach, nad którymi mieli
w³adzê ksiê¿a rzymsko-katoliccy.

Dnia 15. 03. 1926 r. probostwo
rzymsko-katolickie w Jaæmierzu ob-
j¹³ ks. Wincenty Boczar. By³ zdolnym
i przystêpnym kap³anem, na wszel-
kie sposoby stara³ siê zjednaæ para-
fian, którzy odeszli. Wybudowa³ now¹
plebaniê, zakupi³ dzwony, czê�ciowo

wymalowa³ ko�ció³ za sprzedane 35
morgi ziemi parafialnej, aby zachêciæ
wiernych do powrotu. Fakty te jed-
nak spowodowa³y odwrotny skutek

Kolejnym proboszczem zosta³
ks. So³tysik, który przy pomocy
ks. Guzika rodaka jaæmierskiego sta-
ra³ siê, aby od³¹czeni wierni wrócili
do parafii. Niestety jego starania te¿
nie przynios³y zamierzonych efektów.

Poniewa¿ Ko�ció³ Ojczysty w
tym czasie nie by³ zalegalizowany
przez w³adze pañstwowe ludno�æ
Jaæmierz z³o¿y³a wnioski w Staro-
stwie w Sanoku i w dniu 2. 01 i 9.01.
1933 r. Urz¹d Gminy dorêczy³ im za-
wiadomienia o wpisaniu ich do ksi¹g
bezwyznaniowych.

Od czasu zerwania ³¹czno�ci z
Ko�cio³em Rzymsko-katolickim �lu-
by cywilne zawierano w Starostwie
w Sanoku, a ko�cielne w parafii na-
rodowej.

W grudniu 1932 r. odwiedzi³
parafie w Jaæmierzu i Ba¿anówce
Za³o¿yciel i Zwierzchnik Ko�cio³a
Narodowego Katolickiego ks. Biskup
Franciszek Hodur.

Parafia rzymsko-katolicka w
Jaæmierz obchodzi³a dwa uroczyste
�wiêta parafialne w ci¹gu roku, tj.
Uroczysto�æ Serca Pana Jezusa i
Wniebowziêcie N. M. Panny. Te
same �wiêta sta³y siê uroczysto�cia-
mi patronalnymi parafii narodowej w
Jaæmierzu i Ba¿anówce.

W pierwszym okresie parafia
ojczysta w Jaæmierzu by³a parafi¹ fi-
lialn¹ w stosunku do parafii w Ba¿a-
nówce, gdy¿ tam mieszka³ ksi¹dz, któ-
ry obs³ugiwa³ Jaæmierz. Do rozdzia³u
na dwie osobne parafie dojdzie w
pó�niejszym okresie.

Opracowa³
Ks. Jerzy Uchman

             z Kroniki Parafialnej
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Sprawozdanie za II pó³rocze roku szkolnego 2007/2008
z dzia³alno�ci dydaktycznej, wychowawczej, opiekuñczej szko³y oraz zadañ prowa-

dzonych w ramach profilaktyki w Szkole Podstawowej w Zarszynie

DYDAKTYKA
Wszyscy uczniowie szko³y zostali sklasyfikowani i promowani. Ocen ndst nie by³o. Promocje koñcow¹ uzyska³o 20
uczniów klasy VI, w tym jedna uczennica realizuj¹ca nauczanie indywidualne. W klasie Va przeprowadzono 1 spraw-
dzenie umiejêtno�ci  matematycznych na podstawie prawa ucznia do oceny wy¿szej ni¿ proponowana przez nauczy-
ciela. W wyniku przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejêtno�ci komisja podtrzyma³a ocenê zaproponowan¹
przez nauczyciela.
�rednia ocen z przedmiotów i frekwencja w klasach IV - VI wynosi³a:

KLASA Liczba
uczniów

�rednia ocen Liczba �wiadectw

z wyró¿nieniem Frekwencja
%

Klasa IV 24 4,10 2 92,87
Klasa V a 12 4,47 2 94,43
Klasa V b 14 4,12 2 98,04
Klasa VI 20 4,37 6 91,56

RAZEM 70 4,24 12 93,54

Oceny z zachowania przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

ZACHOWANIE
KLASA wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne
Klasa IV 3 8 12 1 - -
Klasa V a 1 2 7 2 - -
Klasa V b 4 2 3 5 - -
Klasa VI 5 8 7 - - -

RAZEM 13 20 29 8 - -

Jak wynika z danych przedstawionych w ta-
beli w Gminie Zarszyn obserwujemy wy¿
demograficzny (+9).
Ogó³em w naszej gminie zmar³o 83 osób.
Najwiêksz¹ liczbê zgonów odnotowano w
Zarszynie (14), najmniejsz¹ w Posadzie Jaæ-
mierskiej (2).
Urodzi³o siê 92 dzieci. Najwiêcej urodzi³o siê
w D³ugiem (19), a najmniej w Jaæmierzu (2)
i Posadzie Jaæmierskiej (4).
Najpopularniejsze imiona ¿eñskie w 2007 roku to: Oliwia
(4), Wiktoria (3), Weronika (3), Julia (3), Aleksandra (3).
Pozosta³e to: Magdalena, Amelia, Natalia, Monika, Ga-
briela, Sabina, Lena, Alicja, Karolina, Jennifer, Aleksan-
dra, Karina, Oktawia, Roksana, Angelika, Martyna, Nad-
ia, Laura, Emilia, Dominika.
Najczê�ciej nadawanym imieniem mêskim w ubieg³ym

GMINNY DEMOGRAF 2007 Ewidencja ludno�ci
- stan na 31.12.2007 r. Liczba urodzen Liczba zgonów

Lp. Miejscowosc
Kobiety Mezczyzni Kobiety Mezczyzni

1 Bazanówka 2 6 5 5

2 Dlugie 7 12 6 6
3 Jacmierz 0 2 2 4

4 Posada Jacmierska 1 3 1 1
5 Nowosielce 9 5 3 10

6 Odrzechowa 9 6 6 6
7 Pielnia 5 3 3 3

8 Posada Zarszynska 8 4 4 4
9 Zarszyn 2 8 6 8

Ogólem 43 49 36 47

roku by³: Filip (4), Patryk (3), Daniel (3), Krystian (3).
Pozosta³e to: Jakub, Kacper, Kamil, Mateusz, Eryk, Je-
remiasz, Kajetan, Maksymilian, Jacek, Gabriel, Jan, Mi-
cha³, Tomasz, Sebastian, Gracjan, Emil, Maciej, Szy-
mon, Bartosz, Antoni, Julian, Artur, Igor, Pawe³, Domi-
nik, Miko³aj, Dawid, Tobiasz, Rafa³, £ukasz, Norbert,
Przemys³aw, Seweryn.

�redni wynik sprawdzianu po klasie VI  wyniós³ 27,5 p. Wynik ten uplasowa³ szko³ê na 6 poziomie w 9-cio
stopniowej skali staninowej i by³ wy¿szy ni¿ �redni wynik gminy, powiatu, województwa i kraju.
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WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA

Zgodnie z przyjêtym na rok szkolny 2007/2008 r. Programem wychowawczym, opiekuñczym i profilaktycz-
nym szko³y w II okresie zrealizowano nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. W celu integracji �rodowiska klasowego i szkolnego:

a) zorganizowano zabawê karnawa³ow¹, dyskotekê wiosenn¹, dyskoteki klasowe - �wiêto dziewczynek,
Walentynki
b) umo¿liwiono 1 uczennicy wyjazd na wycieczkê dziêki sfinansowaniu kosztów z funduszu "Nauczyciele dzieciom".

2. W trosce o wygl¹d i estetykê obej�cia szkolnego przeprowadzono wspóln¹ akcjê nauczycieli, rodziców i uczniów
sadzenia drzew i krzewów ozdobnych w ramach programu grantowego "Pañski Ogród" - Kultura Bliska.
3. Ucz¹c zdrowej rywalizacji, aktywnego wypoczynku, kulturalnego spêdzania wolnego czasu:

a) reaktywowano dzia³alno�æ UKS (ucz. kl. I-III)
b) przyst¹piono do Akcji "Ca³a Polska biega",
c) przyst¹piono do rozgrywek sportowych zorganizowanych przez Urz¹d Gminy w Zarszynie,
d) zorganizowano warsztaty z "Projektowania ogrodów", "Ma³ej architektury ogrodowej" zarówno dla uczniów,
nauczycieli i rodziców,
e) umo¿liwiano uczniom udzia³ w ró¿nych konkursach,
f) prowadzono zajêcia pozalekcyjne (MACHO, Ognisko Muzyczne, zajêcia z j. angielskiego, matematyki,
 j. polskiego, przyrody, historii, plastyki)

4. Rozbudzaj¹c w uczniach potrzebê kontaktu z kultur¹ i sztuk¹ zorganizowano:
a) wyjazd ucz. kl. 0-III do Sanoka na spektakl teatralny "W tajemniczej krainie krasnali",
b) wyjazd ucz. kl. 0 i II do Teatru "Maska" w Rzeszowie,
c) wyjazd ucz. kl. IV-V do SDK w Sanoku na spektakl teatralny "Tomek Sowyer",
d) realizowano w kl. I-III innowacjê pedagogiczn¹ "Czytaj razem z nami",
e) realizowano w oddziale przedszkolnym program "Klub czytaj¹cych przedszkoli".

5. Reaguj¹c na wszystkie przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania dyscypliny szkolnej:
a) wpisywano uwagi do klasowego zeszytu,
b) prowadzono rozmowy wychowawcze i dyscyplinuj¹ce,
c) wys³ano 2 wezwania do rodziców o stawienie siê do szko³y,
d) przekazywano telefonicznie informacje rodzicom,
e) odbyto 2 wizyty w domu ucznia,
f) realizowano Program poprawy efektywno�ci wychowania.

6. Promuj¹c pozytywne wzorce postaw i zachowañ w�ród uczniów:
a) nagrodzono 2 uczniów pochwa³¹ na apelu szkolnym (za znalezion¹ zgubê pieniêdzy),
 b) zorganizowano zbiórkê pieniê¿n¹ na szpital w Sanoku

7. Zapewniaj¹c uczniom opiekê w szkole i poza ni¹:
a) zorganizowano dla ucz. kl. 0 i II spotkanie z policjantem,
b) za³o¿ono monitoring w szkole i na zewn¹trz,
c) informowano o zachowaniu bezpieczeñstwa na wycieczkach szkolnych i na wakacjach,
d) prowadzono dy¿ury nauczycielskie,

8. Dostarczaj¹c dzieciom podstawowej wiedzy o zdrowiu oraz podejmuj¹c dzia³ania na rzecz zdrowia:
a) prowadzono do¿ywianie dla 26 uczniów,
b) zapewniono ka¿demu dziecku mleko w ramach  mechanizmu "Dop³aty do spo¿ycia mleka i przetworów mlecz-

nych w placówkach o�wiatowych"
c) w kl. VI zrealizowano program "Miêdzy nami kobietkami"
d) w kl. I realizowano program "Ma³y ratowniczek"
e) organizowano zajêcia fizyczne w sali korekcyjnej.

9. Rozwijaj¹c zainteresowania przyrodnicze:
a) prowadzono w sali nr 30 hodowlê rybek akwariowych,
b) realizowano program edukacyjny "Ka¿dy uczeñ wie co zrobiæ z ZSEE,
c) zorganizowano wycieczkê do Arboretum w Bolestraszycach w ramach programu  "Pañski Ogród" - Kultura
Bliska,
 d) zorganizowano dla mieszkañców Zarszyna i Posady Zarszyñskiej konkurs na  "Naj³adniejszy ogródek
przydomowy",
e) ucz. kl. 0, II i VI odbyli wycieczkê do O�rodka Edukacji Ekologicznej w Odrzechowej.

10. Rozwijaj¹c zainteresowania recytatorskie, sportowe, turystyczne, plastyczne, muzyczne, przedmioto-
we umo¿liwiono uczniom udzia³ w licznych konkursach:
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11. Budz¹c zainteresowania edukacj¹ regionaln¹ i dziedzictwem kulturowym w regionie oraz ucz¹c patrio-
tyzmu:

a) realizowano projekt grantowy "Pañski Ogród" - Kultura Bilska,
b) zorganizowano rajd do Ba¿anówki i tras¹ "Miêdzyzdroje: Iwonicz Zdrój - Rymanów  Zdrój",
c) uczestniczono w rajdzie "Powitanie Wiosny" do Komañczy zorganizowanym przez  PPTK w Sanoku,
d) zorganizowano wycieczki do £añcuta, Le¿ajska, Krasiczyna, Na Górê Sobieñ i Kamieñ  Leski, Polañczyka i
Soliny,
e) zorganizowano akademiê szkoln¹ z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja,
f) realizowano tre�ci patriotyczne w ramach przedmiotów.

12. Wyrównuj¹c wiedzê uczniów i zaburzenia rozwojowe:
a) skierowano 10 uczniów do PPP w Sanoku,
b) dostosowano wymagania zgodnie z zaleceniami PPP,
c) realizowano program innowacyjny w kl. VI "Jak uczyæ siê szybko i skutecznie",
d) prowadzono zajêcia wyrównawcze z uczniami

13. Eliminuj¹c napiêcia psychiczne spowodowane niepowodzeniami szkolnymi oraz trudno�ciami w kon-
taktach z rówie�nikami:

a) zrealizowano w kl. 0 i II program innowacyjny "Pokonaæ lêk przed szko³¹".
14. Rozpoznaj¹c �rodowisko rodzinne uczniów oraz kszta³tuj¹c prawid³owe postawy  rodziców wobec dzie-
ci i szko³y:

a) udzielono 1 pomoc finansow¹ na operacjê dziecka w wysoko�ci 200 z³ z Funduszu "Nauczyciele dzieciom",
b) kontaktowano siê z s¹dem rodzinnym w sprawie 1 uczennicy,
c) wspó³pracowano z 2 kuratorami s¹dowymi w sprawie dzieci z 2 rodzin,
d) wys³ano 2 wezwania do rodziców o stawienie siê do szko³y

15. Na godzinach z wychowawc¹ realizowano zajêcia zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego.
16. Zorganizowano zajêcia na feriach zimowych.
17. W klasach pi¹tych zrealizowano program "Zachowaj trze�wy umys³".

WSPÓ£PRACA Z RAD¥ RODZICÓW
- odby³o siê 2 spotkania, na których rodzice zostali poinformowani o wynikach pracy swoich dzieci i z ocen¹ propono-
wan¹,
- zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Mamy,
- sfinansowano: zakup mikrofonu bezprzewodowego, sadzonki klonów, nagrody ksi¹¿kowe na zakoñczenie roku szkolnego
dla uczniów klasy III, VI, �rodki czysto�ci, papier ksero, upominki z okazji Dnia Dziecka, s³odki upominek na zabawie
karnawa³owej,
- rodzice chêtnie brali udzia³ w pracach przygotowawczych pod nasadzenia i przy sadzeniu drzewek i ro�lin przy
szkole.

POPRAWA BAZY SZKO£Y
- szko³a wzbogaci³a siê o 3 DVD (sponsor), podkaszarkê spalinow¹.

D.D.
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Z dniem 1.07.2008 roku rozpocz¹³ dzia³alno�æ
nowy, Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej �Medic-
San�, który zast¹pi³ Samodzielny Publiczny Gminny Za-
k³ad Opieki Zdrowotnej. Przekszta³cenie zak³adu mia³o
na celu uzyskanie mo¿liwo�ci starania siê o �rodki na roz-
wój zak³adu, zakup niezbêdnego sprzêtu, adaptacji po-
mieszczeñ dostosowuj¹cych je do wymogów sanitarno-
epidemiologicznych. Jest to niezbêdnym warunkiem po-
nownego kontraktu z NFZ. Nowy zak³ad, zaliczany do
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw mo¿e ubiegaæ siê o
�rodki unijne przeznaczane na ten segment przedsiê-
biorstw. Jest to szansa na to, ¿e zakres us³ug zdrowot-
nych dla mieszkañców gminy zostanie rozszerzony, a po-
mieszczenia dostosowane do wymogów sanitarno-epide-
miologicznych.

Zmiana formy dzia³ania zak³adu realizuj¹cego
us³ugi medyczne jest procesem tocz¹cym siê w ca³ej
Polsce. Nasza czê�æ kraju do³¹cza, ale lepiej pó�no ni¿
wcale. Przekszta³cenie Zak³adu spowodowa³o sporo za-
mieszania w�ród mieszkañców. Mity dotycz¹ce prywa-
tyzacji oraz negatywne emocje towarzysz¹ce rezygnacji
z pracy w podstawowej opiece zdrowotnej doktora Zyg-
munta Paska towarzyszy³y pocz¹tkowi dzia³alno�ci NZOZ
�MedicSan�.

Chcemy uspokoiæ mieszkañców naszej gminy.
Za us³ugi objête umow¹ z NFZ nie bêdzie op³at !!

Umowy i warunki ich realizacji pozostaj¹ niezmienne!
Nast¹pi bardziej rygorystyczne ich przestrzeganie i reali-
zacja. Wszyscy pacjenci potrzebuj¹cy pomocy otrzyma-
j¹ j¹ w zakresie przewidzianym umow¹ z NFZ.
System opieki zdrowotnej w Polsce nie jest jeszcze
ukszta³towany, ale widoczny jest nacisk nad opiekê w
domu chorego. Nasze dzia³ania zmierzaj¹ do zapewnie-
nia pe³nej opieki nad chorym w jego �rodowisku domo-
wym. Dotyczy to zarówno opieki podstawowej (pielê-
gniarka �rodowiskowo-rodzinna, lekarz rodzinny, po³o¿na
�rodowiskowo-rodzinna oraz pielêgniarka w �rodowisku
nauczania i wychowania ), jak te¿ opieki specjalistycznej
i rehabilitacji. Nasze dzia³ania rozszerzaj¹ zakres tej opieki
o opiekê d³ugoterminow¹ ( tzn. opiekê nad ciê¿ko chory-
mi, którzy wymagaj¹ dodatkowych czynno�ci pielêgniar-
skich, takich jak wlew kroplowy, opieka nad stomi¹, za³o-
¿onym cewnikiem dopêcherzowym, wk³uciem centralnym,
pielêgnacji oraz leczenia odle¿yn i przewlek³ych owrzo-
dzeñ ) i hospicyjn¹ ( nad pacjentami z zaawansowan¹
chorob¹ nowotworow¹ ). Ca³y ten zakres us³ug jest
�wiadczony przez wykwalifikowany personel lekarsko-
pielêgniarski. Wystarczy zg³osiæ chêæ objêcia w/w opie-
k¹ do lekarza rodzinnego, a on pokieruje ca³ym proce-
sem. Nie wstyd�my siê poprosiæ o pomoc, je¿eli bêdzie
to mo¿liwe ze wzglêdów formalnych to postaramy siê j¹
Pañstwu zapewniæ.

Wszystkie nasze dzia³ania bêd¹ nakierowane na

Niepubliczny to znaczy jaki?
zapewnienie opieki komplek-
sowej naszym pacjentom.
Kompleksowej to znaczy
równie¿ specjalistycznej,
przynajmniej w najwa¿niej-
szych segmentach. Dzia³a-
nia podejmowane w tym za-
kresie zosta³y jak dot¹d  stor-
pedowane przez decyzje
NFZ, ale bêd¹ one kontynu-
owane. Trwaj¹ próby rozpo-
czêcia dzia³alno�ci Poradni Kardiologicznej. Na pocz¹t-
ku bêdzie ona dzia³a³a na zasadach konsultacyjnych i nie
bêdzie finansowana przez NFZ. Pierwsza wizyta bêdzie
bezp³atna, a nastêpne za symboliczn¹ op³at¹. Badania zle-
cone przez kardiologa bêd¹ p³atne po wyznaczonych
wcze�niej cenach.

W dalszym ci¹gu dzia³aæ bêdzie poradnia sporto-
wa badaj¹ca m³odych sportowców oraz gabinety fizyko-
terapii w Zarszynie i Nowosielcach. Miejsca udzielania
�wiadczeñ równie¿ nie ulegn¹ zmianie.
Rezygnacja doktora Paska z pracy w podstawowej opie-
ce zdrowotnej powoduje konieczno�æ zmiany wyboru le-
karza przez pacjentów do niego zaoptowanych.

Chcemy wyja�niæ pewne nieporozumienia wy-
stêpuj¹ce w codziennym funkcjonowaniu udzielania
�wiadczeñ medycznych. Przypominamy, ¿e lekarz rodzin-
ny nie mo¿e przepisywaæ skierowañ na badania wysta-
wione przez specjalistyczne gabinety lekarskie, nie mo¿e
on te¿ przejmowaæ kontroli wska�nika protrombinowego
u pacjentów leczonych acenokumarolem ( za badanie to
wykonywane w Zarszynie pacjent bêdzie musia³ wnosiæ
op³atê ustalon¹ przez laboratorium szpitalne ). Zasady te
reguluj¹ przepisy udzielania �wiadczeñ medycznych.
Chc¹c my�leæ o rozszerzaniu oferty �wiadczeñ medycz-
nych staramy siê o rozbudowê naszej bazy lokalowej, któ-
rej g³ównym miejscem jest Zarszyn. Rozbudowa tej pla-
cówki bêdzie najwa¿niejszym  zadaniem na pierwsze lata
dzia³añ inwestycyjnych nowego zak³adu. Chcemy stwo-
rzyæ tu centrum z ca³ym zapleczem diagnostyczno-lecz-
niczym.

Prosimy o czas, a zobacz¹ Pañstwo, ¿e standard
opieki zdrowotnej nad pacjentami zaoptowanymi do
NZOZ MedicSan bêdzie na zdecydowanie wy¿szym po-
ziomie.

Rozwój zak³adu oraz wszelkie komunikaty i og³o-
szenia bêdzie mo¿na �ledziæ m.in. poprzez stronê interne-
tow¹, która jest w trakcie realizacji pod adresem
www.nzozmedicsan.pl

Dyrektor do Spraw Lecznictwa
                                 lek. Dariusz Wanielista
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Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 Na mocy umowy po¿yczki zawartej
w kwietniu 2006 roku pomiêdzy Ban-
kiem �wiatowym a polskim rz¹dem
72 mln EURO zosta³y przekazane na
realizacjê Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich sk³a-
daj¹cego siê z trzech komponentów:
- Programu Integracji Spo³ecznej,
- reformy Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo³ecznego,
- kampanii informacyjno-promocyjnej
na temat problemów integracji spo-
³ecznej.
Poakcesyjny Program Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich to jednak nie tylko
pieni¹dze, ale i skuteczne narzêdzia
do rozwoju gminy. Samorz¹dy gmin-
ne otrzymuj¹ wsparcie w projektowa-
niu lokalnej strategii rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych, do ich dys-
pozycji jest najlepszy mo¿liwy know
-how � eksperci, szkolenia, baza Do-
brych Praktyk, a tak¿e wysoko kwa-
lifikowani konsultanci, którzy na bie-
¿¹co wspó³pracuj¹ z gminami. Gmi-
ny otrzymuj¹ te¿ wsparcie dla lepsze-
go aktywizowania lokalnej spo³eczno-
�ci, pomoc identyfikacji  lokalnych li-
derów, motywowaniu ich do dzia³a-
nia oraz w zachêcaniu mieszkañców
do aktywnego w³¹czania siê w roz-
wi¹zywanie problemów spo³ecznych.
W ramach Programu Integracji Spo-
³ecznej kwota ok. 40 mln EURO ma
trafiæ do 500 gmin w ca³ym kraju na
projekty s³u¿¹ce integracji spo³ecznej
adresowane do osób starszych, dzie-
ci i m³odzie¿y oraz rodzin z dzieæmi.
Wybrano te gminy, które s¹ w naj-
gorszej sytuacji z uwagi na mnogo�æ
problemów spo³ecznych, co ustalono
na podstawie zestawienia kilkunastu
wska�ników, m.in. takich jak: niski
dochód na mieszkañca, poziom bez-
robocia, liczbê klientów pomocy spo-
³ecznej, peryferyjno�æ po³o¿enia,
strukturê demograficzn¹ i inne.
Z województwa podkarpackiego Mi-
nisterstwo wytypowa³o 51 gmin, któ-
re otrzymaj¹ ³¹cznie 2 506 900
EURO na sfinansowanie projektów
z zakresu us³ug spo³ecznych:
� dla osób starszych: m. in. na us³ugi

opiekuñcze o ró¿nym zakresie i cha-
rakterze; rozwój us³ug u³atwiaj¹cych
codzienne funkcjonowanie; formy
pomocy w okresowym wyrêczaniu
opiekunów rodzinnych; mieszkania
chronione;
� dla dzieci i m³odzie¿y: m. in. na roz-
wój sieci �wietlic �rodowiskowych;
tworzenie klubów m³odzie¿owych;
tworzenie sieci poradnictwa i wspie-
rania w sytuacjach kryzysowych; or-
ganizacjê oferty dzia³añ woluntary-
stycznych;
� dla rodzin: m. in. na poradnictwo
prawne, socjalne, rodzinne oraz pe-
dagogiczno-psychologiczne; mini
przedszkola, mini ¿³obki o charakte-
rze rodzinnym. Gminy nie musz¹ kon-
kurowaæ o �rodki w ramach Progra-
mu, znaj¹ równie¿ warto�æ kwoty
jak¹ maj¹ dyspozycji. Gmina Za-
rszyn otrzyma³a �rodki na sfinan-
sowanie projektów z zakresu
us³ug spo³ecznych 117 700,00
Euro tj. 422 601,85 z³.
Konkretny projekt us³ug spo³ecznych
winien byæ opracowany w nawi¹za-
niu do zapisów gminnej strategii roz-
wi¹zywania problemów spo³ecznych.
Z tego wzglêdu warunkiem ubiega-
nia siê o �rodki jest posiadanie przez
gminê strategii, b¹d� te¿ opracowa-
nie takiego dokumentu w ci¹gu 12
miesiêcy trwania Programu. W przy-
padku Gminy Zarszyn  strategia roz-
wi¹zywania problemów spo³ecznych
jest zgodna z celami i za³o¿eniami pro-
gramu. W dniu  19 marca 2008 roku
w sali Domu Kultury w Zarszynie
odby³o siê spotkanie informacyjne
dotycz¹ce realizacji Programu. Re-
gionalny koordynator Pani Krystyna
£opatkiewicz i Przewodnicz¹cy Ze-
spo³u Zbigniew Dec przedstawili w
zarysie zakres dzia³añ jaki ma byæ
zawarty w planie dzia³añ, który jest
ujêty w strategii rozwi¹zywania pro-
blemów spo³ecznych.   W spotkaniu
wziêli  udzia³ przedstawiciele �rodo-
wisk samorz¹dowych, organizacji i
instytucji spo³ecznych, organizacji po-
zarz¹dowych, przedstawicieli ko�cio³a
oraz innych osób dzia³aj¹cych w ob-

szarze pomocy spo³ecznej.
Na podstawie z³o¿onych wstêpnie
potrzeb zgodnych ze strategi¹ zespó³
roboczy opracowa³ plan dzia³ania,
który zosta³ zaakceptowany przez
regionalnego koordynatora.
Plan dzia³ania umieszczony zostanie
w zak³adce PPWOW, którego plan
finansowy mo¿e byæ  w rozbiciu na
kwarta³u korygowany.
Z³o¿ono plan zapotrzebowania na
�rodki finansowe w rozbiciu na kwar-
ta³y do koñca grudnia 2009 r.
Podrêcznik i przyk³ady dobrych prak-
tyk mo¿na znale�æ na stronie inter-
netowej www.ppwow.gov.pl
Us³ugi bêd¹ kontraktowane wg. pro-
cedury uproszczonej ustalonej przez
Bank �wiatowy.
Kontraktowanie us³ug w procedurze
CPP sk³ada siê z nastêpuj¹cych eta-
pów:

a) spotkanie informacyjno-pro-
mocyjne dla zainteresowa-
nych podmiotów,

b) publikacja zaproszenia do
sk³adania ofert,

c) sk³adanie przez zaintereso-
wane podmioty ofert,

d) ocena z³o¿onych ofert przez
bezstronn¹ komisjê konkur-
sow¹,

e) wybór realizatora (ów)
us³ug, wraz z przygotowa-
niem uzasadnienia wyboru
realizatora (ów) us³ug

f) og³oszenie wyników konkurs
 Podmiotami uprawnionymi do ubie-
gania siê o zamówienie w ramach
niniejszej procedury s¹:
1. Organizacje pozarz¹dowe
NGOs)
2. Organizacje ko�cielne
3. Prywatni us³ugodawcy: Firmy, oso-
by fizyczne, spó³dzielnie socjalne,
4. Samorz¹dy zawodowe, organiza-
cje samorz¹du gospodarczego, izby
rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorz¹-
du terytorialnego, stowarzyszenia jst
i im podleg³e jednostki organizacyjne,
Uwaga: Organizacje pozarz¹dowe
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musz¹ mieæ zapis w statucie, ¿e
�wiadcz¹  tego typu us³ugi, je¿eli
takiego zapisu nie maj¹ to niech
³¹cz¹ siê w partnerstwo z innymi
lub dokonaj¹ zmian w statucie a
to wyd³u¿y proces ubiegania siê o
�rodki.
Dodatkowych szczegó³owych infor-
macji udziela Bogumi³a Bêtkowska
Kierownik Referatu O�wiaty Zdro-
wia i Kultury
Tel. 0134671038 kom.697713171 e-
mail: oswiata@zarszyn.pl.

W III kwartale 2008 r. ze �rodków
Programu Integracji Spo³ecznej w
Gminie Zarszyn zrealizowano cztery
zadania:
Integracyjn¹ koloniê na morzem dla
gimnazjalistów z Gminy Zarszyn.-
realizator  Gimnazjum w Zarszynie.
�Festyn sportowo rekreacyjny dla
dzieci i m³odzie¿y w Nowosielcach�
� realizator  Ludowy klub Sportowy
w Nowosielcach
Dwie  wycieczki dla osób starszych
na Wêgry na baseny termalne i

szlakiem ikon w Bieszczadach.
- realizatorem tego zadania by³o
Stowarzyszenie Spo³eczno Kulturalne
Kobiet Gminy Zarszyn.
W miesi¹cu wrze�niu bêd¹ og³oszone
kolejne oferty na dzia³ania dla osób
starszych, dzieci i m³odzie¿y oraz
³¹czone doro�li � dzieci i m³odzie¿.
.
Zapraszamy do �ledzenia strony
internetowej Gminy Zarszyn
www.zarszyn.pl oraz do  sk³adania
ofert.

Bogumi³a Bêtkowska

W dniu 03 lipca 2008 roku w
Gminie Zarszyn odby³o siê spotkanie
par, obchodz¹cych w bie¿¹cym roku
�Z³ote Gody�. Ta donios³a uroczy-
sto�æ rozpoczê³a siê o godzinie 14.00
msz¹ �wiêt¹ w ko�ciele pod wezwa-
niem �w. Marcina, odprawion¹ przez
ks. Henryka Iwanickiego.
Po zakoñczeniu mszy jubilaci zebrali
siê w Domu Kultury w Zarszynie,
gdzie Wójt Gminy Pan Andrzej Be-
tlej udekorowa³ ich �Medalami Za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie�.

Z inicjatywy Wójta Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej przyzna³ �Me-
dale Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñ-
skie�dwudziestu  nastêpuj¹cym pa-
rom, które w 1958 roku zawar³y
zwi¹zek ma³¿eñski:
-Pañstwu Kazimierze i Stanis³awowi
Bieleniom zamieszka³ym w D³ugiem
-Pañstwu Annie i Bronis³awowi Bur-
czykom zamieszka³ym w Nowosiel-
cach,
    -Pañstwu W³adys³awie i Francisz-
kowi Cecu³om zamieszka³ym w Za-
rszynie,
    -Pañstwu Marii i Stanis³awowi Cie-
�lakom zamieszka³ym w Zarszynie,
-Pañstwu Marii i Józefowi D¹brow-
skim zamieszka³ym w Odrzechowej,
-Pañstwu Marii i Eugeniuszowi Dr¹-
gom zamieszka³ym w Odrzechowej,
-Pañstwu Annie i Eugeniuszowi Ja-
kubowskim zamieszka³ym w Pielni
-Pañstwu Janinie i Eugeniuszowi Ma³-
kom zamieszka³ym w D³ugiem,

-Pañstwu Marii i Stanis³awowi Ma-
terniakom zamieszka³ym w Odrze-
chowej,
-Pañstwu  Marii i Franciszkowi Pañ-
kom zamieszka³ym w D³ugiem,
-Pañstwu Zbigniewie i Edwardowi
Pawleckim zamieszka³ym w Posa-
dzie Jaæmierskiej,
-Pañstwu Lucynie i Edwardowi Pie-
trzkiewiczom zamieszka³ym w No-
wosielcach,
-Pañstwu Helenie i Józefowi Rado-
niom zamieszka³ym w Posadzie Jaæ-
mierskiej,
-Pañstwu W³adys³awie i Eugeniuszo-
wi Ryszom zamieszka³ym w Odrze-
chowej,
-Pañstwu Janinie i Mieczys³awowi
Sabatom zamieszka³ym w Jaæmierzu,
-Pañstwu Zofii i Stefanowi Siwikom
zamieszka³ym w Odrzechowej,
-Pañstwu Felicji i Mieczys³awowi S³y-
szom zamieszka³ym w Pielni,
-Pañstwu Helenie i Eugeniuszowi
Twardym zamieszka³ym w D³ugiem,
-Pañstwu Stanis³awie i Bronis³awo-
wi Tutakom zamieszka³ym w Zarszy-
nie,
-Pañstwu Kazimierze i Kazimierzo-
wi Wijasom zamieszka³ym w Pielni,

W uroczysto�ci wrêczenia
medali wziê³o udzia³ siedemna�cie par.
Pozostali jubilaci, którzy z rozmaitych
powodów nie skorzystali z zaprosze-
nia Wójta, zostan¹ odznaczeni w ter-
minie pó�niejszym.

W jubileuszowym spotkaniu uczest-
niczyli ponadto:

-  Przewodnicz¹cy Rady Gminy Za-
rszyn  � Pan Janusz Konieczny
-  Zastêpca Wójta Gminy Zarszyn �
Pan Zbigniew Dec
-Sekretarz Gminy Zarszyn- Pan An-
drzej Piotrowski
-Skarbnik Gminy Zarszyn � Ryszar-
da Miko³ajek
-  Kierownik Urzêdu Sanu Cywilne-
go w Zarszynie  - Pani Renata Ce-
bula,
-  Zastêpca Kierownika Urzêdu Sta-
nu Cywilnego w Zarszynie -Pani
Bogumi³a Bêtkowska
-Kierownik Referatu O�wiaty Zdro-
wia i Kultury w Urzêdzie Gminy Za-
rszyn Pani  Bogumi³a Bêtkowska.

Dla jubilatów przygotowano skrom-
ny poczêstunek, a ca³¹ uroczysto�æ
u�wietni³ wystêp zespo³u instrumen-
talno � wokalnego Iskra, dzia³aj¹ce-
go przy OSP w D³ugiem. Spotkanie
przebieg³o w mi³ej i serdecznej atmos-
ferze.

Kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego

w Zarszynie
Renata Cebula

�Z³ote Gody� Zarszyn 2008 r.
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Od kwietnia do koñca sierpnia:

n kradzie¿ zaczepu i hamulca najaz-
dowego przyczepy stoj¹cej na polach
pomiêdzy Zarszynem i Jaæmierzem,
nale¿¹cej do firmy prowadz¹cej pra-
ce przy budowie nitki kanalizacji prze-
pompowni �cieków do Wzdowa
(wszelkie urz¹dzenia na tym odcinku
budowy nie by³y pilnowane przez ¿ad-
nego stró¿a ani innego pracownika fir-
my prowadz¹cej t¹ budowê)
n gro�by karalne kierowane przez
mieszkankê miejscowo�ci Odrzecho-
wej Pastwisk pod adresem obecnego
w³a�ciciela pola niegdy� nale¿¹cego do
sprawczyni tego przestêpstwa
n wszczêto i prowadzono postêpowa-
nie w sprawie niepotwierdzonej kra-
dzie¿y przedmiotów na szkodê jedne-
go z mieszkañców Zarszyna
n uszkodzenie mienia w postaci prze-
malowania elementów bramy ogro-
dzeniowej z czarnej na bia³¹ w miej-
scowo�ci Ba¿anówka
n zatrzymano 6 nietrze�wych kieru-
j¹cych samochodami w Zarszynie,
Odrzechowej, Pielni, Nowosielcach i
D³ugiem
n dosz³o do ograbienia grobów na

cmentarzu parafialnym w miejscowo-
�ci D³ugie, gdzie obecnie jeszcze nie-
ustalony sprawca dokona³ ograbienia
ponad 30 grobów, dokonuj¹c zerwa-
nia fotografii zmar³ych i krzy¿y wyko-
nanych z metali kolorowych i ich kra-
dzie¿y (sprawa w toku)
n zatrzymano 7 nietrze�wych kieru-
j¹cych rowerami w Zarszynie, Posa-
dzie Zarszyñskiej, D³ugiem, Nowosiel-
cach
n kradzie¿ z w³amaniem do sklepu spo-
¿ywczego w Pielni, gdzie sprawca
w¹t³ej budowy cia³a wcisn¹³ siê do
wnêtrza sklepu przez szczelinê pomiê-
dzy krat¹ okienn¹ a murem, dokonu-
j¹c kradzie¿y pieniêdzy i kart telefo-
nicznych
n zakoñczono postêpowanie przeciw-
ko sprawcom piêciu w³amañ do bu-
dynków mieszkalnych na terenie miej-
scowo�ci D³ugie
n ustalono sprawców kradzie¿y z w³a-
maniem do sklepu spo¿ywczego w Za-
rszynie, Pizzerii Desperado w D³ugiem
oraz usi³owania w³amania do Baru
Le�nego w Odrzechowej Pastwi-
skach. Dzia³anie sprawców by³o g³ów-
nie ukierunkowane na w³amania do
automatów do gier zrêczno�ciowych i

KRONIKA POLICYJNA

Oto niektóre z odnotowanych przestêpstw pope³nio-
nych na terenie dzia³ania Posterunku Policji w Besku
(tj. na terenie Gmin Besko i Zarszyn) w II kwartale
2008 r. zaistnia³ych w Gminie Zarszyn:

kradzie¿ znajduj¹cych siê w nich pie-
niêdzy. Czynno�ci wykrywcze prze-
prowadzone przez funkcjonariuszy
PP-Besko ze sprawcami opisanych
wy¿ej czynów z terenu Gminy Za-
rszyn doprowadzi³y do wykrycia po-
nad 15 w³amañ dokonanych przez t¹
sam¹ grupê przestêpcz¹ na terenie
Gminy Rymanów i Haczów.
n ustalono sprawcê podpaleñ budyn-
ków gospodarczych tzw. pustostanów
na terenie Zarszyna i Posady Zarszyñ-
skiej (sprawa w toku)
n ustalono sprawców oraz paserów
do spraw kradzie¿y siode³ do jazdy
konnej na terenie Zootechnicznego
Zak³adu Do�wiadczalnego w Odrze-
chowej
n ostatnie dzia³ania doprowadzi³y do
ustalenia grupy osób dokonuj¹cej prze-
stêpstw na terenie powiatów dawne-
go woj. kro�nieñskiego, z czego wy-
kryte zosta³y trzy w³amania do skle-
pów na terenie Beska (dokonane w
2007 r.) oraz dwa w³amania z 2008
roku dokonane w restauracji �Galicja�
w Zarszynie. Wspomniana grupa prze-
stêpcza ³¹cznie dokona³a oko³o 50 czy-
nów przestêpczych na tym terenie
(sprawa w toku)
n w miejscowo�ci Odrzechowa w
miesi¹cu lipcu ujêto sprawcê molesto-
wania seksualnego dwóch niepe³nolet-
nich dziewczynek (sprawc¹ by³ miesz-
kaniec Warszawy).

18 maja w Posadzie Zarszyñskiej
odby³a siê wielka akcja sportowa
POLSKA BIEGA. By³a to ju¿ dru-
ga edycja biegu, w której wziêli�my
udzia³.
Impreza towarzysz¹ca akcji Polska
Biega rozpoczê³a siê o 14:30. Do

udzia³u w biegu zg³osi³o siê 85 osób.
Dla ka¿dego uczestnika przygotowa-
li�my co� do picia i s³odki upominek.
W ka¿dej z kategorii wiekowej wy-
ró¿nili�my medalami i dyplomami trzy
pierwsze osoby. Pami¹tkowym me-
dalem i dyplomem nagrodzili�my rów-
nie¿ najm³odszego i najstarszego
uczestnika biegu. Bezpo�rednio po
biegu nast¹pi³a czê�æ artystyczna
imprezy. Swój repertuar przedstawi-
³y zespo³y muzyczne szkó³ podstawo-
wych z Gminy Zarszyn. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³ bieg na orientacjê, któ-

rego zwyciêzcy otrzymali pami¹tko-
we statuetki. Ca³a impreza zakoñczy-
³a siê zabaw¹ taneczn¹ dla najm³od-
szych.
Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjêæ z naszej imprezy sportowej, któ-
ra znajduje siê na stronie koordyna-
tora biegu Dariusza Jêczkowskiego
(www.dariuszjeczkowski.dvb.pl). In-
formacje dotycz¹ce naszego biegu
jaki i ca³ej akcji Polska Biega znajdu-
j¹ siê równie¿ na www.polskabie-
ga.pl

Dariusz Jêczkowski
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Do rywalizacji w ligach pro-
wadzonych przez Okrêgowy Zwi¹-
zek Pi³ki No¿nej w Kro�nie, klub pi³-
karski LKS Zarszyn zg³osi³ cztery
dru¿yny.  Trzy z nich to dru¿yny m³o-
dzie¿owe: m³odzicy, trampkarze oraz
juniorzy.
 Najwiêkszy sukces odnie�li tramp-
karze zajmuj¹c pierwsze miejsce w
klasie A. W rywalizacji zdeklasowali
pozosta³e 11 dru¿yn, zdobywaj¹c 58
punktów, strzelaj¹c 100 bramek a
trac¹c jedynie 7. Ponad 40 bramek
dla dru¿yny trampkarzy zdoby³
Mateusz Kurpiel. Wyró¿niaj¹cym
siê zawodnikiem tej dru¿yny jest
równie¿ Adrian ¯uchowski, które-
go zalet¹ oprócz dobrej gry jest sys-
tematyczna praca i wysoka fre-
kwencja na treningach (Adrian
mieszka w Jaæmierzu i na ka¿dy tre-
ning doje¿d¿a rowerem!).

Podsumowanie sezonu 2007/2008
w wykonaniu dru¿yn pi³karskich LKS Zarszyn

Dru¿yna juniorów nie osi¹gnê³a
takiego wyniku jak ich m³odsi koledzy.
Zdobycie 25 punktów, oraz bilans
bramkowy 37-67 pozwoli³ im na zajê-
cie 9 miejsca w rozgrywkach klasy A.

Nasi najm³odsi pi³karze w roz-
grywkach klasy m³odzików zajêli miej-
sce 6. Mimo niewysokiego miejsca ich
gra napawa du¿ym optymizmem na
przysz³o�æ. Oprócz gry w lidze wziêli
udzia³ w dwóch turniejach, w których
zajêli wysokie miejsca. W pierwszym
turnieju organizowanym przez szkó³kê
pi³karska z Sanoka "EkoBall" zajêli III
miejsce, pokonuj¹c miedzy innymi
STAL Rzeszów. Natomiast w organi-
zowanym w Nowosielcach turnieju w
ramach Dni Sportu zajêli miejsce II.

Patrz¹c na sukcesy naszej m³o-
dzie¿y, ka¿dy móg³by pomy�leæ, ¿e
wyniki dru¿yny seniorskiej bêd¹ rów-
nie¿ bardzo dobre. Tak akurat nie jest,

bowiem sezon
2007/2008 by³ naj-
s³abszym jak do
tej pory w roz-
grywkach V ligi.
Zajêcie 13 miej-
sca z dorobkiem 32 punktów (9 zwy-
ciêstw, 5 remisów, 16 pora¿ek) po-
zwoli³o na utrzymanie dru¿yny w kla-
sie rozgrywkowej. Najwiêcej wystê-
pów w zespole zaliczy³ bramkarz
Bart³omiej Knurek, a najlepszym
strzelcem okaza³ siê Zenon Haduch
z 6 bramkami.

Po krótkiej przerwie wakacyj-
nej wszystkie dru¿yny rozpoczn¹ zma-
gania w rozgrywkach sezonu 2008/
2009, miejmy nadzieje, ¿e bêdzie on
lepszy on minionego. Mocno trzyma-
my kciuki i gor¹co kibicujemy.

Dariusz Jêczkowski

Sportowy rok szkolny 2007/
2008 min¹³ pod znakiem Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej. W cyklu imprez
sportowych organizowanych przez
Urz¹d Gminy Zarszyn, brali udzia³
uczniowie siedmiu szkó³ podstawo-
wych. Rywalizacja toczy³a siê w na-
stêpuj¹cych konkurencjach:
- minisiatkówka,
- tenis sto³owy,
- �baw siê z nami� - konkurs gier i
zabaw ruchowych
- trójbój oraz czwórbój lekkoatletycz-
ny.
W klasyfikacji generalnej igrzysk
zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa w
D³ugiem, która we wszystkich roz-
grywanych konkurencjach zajmo-
wa³a miejsca w pierwszej trójce.
Kolejne dwie lokaty podium przypa-
d³y odpowiednio SP Nowosielce - 2
miejsce oraz SP Ba¿anówka - 3
miejsce. Pozosta³e lokaty zajê³y: SP
Odrzechowa, SP Jaæmierz, SP Za-

rszyn i SP Pielnia.
W Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej zna-
laz³ siê równie¿ konkurs plastyczny.
Tematem by³ �Sport W Wyobra�ni
Ucznia� - Pekin 2008, który by³ zna-
komitym motywem do twórczej pracy
dzieci.
W kategorii 10-13 lat najlepsze prace
wykonali:
1. Magdalena Czech - SP Pielnia,
2. Kacper Komañski - SP Zarszyn,
3. Magda Warcho³ - SP Zarszyn.
W Kategorii 6-9 lat najlepsze prace
wykonali:

1. Klaudia Fil - SP Nowosielce,
2. Paulina Maciejowska - SP Nowo-
sielce,
3. Martyna Maciejowska - SP No-
wosielce.

Wszystkich zainteresowa-
nych informacjami oraz galeri¹ zdjêæ
z Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej zapra-
szamy do odwiedzenia strony inter-
netowej prowadzonej przez Dariusza
Jêczkowskiego - organizatora igrzysk
sportowych.

Dariusz Jêczkowski

Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w Gminie Zarszyn
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Podstawowe informacje o pro-
jekcie:
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Zarszynie realizuje projekt syste-
mowy pt.� Czas na aktywno�æ w
Gminie Zarszyn� wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki w latach 2007-2013 Priorytet
VII Promocja Integracji Spo³ecznej
Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji  Poddzia-
³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez o�rodki
pomocy spo³ecznej. Projekt realizo-
wany jest od 01.06.2008 do
31.12.2008r. Programem wsparcia
zosta³o objêtych 18 osób. Uczestnicy
projektu to klienci pomocy spo³ecz-
nej, osoby bez kwalifikacji zawodo-
wych, b¹d� z kwalifikacjami niedo-
stosowanymi do potrzeb rynku pra-
cy, posiadaj¹ce wykszta³cenie zawo-
dowe lub podstawowe, których sytu-
acja na rynku pracy jest obecnie bar-
dzo trudna.
W ramach projektu realizowane s¹
nastêpuj¹ce dzia³ania :
1. Poradnictwo doradcy zawodowe-
go w ramach treningu kompetencji
spo³eczno-zawodowych maj¹cych na
celu zdiagnozowanie predyspozycji i
preferencji zawodowych, planowanie
rozwoju kariery zawodowej, pozna-
nie zasad rz¹dz¹cych rynkiem pracy,
pisanie CV i listu motywacyjnego,
przygotowanie do rozmowy kwalifi-
kacyjnej.
2. Szkolenia zawodowe prowadzone
w trzech blokach:
-   kucharz –dietetyk
- sprzedawca- magazynier
- prawo jazdy kategorii „C”

Nowe kwalifikacje oraz kom-
petencje zdobyte w ramach
projektu pozwol¹ na realiza-
cjê planów zawodowych
oraz poprawê  sytuacji na-
szych beneficjentów na ryn-
ku pracy.

CELE PROJEKTU

Celem  g³ównym  projek-
tu jest:
PRZECIWDZIA£ANIE MARGI-
NALIZACJI I WYKLUCZENIU
SPO£ECZNEMU BENEFICJEN-
TÓW POPRZEZ STWORZENIE
SPRAWNEGO SYSTEMU
UMO¯LIWIAJ¥CEGO OSOBOM
I RODZINOM PRZEZWYCIÊ¯A-
NIE TRUDNYCH SYTUACJI
¯YCIOWYCH.

Cele szczegó³owe:
w budowa systemu wsparcia na rzecz
osób i rodzin znajduj¹cych siê w sta-
nie ubóstwa  z uwagi  na brak pracy
ze szczególnym uwzglêdnieniem ich
aktywizacji i przedsiêwziêæ ograni-
czaj¹cych skutki ¿ycia w biedzie.
w Zwiêkszenie skuteczno�ci pracy
socjalnej

Grupy docelowe
Grupami docelowymi projektu syste-
mowego s¹ mieszkañcy Gminy Zar-
szyn, korzystaj¹cy ze �wiadczeñ opie-
ki spo³ecznej nie pozostaj¹cy w za-
trudnieniu i bêd¹cy w wieku aktyw-
no�ci zawodowej

Uczestnicy projektu musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce kryteria:
w zameldowanie na terenie Gminy
Zarszyn

w nie pozostawaæ w zatrudnieniu
w byæ w wieku aktywno�ci zawo-
dowej
w korzystaæ ze �wiadczeñ pomocy
spo³ecznej (niezale¿nie od formy
wsparcia)

W dniu 25 czerwca 2008 r. odby³a
siê Konferencja promocyjna, otwie-
raj¹ca realizacjê projektu systemo-
wego wspó³finansowanego ze �rod-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego
�Czas na aktywno�æ w Gminie
Zarszyn� realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki Priorytetu VII Dzia³anie 7.1,
Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji
przez o�rodki pomocy spo³ecznej.
Podczas konferencji zosta³a przedsta-
wiona krótka charakterystyka projek-
tu, jego cel g³ówny  i cele szczegó³o-
we oraz dzia³ania maj¹ce przeciw-
dzia³aæ marginalizacji i wykluczeniu
spo³ecznemu mieszkañców Gminy
Zarszyn. W Konferencji uczestniczy-
³y w³adze gminy, radni oraz zaprosze-
ni go�cie.

Ma³gorzata Pietrzkiewicz
Koordynator Projektu

�Czas na aktywno�æ w Gminie Zarszyn�
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 W piêkne niedzielne popo³udnie 17-
stego sierpnia tego roku  mia³o miej-
sce niezwyk³e wydarzenie, otó¿ w
miejscowo�ci Pielnia odby³y siê I
miêdzypowiatowe zawody sika-
wek konnych. Udzia³ wziêli stra¿a-
cy z 10 okolicznych jednostek stra¿y
po¿arnej .Uczestnicy musieli spe³niæ
wiele warunków, aby wzi¹æ udzia³ w
zawodach (jednym z podstawowych
by³ wiek przekraczaj¹cy 40 lat). Na-
sz¹ dru¿ynê reprezentowali:
1. Adamski Eugeniusz
2. Dracz Marian
3. Gajewski Franciszek
4. Gajewski Jan
5. Gajewski Edward
6. Kuzian Adam
7. Kuzian Micha³
8. Zawada Józef
9. Owarzany Janusz – wo�nica
Zarszyñska sikawka konna zosta³a
wyró¿niona za najbardziej oryginaln¹,
a dru¿ynê z Zarszyna wyró¿niono za

�Ocaliæ od zapomnienia�

dobre przygotowanie do zawodów.
OSP Zarszyn sk³ada podziêkowa-
nia Urzêdowi Gminy,  Zarz¹dowi
Gminnemu OSP za zorganizowanie
zawodów oraz Zak³adowi Do-

�wiadczalnemu w Odrzechowej za wy-
po¿yczenie zaprzêgu konnego.

Zarz¹d OSP Zarszyn

Wie�ci z powiatu
n Wytwórnia Ciast i Lodów �San-
tos� zdoby³a tytu³ �Polski Producent
¯ywno�ci 2008�. To presti¿owe wyró¿-
nienie przyznano jej za konfiturê z p³at-
ków ró¿y.

n Aleksandra Jurczak z Krosna wy-
gra³a Miêdzynarodowy Turniej Tañca To-
warzyskiego w Porto w Portugalii
(26.07). To kolejny wielki taneczny suk-
ces kro�nianki.

n Niedawno w ksiêgarniach ukaza³
siê album �Krosno w czasie okupacji
hitlerowskiej�. Wydany przez Oficynê
Wydawnicz¹ �Apla� zawiera unikatowe
fotografie wykonane przez oficera Luft-
waffe, który w 1939 roku stacjonowa³
na lotnisku w Kro�nie.

n Ponad dobê zajê³o kro�nieñskim
celnikom przeprowadzenie szczegó-
³owej rewizji ³adunku samochodu ciê-
¿arowego, który zatrzymany zosta³ do
kontroli w okolicach dawnego przej-
�cia granicznego w Barwinku. Wysi-
³ek funkcjonariuszy nie poszed³ jed-
nak na marne - ujawnili ogromn¹ ilo�æ
odzie¿y, obuwia i maskotek, posiada-
j¹cych nieoryginalne znaki znanych
firm, takich jak Gianni Versace, The
Polo/Lauren Company, Kenzo, Ferra-
ri, Escada czy Diesel.

n Wies³aw Nowak nie jest ju¿ ko-
mendantem policji w Kro�nie. Zosta³
odwo³any przez Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Rzeszowie. Do czasu powo³a-
nia nowego szefa kro�nieñskich
stró¿ów prawa, jego obowi¹zki bê-
dzie pe³ni³ m³. insp. Jan Szwast, do-
tychczasowy zastêpca.

n Krosno: Wielu ludzi w³¹czy³o
siê w promocjê i wsparcie finanso-
we budowy hospicjum w mie�cie.
Tym razem akcjê zorganizowali
cz³onkowie Akcji Katolickiej Archi-
prezbitariatu Kro�nieñskiego. Kato-
licki dobroczynny festyn bezalkoho-
lowy zgromadzi³ na kro�nieñskim
rynku wielu mieszkañców miasta i
okolicy.

n 45-osobowa grupa dzieci z Kro-
sna i okolic wyjecha³a dzi� (22.08.)
na kolonie do o�rodka rz¹dowego
w Jadwisinie k. Warszawy. Ich po-
byt finansuje kancelaria premiera.
Wróc¹ ostatniego dnia wakacji.
Uczestników wytypowa³o Towarzy-
stwo Rodzin Wielodzietnych w Kro-
�nie.

n Pozostawiony bez opieki 5-letni
ch³opiec straci³ cztery palce prawej
d³oni po tym, jak w³o¿y³ rêkê do pra-
cuj¹cej betoniarki. Lekarze mog¹

te¿ nie uratowaæ ostatniego palca. Do
wypadku dosz³o wczoraj (21 bm.), ok.
godz. 13, w firmie produkuj¹cej elementy
z betonu. 5-letni Damian by³ pod opiek¹
swojego ojca, a jednocze�nie w³a�cicie-
la firmy.

n Drogo kosztowa³o pewn¹ kobietê
sprawdzanie stanu konta bankowego w
sieci. Podczas logowania zosta³a popro-
szona o ponowne podanie has³a. Pó�niej
okaza³o siê, ¿e z jej konta uby³o kilkana-
�cie tysiêcy z³otych. Mieszkance Krosna
uby³o na koncie ponad 13 tys. z³.

n Uczeñ jednej z kro�nieñskich szkó³
ponadgimnazjalnych uniemo¿liwi³ swemu
belfrowi korzystanie z kont internetowych,
zmieniaj¹c do nich has³a. Za dokonanie
zmiany zapisu wa¿nych informacji na no-
�niku komputerowym, a tym samym uda-
remnienie dostêpu do tych kont, 18-latko-
wi grozi kara pozbawienia wolno�ci do lat
3.

n JASIEL. W minion¹ niedzielê (17
bm.) kombatanci i byli ¿o³nierze zawo-
dowi zebrali siê pod pomnikiem po�wiê-
conym tragicznie zamordowanym ¿o³-
nierzom Wojsk Ochrony Pogranicza w
Jasielu. Patriotyczne spotkanie zorga-
nizowano w ramach �wiêta Wojska
Polskiego.




