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tegorocznej edycji konkursu. Pierwsze 
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Złote Gody

ubileusz Złotych Godów to 
symbol wierności i miłości 
małżeńskiej oraz dowód wza-
jemnego zrozumienia i istoty 
związku małżeńskiego. Pod-
czas tego niecodziennego wy-
darzenia, które odbyło się we 

czwartek 27 października 2022 roku 
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury 
i Wypoczynku w Haczowie odznaczo-
no 29 par Dostojnych Jubilatów Po-
życia Małżeńskiego z terenu Gminy 
Haczów. Ciepłymi słowami przywi-
tała Jubilatów Małgorzata Nowicka 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Haczowie, a następnie Wójt Gminy 
Haczów Stanisław Jakiel w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonał aktu dekoracji medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz 
złożył życzenia i gratulacje zaproszo-
nym małżeństwom. 

Za pięćdziesięcioletnie pożycie 
małżeńskie zostali odznaczeni: Anna 

Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, 
by życie czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem?

George Eliot

i Władysław Adamczykowie, Krysty-
na i Zygmunt Błażowie, Teresa i Sta-
nisław Bocheńscy, Maria i Kazimierz 
Cwynarowie, Barbara i Jan Ekierto-
wie, Czesława i Zbigniew Ekierto-
wie, Józefa i Franciszek Gazdowie, 
Maria i Wojciech Knurkowie, Urszu-
la i Mieczysław Mihułkowie, Izabela 
i Bogdan Morozowie, Maria i Jan 
Omachlowie, Krystyna i Zbigniew 
Osiowi, Anna i Jan Obłójowie, Alek-
sandra i Antoni Podkulowie, Anna 
i Tadeusz Pojnarowie, Helena i Jan  

Pelcowie, Maria i Józef Pelczarowie, 
Maria i Józef Rajchlowie, Maria 
i Tadeusz Rajchlowie, Mieczysława 
i Stanisław Rajchlowie, Emilia i Zbi-
gniew Ryszowie, Bogumiła i Marian 
Szałajkowie, Genowefa i Bronisław 
Szmydowie, Wiesława i Stanisław 
Szmydowie, Zofia i Jan Szmydo-
wie, Zofia i Józef Szmydowie, Anna 
i Władysław Smoleniowie, Helena 
i Edward Wawszkowiczowie, Zofia 
i Józef Wojtuniowie. 

Wśród zaproszonych gości byli: 
Aneta Majewska Skarbnik Gminy 
Haczów, Piotr Rostek Sekretarz Gmi-
ny oraz Ewa Wais Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Uroczystość uświetnił zespół „Duo 
Classic”, który oprócz pięknego kon-
certu prowadził wspólną biesiadę. 

Drogim Jubilatom gratulujemy 
wspaniałego jubileuszu i życzymy 
szczęścia, zdrowia oraz kolejnych, 
tak doniosłych rocznic. 
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W lipcu 2022 roku odbył 
się Jubileusz 90-lecia 
Orkiestry Dętej Ochot-
niczej Straży Pożarnej 

w Jasionowie. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą w kościele parafi al-
nym, po której na placu przed Domem 
Ludowym odbył się apel, uświetnio-
ny przez Jubileuszową Orkiestrę pod 
batutą kapelmistrza druha Andrzeja 
Krauza. Honorowy Patronat nad uro-
czystością objął Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel. Wydarzenie zgro-
madziło wielu przedstawicieli władz 
państwowych, samorządowych, 
władz Państwowej Straży Pożarnej 
oraz mieszkańców. 

Podczas apelu wręczono odznacze-
nia oraz medale. Szczególne wyróż-
nienie Odznakę Honorową „Strażac-
ką Gwiazdę Podkarpacia”, otrzymał 
druh Stanisław Pytlak, jako uznanie 
dla osób, które w sposób szczególny 
przyczyniają się do rozwoju ochrony 
przeciwpożarowej, w tym ruchu stra-
żackiego województwa podkarpac-
kiego. 

 Złotym medalem zostali odznacze-
ni: Ryszard Szajna, Grzegorz Rzeszu-
tek, Dariusz Rzeszutek, Stanisław Ma-
słyk, Piotr Masłyk, Paweł Konieczny 
oraz Bartłomiej Borkowski, brązowym 
medalem: Krzysztof Gromkiewicz 
i Sławomir Szuba. Odznakę Wzorowy 
Strażak otrzymali Joanna Pelc i Grze-
gorz Madej. Odznaki za wysługę lat 
wręczono Mieczysławowi Warchoło-
wi, Franciszkowi Bąkowi, Czesławowi 
Bogaczewiczowi, Kazimierzowi Ko-
niecznemu, Adamowi Ziembickiemu, 
Michałowi Fiedeniowi, Stanisławowi 
Siwakowi, Stanisławowi Zgłobickie-
mu, Mieczysławowi Najdeckiemu, 
Stanisławowi Szubie oraz Ryszardowi 
Hędrzakowi.

Na wniosek Generała Brygady Brac-
twa Liderów Bolesława Wolanina, 
Członka Zarządu Głównego Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego i Ambasadora Medalu św. Floria-
na – Kapituła Stowarzyszenia Konfra-
terii Mazowieckiej świętego Floriana 
Mazowia i Zarząd Główny Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego także przyznał medale: Zło-
ty Krzyż świętego Floriana Mazowia 
dla: Doroty Smoleń i Andrzeja Krau-
za, Złoty Krzyż Zarządu Krajowego 
OSP RP dla: Tomasza Bogaczewicza, 
Józefa Kołodzieja i Jakuba Konieczne-

Jubileusz 90-lecia Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionowie

go. Złoty Krzyż 100-lecia Związku Flo-
riańskiego otrzymali Stanisław Jakiel 
i Kazimierz Konieczny, Złoty Krzyż 
Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego przyznano Księdzu 
Romanowi Lorensowi, Księdzu Wła-
dysławowi Puci i Gabrielowi Koniecz-
nemu. Złoty Medal „Na straży” otrzy-
mali Stanisław Siwak i Norbert Bąk. 

Zaproszeni goście zabrali głos, gra-
tulując Orkiestrze wspaniałego jubi-
leuszu i życząc jej członkom wytrwa-
łości i sukcesów w życiu zawodowym 
i prywatnym. 

Na zakończenie uczestnicy wyda-
rzenia mogli wysłuchać pięknego 
koncertu w wykonaniu Jubileuszowej 
Orkiestry. 



5GAZETA GMINNA nr 2/2022

7 października 2022 roku w Ha-
czowie odbył się Pierwszy 
Podkarpacki Festiwal Muzyki 

Chrześcijańskiej TOTUS TUUS FESTI-
WAL. Organizatorem wydarzenia był 
Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI 
w Haczowie a patronat honorowy nad 
festiwalem objął Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel. Przez cały dzień moż-
na było wysłuchać prezentacji wielu 
wykonawców z zgłoszonych WTZ-ów 
i DPS-ów z całego województwa. Jury 
w składzie: Edyta Gazda – Łuksa Kie-
rownik Działu Animacji WDK w Rze-
szowie, Ksiądz Tomasz Szostak Dy-
rektor Centrum Caritas w Ropczycach 
oraz Grzegorz Mazur Główny Instruk-
tor WDK w Rzeszowie w profesjonal-
ny i rzetelny sposób oceniali występy 
konkursowiczów.

W kategorii solista/duet I miejsce 
zajęła Patrycja Kasperkiewicz, II miej-
sce Przemysław Kupiec, a III miejsce 
Tomasz Skład. W kategorii zespoły 
na podium stanęli: I miejsce WTZ Bo-
browa Wola, II-miejsce WTZ Oleszyce 
i III WTZ Korytniki. Oprócz nagród 
fi nansowych dla laureatów, wszyscy 
wykonawcy otrzymali dyplomy i prze-
piękne statuetki z elementami witrażu 
wykonane przez uczestników tutejsze-
go Warsztatu Terapii.

Festiwal zrealizowany został przy 
współudziale środków PFRON będą-
cych w dyspozycji Samorządu Woje-
wództwa Podkarpackiego – Regional-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W przerwach pomiędzy wykonaw-
cami konkursowymi można było 
usłyszeć utwory w wykonaniu grupy 
muzycznej EMMANUEL z Malinówki 
lub przyjrzeć się pracy ratowników 
medycznych, którą pokazywali stu-

Podkarpacki Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej 
TOTUS TUUS FESTIWAL

denci z Państwowej Uczelni im. Jana 
Grodka z Sanoka.

Po części konkursowej w Parku 
Dworskim odbył się koncert gwiazdy 

wieczoru Zespołu Gospel Rain, który 
zgromadził wielu słuchaczy. 

Paweł Borowicz 
Kierownik WTZ Haczów

95. urodziny 
Lirnika z Haczowa 
Stanisława Wyżykowskiego

Z okazji 95 urodzin, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel 
odwiedził mieszkającego obecnie w Krośnie Jubilata 

Stanisława Wyżykowskiego, będącego propagatorem mu-
zyki ludowej, budowniczym unikatowych instrumentów 
muzycznych m.in. liry korbowej. W imieniu swoim i całej 
społeczności haczowskiej Wójt Gminy złożył najserdecz-
niejsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Prze-
kazał także Jubilatowi statuetkę przygotowaną z okazji or-
ganizowanego w Haczowie biegu „Piątka Wyżykowskiego” 
upamiętniającego brata Pana Stanisława – Jana odkrywcę 
miedzi. Życzymy Panu Stanisławowi niech każdy kolejny 
dzień upływa mu w nieustającym zdrowiu, szczęściu i ra-
dości, a codzienność niech będzie wypełniona radosnymi 

chwilami i melodią z tworzonych przez niego wspaniałych 
instrumentów.
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W tym roku obchodzili-
śmy 110-lecie jednostki 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Trześniowie. 

Uroczystości towarzyszyło poświę-
cenie samochodu ratowniczo-gaśni-
czego. Wśród tych, którzy przyjęli za-
proszenie byli przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych jed-
nostek gminnych OSP oraz mieszkań-
ców. Po przybliżeniu zgromadzonym 
rysu historycznego OSP Trześniów 
Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP Mariusz Bieńczak, 
st. bryg. Daniel Dryniak oraz Wójt 
Gminy odznaczyli złotym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa: Teresę 
Matusz oraz Wiktora Rymarowie-
cza, srebrnym medalem: Łukasza 
Kaczora, Piotra Kołodzieja, Krzysz-
tofa Rybę, Pawła Wojtunia, Zbignie-
wa Wojtunia, brązowym medalem: 
Damiana Prugara, Anetę Tabisz, 
Arkadiusza Tabisza, Tomasza Tabi-
sza, Łukasza Turka, Mateusza Turka, 
Bartosza Wermińskiego, Tomasza 
Wojtunia. Odznaczenia otrzymali 
także Piotr Kołodziej i Paweł Kozioł. 
Wręczono również pamiątkowe gra-
wertony i medale osobom, które za-
wsze służą pomocą i podejmują pracę 
na rzecz rozwoju OSP Trześniów. 

Kolejnym punktem było uroczyste 

110 – LECIE OSP TRZEŚNIÓW 
„strażackie” poświęcenie samocho-
du, którego dokonał ksiądz proboszcz 
Witold Szmyd. 

Uczestnicy wydarzenia życzyli 
Ochotniczej Straży Pożarnej przede 
wszystkim opieki świętego Floriana 
i zawsze szczęśliwych powrotów z ak-
cji. Defi ladą przed gośćmi zakończono 
uroczysty apel, a zebrani mieszkań-
cy i sympatycy pożarnictwa mogli 

wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej 
z Haczowa, obejrzeć pokazy ratowni-
cze w wykonaniu zawodowych stra-
żaków oraz druhów OSP Trześniów, 
wpisać się do Księgi Pamiątkowej, 
obejrzeć przygotowaną w garażu stra-
żackim wystawę Hełmów Paradnych 
autorstwa Edwarda Mroza, czy sta-
rych fotografi i przedstawiających hi-
storię Jednostki. 
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Haczów najpiękniejszą 
wsią podkarpacką!

W piątek 25 listopada 
w Urzędzie Marszał-
kowskim odbyło się 
uroczyste rozstrzygnię-

cie konkursu „Piękna Wieś Podkar-
packa 2022”. Pierwsze miejsce zajął 
Haczów. Statuetkę oraz kluczyki do 
nagrody głównej – traktorka ogrodo-
wego odebrał Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel oraz przedstawicie-
le społeczności lokalnej Radny Rady 
Gminy Mieczysław Józefczyk i Marze-
na Macyk. Nagrodzono dziesięć spo-
śród 18 najpiękniejszych miejscowo-
ści zgłoszonych do tegorocznej edycji 
konkursu. Drugie miejsce zajął Zgło-
bień w gminie Boguchwała natomiast 
trzecie Kombornia w gminie Korczy-
na. Wyróżnienia otrzymały natomiast 
miejscowości: Rakszawa, Horyniec-
Zdrój, Jaślany, Bieliny, Jagiełła, Góra 
Motyczna i Ostrów. W tym roku przy-
znano również szczególną nagrodę 
Rakszawie, która zwyciężyła w głoso-
waniu internetowym. Komisja konkur-
sowa, wyłaniając laureatów brała pod 

uwagę m.in. rozwój społeczno – kultu-
ralny wsi, estetykę terenów zielonych 
i posesji prywatnych, infrastrukturę, 
dostęp usług publicznych, zaspokoje-
nie potrzeb lokalnej społeczności czy 
rozwiązania z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii. 

W uroczystym podsumowaniu kon-
kursu poza przedstawicielami laure-
atów udział wzięli m.in. Poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemar-
szałek Podkarpacki Piotr Pilch oraz 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-

wództwa Podkarpackiego Jerzy Cy-
pryś. Podczas uroczystości zebranym 
gościom przyśpiewywał zespół Haczo-
wianie, a panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z miejscowości Jagiełła prezento-
wały wyroby z regionalnej kuchni. 

Uczestnicy spotkania mogli również 
wysłuchać konferencji dotyczących 
„Smart villages” i ich roli, jaką będą 
odgrywać w Krajowym Planie Strate-
gicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 
w nowej perspektywie 2023-2027.

MM

Gala rozdania nagród Wójta Gminy Haczów
lowej Szkoły i towarzyszących jej Du-
chów Opiekuńczych o tym, co można 
by było ofi arować w prezencie najlep-
szym uczniom naszej gminy. Przedsta-
wieniu tego, co w życiu każdego mło-
dego człowieka powinno być istotne, 
towarzyszyły występy wyjątkowych 
uczniów prezentujących swe talenty: 
muzyczne, taneczne, sportowe i kuli-
narne. Królowa Szkoły, godząc osta-
tecznie poróżnione Duchy Opiekuńcze 
Szkoły, stwierdziła, że każdy podaru-
nek, który noszą w sercu przyda się 

młodym ludziom w życiu. Dlatego też 
najlepsi uczniowie z każdej szkoły oraz 
ich dyrektorzy otrzymali w darze sym-
boliczne serca z nazwą ponadczasowej 
wartości: sport, ekologia, nauki ścisłe, 
kultura, dobroć.

W części właściwej uroczystości Pan 
Wójt Gminy Haczów – Stanisław Ja-
kiel oraz Pani Dyrektor SAPO wręczyli 
najlepszym uczniom z każdej szkoły 
nagrody rzeczowe, a najlepszym kla-
som – nagrody pieniężne. 

Wśród najzdolniejszych, którzy dum-

Wyjątkowy człowiek jest jak czterolistna koniczyna

„Nie ma dla gospodarza większej sa-
tysfakcji, niż widzieć dom wypełniony 
zacnymi i przyjaznymi gośćmi” – tymi 
słowami przywitała Pani Dyrektor Jo-
anna Kaczor wyjątkowych gości, któ-
rzy przybyli na uroczystość rozdania 
nagród Wójta Gminy Haczów do SP 
im. gen. B. Prugara – Ketlinga w Trze-
śniowie. Uczniowie tej placówki pod 
kierunkiem nauczycieli humanistów 
przygotowali i zaprezentowali montaż 
słowno-muzyczny w baśniowej kon-
wencji opierającej się na dyspucie Kró-
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nie reprezentowali poszczególne 
szkoły działające na terenie naszej 
gminy znaleźli się: Wiktoria Mazur 
i Emilia Przybyło ze Szkoły Podsta-
wowej w Haczowie, Wiktoria Kwolek 
z Jabłonicy Polskiej, Amelia Przyby-
ła z Jasionowa, Natalia Śnieżek ze 
Szkoły w Malinówce, Amelia Zubik 
ze Szkoły w Trześniowie oraz Gabriel 
Buczkowicz reprezentujący Szkołę 
Podstawową we Wzdowie.

Tytuł „Najlepszej Klasy” w roku szkolnym 2021/2022 
w Szkole w Haczowie, Malinówce i Trześniowie otrzymały 
klasy VI natomiast w pozostałych szkołach najlepsze oka-
zały się klasy IV – w Jasionowie i we Wzdowie oraz klasa 
V w Jabłonicy Polskiej. Otrzymana nagroda pieniężna, 
którą odebrali przewodniczący wzorowych klas wraz z Dy-
rektorami Szkół z pewnością umożliwi uczniom wspólne, 
atrakcyjne spędzenie czasu. Dużą niespodzianką, aczkol-
wiek bardzo przyjemną, okazało się również docenienie 
sukcesu fi nalistki MasterChefa Juniora – Ewy Ziemiańskiej 
dodatkową nagrodą ufundowaną przez Pana Wójta.

Po części ofi cjalnej wszyscy uczestnicy spotkania zostali 
ugoszczeni. Na pożegnanie zaś Dyrektorzy szkół oraz Pan 
Wójt i Pani Kierownik SAPO otrzymali wyhodowane przez 
P. Dorotę Ladzińską czterolistne koniczyny.

Małgorzata Knurek
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24 listopada Wójt Gmi-
ny Haczów wręczył 
nagrody uczestnikom 
konkursu plastyczne-

go na „Plakat promujący właściwą 
segregację odpadów”. W konkursie 
wzięło udział 140 dzieci ze Szkół Pod-
stawowych oraz Przedszkoli z Gminy 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
na „Plakat promujący właściwą segregację odpadów”

Haczów. Celem konkursu było przede 
wszystkim zachęcenie dzieci i mło-
dzieży do zaangażowania się w selek-
tywną zbiórkę odpadów w gospodar-
stwach domowych oraz promowanie 
zachowań proekologicznych i troski 
o środowisko naturalne.

Każdy z uczestników otrzymał dy-

plom oraz upominek, natomiast zwy-
cięzcy oraz wyróżnieni otrzymali na-
grody edukacyjno-sportowe. Wybrane 
prace zostaną umieszczone na plaka-
tach promujących właściwą segregację 
na terenie gminy, a także w kalendarzu 
gminnym wydanym na rok 2023.

MM
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Mszą świętą 
w intencji ro-
daków, którzy 
oddali życie 

za Ojczyznę oraz o dar 
beatyfi kacji sługi Bożego 
ks. Marcina Tomaki roz-
poczęły się w Haczowie 
Gminne Obchody Święta 
Niepodległości. Mszę i ca-
łość uroczystości uświetniła 
Orkiestra Dęta „Hejnał” dy-
rygowana gościnnie przez 
Andrzeja Krauza. Po mszy 
św. wszyscy uczestnicy na 
czele z pocztami sztanda-
rowymi i Orkiestrą Dętą 
przemaszerowali ulicami 
Haczowa. Delegacje złożyły 
kwiaty pod pomnikami: Słu-
gi Bożego Księdza Marcina 
Tomaki, w miejscu pamięci 
dla uhonorowania Haczo-
wiaków zamordowanych 
w Miednoje w 1940 roku 
oraz poległych w pierwszej 
i drugiej wojnie światowej. 
Wiązanki oraz znicze zło-
żyli: Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel wraz z Dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Trześniowie Joanną Ka-
czor oraz Prezesem Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Trześniowie dh Krzyszto-
fem Hędrzakiem, Przewod-
niczący Rady Gminy Ha-
czów Piotr Tasz z delegacją 
radnych, w imieniu Posła 
na Sejm RP Piotra Uruskie-
go kwiaty złożył Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy 
Haczów Andrzej Błaż, 
w imieniu Posła na Sejm RP 
Adama Śnieżka kwiaty zło-
żył radny Rady Gminy Ha-
czów Zbigniew Sieniawski, 
delegacja Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i radne-
go Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Dariusza 
Sobieraja, Koło Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego z Jasionowa, delega-
cja uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Haczowie oraz 
Drużyna Harcerska  „Płomy-
ki” z Haczowa.

Przed złożeniem kwiatów 

104. rocznica Odzyskania 
Niepodległości

przy Pomniku Poległych 
odbyło się uroczyste pod-
niesienie na maszt fl agi pań-
stwowej. Maszt i fl aga zo-
stały zakupione w ramach 
projektu „Pod biało-czer-
woną” realizowanego pod 
honorowym patronatem 
Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego 
i mającego na celu godne 
upamiętnienie zwycięstwa 
Rzeczypospolitej nad armią 
bolszewicką z Bitwie War-
szawskiej w 1920 roku. Przy 
dźwiękach Hymnu Polski 
odegranego przez Orkiestrę 

Dętą fl agą podnieśli człon-
kowie pocztu fl agowego 
z OSP Trześniów. 

Następnie pochód z pocz-
tami sztandarowymi, wszyst-
kimi delegacjami i mieszkań-
cami Gminy Haczów udał 
się do Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku 
w Haczowie, gdzie odbyła 
się część artystyczna, któ-
rą rozpoczął Wójt Gminy 
wygłaszając przemówienie 
związane z rocznicą Od-
zyskania Niepodległości 
oraz podniesieniem fl agi. 
Na scenie wystąpiła grupa 

mażoretek ARIA, działają-
ca przy GOKiW w Haczo-
wie, prowadzona przez 
instruktor Paulinę Baran. 
W akademii przygotowanej 
przez uczniów i nauczycie-
li ze Szkoły Podstawowej 
w Trześniowie pod przewod-
nictwem Małgorzaty Knurek 
uczniowie bardzo obrazowo 
przedstawili sąd nad Polską, 
jej rozbiór oraz odzyskanie 
Niepodległości. Na koniec 
uczestnicy obchodów mogli 
wysłuchać koncertu patrio-
tycznego w wykonaniu Or-
kiestry Dętej „Hejnał”. 
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Strażacy z OSP Jabłonica Polska 
na podium w zawodach sportowo-pożarniczych

31 lipca 2022 roku, na sta-
dionie LKS w Haczowie 
odbyły się Gminne Za-
wody Sportowo-Pożar-

nicze Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. W zawodach wzięły udział 24 
drużyny ze wszystkich jednostek gmi-
ny Haczów, 11 drużyn MDP (6 drużyn 
chłopców, 5 drużyn dziewcząt) i 13 
drużyn grup A i C (6 drużyn grupa C, 
7 drużyn grupa A). 

Sztafetą pożarniczą swoje zmaga-
nia rozpoczęły drużyny OSP i KDP 
oraz najmłodsi. Mimo mało sprzyja-
jącej aury zawodnicy wykazywali się 
zacięta rywalizacją, nie zapominając 
o zasadach bezpieczeństwa. W dru-

giej części zmagań zawodnicy wyko-
nywali ćwiczenia bojowe, które były 
widowiskowym pokazem umiejętno-

ści strażackich, a przede wszystkim 
współpracy pomiędzy członkami 
drużyn. Komisję sędziowską stanowi-
li funkcjonariusze Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzozowie oraz druhowie OSP z te-
renu gminy Brzozów, a sędzią głów-
nym zawodów był kpt. Maciej Białas. 
Drużyny z OSP Jabłonica Polska oka-
zały się najlepsze zdobywając podium 
we wszystkich grupach. 

Zawody zgromadziły licznie miesz-
kańców gminy, którzy dopingowali 
jednostki ze swoich miejscowości. 

Zwycięskie drużyny otrzymały me-
dale, puchary oraz nagrody pieniężne 
ufundowane przez Wójta Gminy Ha-
czów Stanisława Jakiela, natomiast 
każda drużyna otrzymała pamiąt-
kowe kubki. Poseł na Sejm RP Adam 
Śnieżek reprezentowany tego dnia 
przez Andrzeja Wronę Dyrektora Biu-
ra Poselskiego ufundował vouchery 
o wartości 300 zł dla drużyn, które 
zajęły pierwsze miejsca. 

Wszyscy uczestnicy Gminnych Za-
wodów mogli skosztować smacznej 
grochówki przygotowanej w ramach 
programu „Kuchnia Strażacka ze zbo-
żami wysokiej jakości” sfi nansowa-
nego ze środków Funduszu Promocji 
Zbóż i Przetworów Zbożowych Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolniczego

Zwycięski drużyny wspaniale za-
prezentowały się 2 października 
na stadionie sportowym MOSiR 
w Brzozowie, gdzie przeprowadzone 
zostały XX Powiatowe Zawody Spor-
towo-Pożarnicze dla jednostek OSP 
z terenu powiatu brzozowskiego. 
W zawodach wzięło udział łącznie 
23 drużyny OSP. Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze oraz Seniorzy Jabło-
nicy Polskiej zajęli czołowe miejsca. 

Gratulujemy!
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H
asłem tegorocznej, drugiej 
edycji konkursu było: „Cu-
dze chwalicie, swego nie 
znacie”. Zgodnie z regula-

minem konkursu należało wykonać 
4 prace fotografi czne, przedstawiające
charakterystyczne dla naszej gminy 
miejsca i architekturę w czterech 
porach roku.

I-miejsce zajęła Michalina Macyk, 
II-miejsce Renata Czerwińska, III-
miejsce trafi ło do Oliwii Szuby i Ga-
brieli Folty, a  wyróżnienie do Patryka 
Folty. Nagrody za udział otrzymali 
Amelia Przybyła, Jakub Szelest, Klau-
dia Lubas. Wszyscy uczestnicy dostali 
wspaniałe nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy, a nagrodzone prace 

Druga edycja konkursu 
„Cztery pory roku w Gminie Haczów” 
rozstrzygnięta!
25 września podczas zorganizowanego przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Haczo-
wie Narodowego Czytania Wójt Gminy Stanisław Jakiel wręczył nagrody uczestnikom 
gminnego konkursu fotografi cznego „Cztery pory roku w Gminie Haczów”. 



13GAZETA GMINNA nr 2/2022

będą wykorzystane do przy-
gotowania kalendarza na rok 
2023. Ponadto wybrane prace 
można obejrzeć na tablicach 
umieszczonych na skwerze 
przy rondzie. 

W kolejnej edycji, pod ha-
słem „Ocalić od zapomnie-
nia”, należy wykonać 4 prace 
fotografi czne, przedstawiające 
zabytki naszej gminy w czte-
rech porach roku. Zachęcamy 
do udziału i mamy nadzieję, 
że będą one cieszyć się jeszcze 
większą popularnością. 

W dniu 13 września bieżącego roku piękną uroczy-
stość obchodziła Pani Aniela Prugar z Bukowa. 
Czcigodna Jubilatka w tym dniu ukończyła 100 lat 

świętując uroczyście Swoje urodziny.
Dzień setnych urodzin Dostojnej Jubilatki to wielkie świę-

to rodzinne i ważne wydarzenie w historii Gminy Haczów. 
To niezwykły fakt, że w Gminie mieszka Osoba, która przez 
cały wiek była świadkiem wielu przemian i zmieniającego 
się obrazu rzeczywistości, która nas otacza. Ludzie sędziwi 
to prawdziwy skarb i bezcenna księga. Dostojna Jubilatka 
przeżyła dzień setnych urodzin w otoczeniu najbliższej ro-
dziny, wspominając przeżyty czas.

Z życzeniami od władz samorządowych przybyli Wójt 
Gminy Haczów Stanisław Jakiel i Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Haczowie Małgorzata Nowicka. Gratulacje 
złożyli również przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego przekazując list gratulacyjny z informa-
cją o dodatku specjalnym przeznaczonym dla osób upraw-
nionych do emerytury rolniczej, którzy ukończyli 100 lat.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu. Zapew-
niając o życzliwości i szacunku składamy na ręce Dostojnej 
Jubilatki życzenia dobrego zdrowia w otoczeniu kochającej 
rodziny na kolejne lata życia. Niech dalsze lata będą pogod-
ne, radosne i szczęśliwe.

Piękny jubileusz w Bukowie
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W niedzielę, 3 lipca 2022 r. 
Haczów stał się małą stolicą 
sportową i muzyczną. „IV 

Bieg im. Lotnej Kompani Szturmowej 
por. Stanisława Maczka oraz Haczow-
skich Bohaterów walk o Niepodległość 
Polski 1918-1921”, marsz oraz Bieg 
„Piątka Wyżykowskiego” oraz bieg dla 
dzieci przyciągnął sportowców nawet 
z centralnej Polski, a atrakcje związane 
z „Latem w Haczowie” i gwiazdą wie-
czoru, zespołem Enej obejrzało ponad 
tysiąc osób. O godzinie 11.00 na sta-
dionie LKS  swoje zawody w bieganiu 
rozpoczęły dzieci. Podzielone na cztery 
kategorie wiekowe z prawdziwym du-
chem rywalizacji walczyły o podium. 
Dla nikogo nie zabrakło super nagród. 
Każde dziecko, które ukończyło bieg 
otrzymało medal i wspaniałą nagrodę, 
najmłodsi mega pluszaki ufundowane 
przez Fundację LPP SA, a starsi piłki do 
siatkówki, które ufundowała Fundacja 
PGE. Najlepsi z każdej kategorii zostali 
uhonorowani na podium nagrodami, 
które wręczył Poseł na Sejm RP Piotr 
Babinetz i Wójt Gminy Haczów.

O 13.00 wystartowali dorośli, a wy-
konana runda honorowa ulicami Ha-
czowa robiła ogromne wrażenie na 
kibicach ustawionych wzdłuż drogi. 
Biegacze biegu głównego pokonali 
w tym roku ponad 12 km, a „Piątka 
Wyżykowskiego” i Marsz NW też był 
z lekkim przytupem ponad 6 km, aby 
wszyscy mogli zaprezentować się pod-
czas rundy honorowej. Na starcie, na 
stadionie stanęło 150 zawodników, 
którzy swój bieg kończyli na mecie 
zlokalizowanej w Parku dworskim, 
a sama trasa prowadziła, drogami 
polnymi, szutrowymi i leśnymi ścież-
kami.

NAJSZYBCIEJ TRASĘ POKONALI:

Trasa 12 km bieg
kobiety:

1. Katarzyna Albrycht
2. Agata Rępalska
3. Paulina Szurlej

mężczyźni:
1. Dominik Kijowski
2. Szymon Szmist
3. Kamil Pyrcz
Trasa 6 km bieg

kobiety:
1. Marta Prajzner
2. Izabela Zatorska Pleskacz

3. Aneta Klocek
mężczyźni:

1. Mateusz Błaż 
2. Mateusz Lasota
3. Jarosław Szmist

Trasa 6 km Nordic Walking
kobiety:

1. Małgorzata Krawczyk
2. Justyna Terlecka
3. Beata Inglot

mężczyźni:
1. Radosław Niepokój
2. Robert Janocha
3. Szymon Kaliszuk

Nagrodę specjalna ufundowaną 
przez Doktora Jerzego Kuczmę i Ga-
binety Lekarskie Holimed dla najlep-
szego biegacza i biegaczki z gminy 
Haczów wywalczyli: Paulina Szurlej 
i Piotr Woźniak.

Wszyscy zawodnicy po dotarciu na 

metę otrzymali pamiątkowe medale 
wykonane przez Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Haczowie, a najlepsi zostali 
nagrodzeni statuetkami i nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez 
lokalnych sponsorów. Nagrody wrę-
czali zaproszeni na wydarzenie Poseł 
na Sejm RP Adam Śnieżek, który był 
jednocześnie sponsorem nagród głów-
nych, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Tasz  oraz Wójt Gminy Haczów Stani-
sław Jakiel.

Nad bezpieczeństwem uczestników, 
dostarczeniem wody i wsparciem 
w postaci kurtyn wodnych czuwali stra-
żacy z Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Haczowa oraz Malinówki, a nieza-
wodni harcerze z Drużyn „Płomyki” 
z Haczowa i „Białe Kruki” ze Wzdowa 
dekorowali uczestników medalami oraz 
podawali spragnionym wodę na trasie 
i na mecie biegu. Zgromadzeni na wy-

IV Bieg Lotnej…
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darzeniu mogli uczestniczyć w pokazie sprzętu wojskowego 
przywiezionego przez 35. Batalion Lekkiej Piechoty Sanok 
54 Kompania Lekkiej Piechoty, 5 Batalion Strzelców Podha-
lańskich, a przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Sanoku zachęcał młodzież do wstąpienia w szeregi Woj-

ska Polskiego. Po dekoracji zwycięzców uczestnicy korzystali 
z przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypo-
czynku w Haczowie atrakcji związanych z impreza „Lato 
w Haczowie”, na którą wszyscy czekali od dwóch lat. Gwiaz-
dą wieczoru był zespół Enej. 
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W poniedziałek 30 maja 
w Muzeum Regional-
nym im. A. Fastnachta 
w Brzozowie odbyło 

się rozstrzygnięcie XII Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 
upadków znamy”, organizowanego 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Brzozowie, na szcze-
blu powiatowym. Celem konkursu jest 
promowanie prawidłowych nawyków 

Konkurs 
„Bezpiecznie na wsi mamy, 
bo ryzyko upadków znamy”
rozstrzygniêty

i zachowań dzieci na terenie gospo-
darstwa rolnego, a także popularyzo-
wanie Wykazu czynności szczególnie 
niebezpiecznych, związanych z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego, 
których nie należy powierzać dzieciom 
poniżej 16 lat.

Wśród 130 prac plastycznych z 17 
Szkół Podstawowych z terenu powiatu 
brzozowskiego znalazły się prace dzie-
ci z gminy Haczów.

Zuzanna Ptak ze Szkoły Podsta-

wowej w Malinówce zajęła I miejsce 
w najmłodszej grupie wiekowej, Emi-
lia Szpiech z klasy II z tej samej szkoły 
otrzymała wyróżnienie. Udział w kon-
kursie wzięły udział również Kinga 
Siedlecka i Martyna Szopiak z klasy 
VII. Ze Szkoły Podstawowej w Jabło-
nicy Polskiej swoje prace do konkursu 
wykonały Kornelia Rachwał z klasy III 
i Emilia Balawajder z klasy VII otrzy-
mując wyróżnienie oraz Julita Cwynar 
z klasy VII.

Podczas uroczystego rozstrzygnię-
cia konkursu w imieniu Wójta Gminy 
Haczów nagrody laureatom oraz wy-
różnionym uczniom wręczył Sekretarz 
Gminy Haczów Piotr Rostek.

Pani Małgorzata Kaczkowska mieszkanka Jabłonicy Pol-
skiej otrzymała Nagrodę Honorową „Złote Pióro 2022” 
przyznaną przez Związek Literatów Polskich oddział 

w Rzeszowie. Nagroda została przyznana za debiut literacki 
w kategorii – poezja „Gołębi na Rynku nikt już nie karmi”.
 Wymieniony i nagrodzony tomik poezji wydała w roku 
ubiegłym Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie. Gra-
tulujemy Pani Małgosi tak zaszczytnego wyróżnienia i ży-
czymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym 
oraz dalszych możliwości rozwoju w celu pomnażania pięk-
nych talentów.

Grażyna Serafi n Dyrektor GBP w Haczowie

Złote pióro 2022
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W naszym kąciku „Ludzie 
z pasją” prezentuje-
my osobę, która mimo 
bardzo młodego wie-

ku swoim talentem i pasją mogłaby 
obdzielić wielu dorosłych. 11 letnia 
Ewa Ziemiańska mieszkająca w Buko-
wie, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Trześniowie to laureatka II miejsca 
7. edycji programu MasterChef Junior. 
Pierwsze kroki w gotowaniu pokaza-
ły Ewie mama i babcia, ale ona sama 
poszerzała swoją wiedzę prowadząc 
kulinarne eksperymenty zakończone 
zawsze sukcesem w postaci pysznych 
dań. Najbardziej lubi przygotowywać 
desery i dania z kuchni włoskiej. 

Oglądając poprzednie edycje Ma-
sterChef Junior rodziła się w niej 
chęć spełnienia swojego marzenia 
o udziale w programie. Gotowanie 
pod presją czasu i pod okiem dosko-
nałych jurorów było tak kuszące, że 
młoda kucharka wysłała swoje zgło-
szenie do 7. edycji.  Została zapro-
szona na casting online, po którym 
wyłoniono 27 dzieci, zaś najlepsza 17 
wzięła udział w programie. Każdy od-

cinek niósł ze sobą wiele niespodzia-
nek takich jak lekcja gotowania od 
jurorów, ciekawych atrakcji, spotkań 
z gwiazdami takimi jak Viki Gabor, 
ale także stresu. Ewa mogła cały czas 
liczyć na wsparcie mamy, a odcinek 
z jej udziałem był dla niej jednym 
z ważniejszych obok czasu samego fi -
nału. W rodzinnym Bukowie jak i całej 
gminie Haczów niedzielne wieczory 
przepełnione były emocjami wszyst-
kich mieszkańców dopingujących 
zmagania wspaniałej zawodniczki. 

Dyrektor SP w Trześniowie Joanna 
Kaczor podkreśliła, że Ewa pokazała 
wszystkim, że chcieć to móc, że warto 
mieć marzenia, wyznaczać sobie cele 
i dążyć do ich realizacji. Jednocześnie 
przy okazji medialnej przygody nie 
zaniedbała szkolnych obowiązków, 
a udział w telewizyjnym show nie 
zmienił jej w zadufaną celebrytkę. 
Pozostała sympatyczną, koleżeńską 
Ewą, która udowodniła, że każdy 
może odnieść sukces, jeśli tylko po-
dejmie wysiłek. Wójt Gminy Haczów 
wręczając Ewie nagrodę zaznaczył, 
że jest przekonany, że w przyszłości 

zobaczymy Ewę w fi nale MasterChef 
Polska. 

Sama Ewa podsumowuje: to była 
dla mnie przygoda życia, która na 
pewno dała mi motywację do sięga-
nia po następne marzenia, bo jedno 
już spełniłam. Gotowanie to moja pa-
sja i tak już zostanie. A co przyniesie 
przyszłość to zobaczymy. 

Ewa przez cały rok prezentowała 
swoje zdolności podczas pokazów na 
rodzinnych piknikach, spotkaniach 
dla dzieci czy festiwalach. Jej niezni-
kający z twarzy uśmiech rozpromie-
nia każdy dzień, a ona sama oprócz 
serca do gotowania ma wielkie serce 
do ludzi przygotowując słodkości dla 
innych , jak choćby urodzinowy tort 
dla dzieci z Ukrainy przebywających 
w Haczowie. Ewa dzieli się swoją pasją 
i kulinarnymi poczynaniami na swoim 
profi lu na Instagramie @ewa.master-
chefjunior 

Fot. prywatne archiwum 
Katarzyny Ziemiańskiej

MM

Ludzie z pasją
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W bieżącym odcinku serii 
pn. „Samoloty ppłk Józe-
fa Meneta” przybliżam 
i prezentuję kolejną ma-

szynę, na której latał bohater naszego 
cyklu. Jest nim MIG-21, samolot z po-
zoru przeciętny, ale w latach 60-tych 
ubiegłego wieku, kiedy wchodził do 
użytku był bardzo groźnym i skutecz-
nym narzędziem walki. Jego skutecz-
ność szła w parze z wielozadaniowością 
i długowiecznością. Był bowiem uży-
wany przez okres ok. 50 lat od daty po-
wstania przez siły powietrzne ponad 50 
krajów świata. Produkowany na ra-
dzieckiej licencji w Czechosłowacji, In-
diach. Prawa do produkcji nabyła rów-
nież Chińska Republika Ludowo 
-Demokratyczna, która przez moderni-
zację płatowca stworzyła szereg cieka-
wych odmian i wersji tego samolotu. 
Wyprodukowany został w liczbie pra-
wie 11.500 sztuk z czego w ZSRR 
10 645 szt., w Czechosłowacji 194 szt., 
a Indiach 657 szt. Ilość samolotów wy-
produkowanych w Chinach pod nazwą 
J-7 nie jest znana. Używały go 34 pań-
stwa miedzy innymi: Bułgaria, Czecho-
słowacja, NRD, Polska, Rumunia, Wę-
gry, ZSRR, Afganistan, Angola, 
Bangladesz, Egipt, Etiopia, Finlandia, 
Indie, Indonezja, Irak, Jemen, Jugosła-
wia, Korea Północna, Kuba, Laos, Ma-
dagaskar, Mozambik, Nigeria, Somalia, 
Sudan, Syria, Tanzania, Wietnam, Za-
mbia i Zimbabwe, a po rozpadzie Ukła-
du Warszawskiego: Chorwacja i Repu-
blika Federalna Niemiec. Ze względu 
na kształt kadłuba i skrzydeł samolot 
nazywany był „ołówkiem”, „bałałajką” 
lub „gwoździem”. Polska pod koniec lat 
50-tych ubiegłego wieku produkująca 
wcześniejsze wersje MiG-a tj. 15 i 17 
(zostały opisane w poprzednich nume-
rach GG) była zainteresowana produk-
cją licencyjną tego myśliwca. Miała po-
tencjał techniczny jak również i kadry 
pozwalające na wytwarzanie nowego 

produktu w kraju. Jednak brak zaufa-
nia towarzyszy radzieckich do władz 
PRL po tzw. „odwilży gomułkowskiej” 
w 1956 r. zaskutkował zdecydowanym 
sowieckim „niet”. W Moskwie w maju 
1957 r. Nikita Chruszczow – I sekretarz 
KPZR polskie nalegania na przekazanie 
licencji skwitował następująco: … „jeśli 
wszyscy chórem zapewnicie , że zacho-
wacie tajemnicę, ja wam i tak nie uwie-
rzę”. Szkoda, bo mogło by to wpłynąć 
na dalszy rozwój techniczny i technolo-
giczny konstrukcji lotniczych wytwa-
rzanych w Polsce. Przez cały okres pro-
dukcji powstało pięć generacji tego 
samolotu. Prostota i efektywność zasto-
sowanych rozwiązań umożliwiła wyko-
rzystanie MiG-21 nawet przez kraje 
o stosunkowo niskiej kulturze technicz-
nej. Problemem technicznym, który 
czasami komplikował pracę, był trudny 
dostęp do niektórych podzespołów 
i urządzeń. Mała dbałość o ergonomię 
była wspólną charakterystyczną cechą 
wszystkich wyrobów powstających 
w ZSRR. Wracając jednak do genezy 
powstania samolotu myśliwskiego 
MiG-21, jego podwaliny położono na 
początku lat 50. ubiegłego wieku. Były 
to czasy wojny koreańskiej, a nieco 
później wietnamskiej. W trakcie ich 
trwania dochodziło już do walk po-
wietrznych samolotów myśliwskich 
z napędem odrzutowym. Szybkie, wy-
posażone w skośne skrzydła rosyjskie 
myśliwce Mig 15 i amerykańskie F-86 
Sabre znacznie górowały nad pozosta-
łymi konstrukcjami. Z rezultatów po-
wietrznych spotkań szybko wyciągnię-
to wnioski. Stwierdzono że parametrem 
decydującym o wartości samolotu my-
śliwskiego jest maksymalnie duża 
prędkość lotu w połączeniu z dyna-
micznym wznoszeniem i uzbrojeniem 
w postaci kierowanych pocisków rakie-
towych. Prace wielu konstruktorów lot-
niczych zarówno w ZSRR jak i na za-
chodzie szły w kierunku konstrukcji 

spełniających te wymagania .W USA ta-
kim samolotem stał się F-104 Starfi gh-
ter, a w krajach zachodnioeuropejskich 
francuski Mirage F-III. W ZSRR prace 
nad nowym myśliwcem podjął Artiom 
Mikoyan główny konstruktor biura 
konstrukcyjnego Mikojana i Guriewi-
cza. Opracowany przez niego prototyp 
o nazwie Ye-1 oraz kolejne jego odmia-
ny doprowadziły do wersji Ye-4, która 
doczekała się słynnych z czasem skrzy-
deł w układzie typu delta i wykonała 
swój dziewiczy lot 16 czerwca 1955 
roku. Ta data uznawana jest za pierw-
szy oblot MIGa-21. Masowa produkcja 
samolotu ruszyła pełną parą dopiero 
w 1959 roku, po kolejnych sześciu wer-
sjach prototypowych. Dzięki przemy-
ślanej konstrukcji samolotu w tym 
skrzydeł typu delta, udanemu silnikowi 
uzyskano duże prędkości lotu. Samolot 
łączył w sobie cechy samolotu myśliw-
skiego i przechwytującego. Na specjal-
nie zmodyfi kowanym egzemplarzu 
o nazwie E-166 uzyskano wiele świato-
wych rekordów prędkości. Seryjny my-
śliwiec MiG-21 osiągnął prędkość po-
wyżej 2000 km/h. Został uzbrojony 
w kierowane pociski rakietowe „powie-
trze-powietrze” oraz dwulufowe dział-
ko kalibru 23 mm. Stał się dużym, ko-
lejnym sukcesem konstruktorów 
radzieckich i godnym następcą samolo-
tu MIG -15. Jego charakterystyki lotne 
w połączeniu ze zwrotnością były bar-
dzo dobre. Wykonywał manewry do 
których ówczesne amerykańskie samo-
loty nie były zdolne. Wspominali o tym 
Bob Sheffi eld oraz Mike Scott – jedni 
z pierwszych amerykańskich pilotów 
którzy mieli okazję latać MIG-iem 21. 
Obaj zgodnie twierdzili, że dobrze pilo-
towany MIG-21 (w kodzie NATO nazy-
wany Fischbed) był groźnym przeciw-
nikiem w manewrowej walce 
powietrznej. Pierwszy sprawdzian tej 
maszyny nastąpił podczas konfl iktu 
wietnamskiego. W tej wojnie piloci 
wietnamskich Migów 21 uzyskali łącz-
nie 56 potwierdzonych zestrzeleń sa-
molotów amerykańskich: F-4 Phantom 
II i F-105 Thunderchief. W trakcie pro-
wadzonych walk piloci wietnamscy 
opracowali skuteczną taktykę walki 
z amerykanami. Wykonując gwałtow-
ne ataki z przewyższenia z naddźwię-
kową prędkością, atakując bronią po-
kładową i rakietami kierowanymi, 
zadawali poważne straty amerykań-
skim wyprawom bombowym. Kolejną 

Samoloty ppłk. Józefa Meneta
10.
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próbą dla MIG-a-21 były walki po-
wietrzne podczas konfl iktu pakistańsko 
- indyjskiego w listopadzie i grudniu 
1971 r. oraz udział w konfl iktach na Bli-
skim Wschodzie przez siły powietrzne 
Egiptu, Syrii i Iraku przeciwko Izraelo-
wi. Samoloty w wykonywały również 
ataki na cele naziemne za pomocą 
bomb i niekierowanych pocisków ra-
kietowych . Indyjskie maszyny odnosiły 
sukcesy w starciach z samolotami ame-
rykańskiej produkcji F-104 Starfi ghter. 
Skuteczność samolotu, jego bardzo do-
bre osiągi przyciągnęły uwagę obcych 
służb specjalnych. Szeroko zarojoną 
akcję dywersyjną przewidującą zdoby-
cie MIG-a -21 przygotował wywiad 
izraelski. Wykorzystując trudną sytu-
ację rodzinną nakłoniono jednego z pi-
lotów irackich do wylądowania na swo-
im MIG-u -21 w Izraelu, co nastąpiło 
w sierpniu 1966 r . Samolot został do-
kładnie przebadany. Przeprowadzono 
na nim walki powietrzne udziałem izra-
elskich samolotów Mirage III. Z tego 
porównania MIG wyszedł zwycięsko. 
Dalsze próby i loty porównawcze pro-
wadzono po zdobyciu kolejnych kilku 
Migów na lotniskach arabskich. Izrael 
przekazał te samoloty do USA, gdzie 
sformowano z nich w bazie Edwards 
specjalną eskadrę , prowadzącą porów-
nania z samolotami amerykańskimi. 
W trakcie ich trwania szczególnie wy-
soko oceniono własności MIG 21 w lo-
tach na wysokości ponad 7.600 m. 
Pierwszą maszyną, która była zdolna 
wymanewrować MIG-a był to dopiero 
samolot F-16, który powstał w latach 
70-tych ubiegłego wieku. W Polsce 
przez ponad cztery dekady MIG -21 był 
podstawowym samolotem myśliwskim. 
W latach 1961-1980 zakupiono 582 
sztuki w 10 wersjach (MiG-21F-13, 
MiG-21PF, MiG-21PFM, MiG-21M, 
MiG-21R, MiG-21MF, MiG-21bis, MiG-
21U, MiG-21US, MiG-21UM), MiG-
21UM) W trakcie służby utracono 
w awariach i katastrofach 31 szt. Polska 
jako jeden z członków wschodniego 
paktu militarnego o nazwie Układ War-
szawski (powstał on w roku 1955 i sku-
piał państwa tzw. „demoludów” tj. kra-
jów demokracji ludowej byłego bloku 
wschodniego pod przywództwem 
ZSRR) posiadała na swoim stanie jeden 
pułk samolotów rozpoznawczych ,zło-
żonych ze specjalnej wersji MIG-a 21 
z literką R. Bazował on na lotnisku Bie-
lice koło Sochaczewa. Łącznie nasze 
siły powietrzne dysponowały 36 szt. 
tego samolotu. Piloci lubili maszyny 
MiG-21R. Zadania rozpoznawcze wy-
konywali niezwykle sumiennie i staran-
nie. Świadczyć o tym może tylko jedna 
katastrofa tej wersji samolotu przez 32 
lata ich eksploatacji. Do zadań RRE (ra-

dio rozpoznania elektronicznego) MiG-
i -21R nadawały się znakomicie. Loty 
prowadzono na dużych pułapach i zwy-
kle po prostych trasach. Wiodły przez 
wody neutralne Bałtyku i zachodnią 
granicę Polski, z nakierowaniem na 
Berlin Zachodni i RFN. Już podczas 
pierwszych lotów nad Bałtykiem do-
chodziło do prób przechwycenia na-
szych MiG-21R. Prym wiedli oczywiście 
Szwedzi na swoich J-35 Draken, 
a w kolejnych latach na samolotach 
J-37 Viggen. Jak relacjonowali nasi pi-
loci początkowo były to spotkania na 
dużych odległościach, rzędu nawet kil-

ku kilometrów. Z czasem stawały się 
bardziej dynamiczne i bliższe. Szwedzi 
podlatywali na odległość 5-10 metrów 
od tyłu i towarzyszyli naszej rozpo-
znawczej maszynie przez 3-5 minut. 
Wymieniano lotnicze pozdrowienia, po 
czym szwedzki samolot odchodził ener-
gicznie w prawo. W trakcie tych spo-
tkań fotografowano MIG-i, a zwłaszcza 
ich wyposażenie w postaci zasobników 
rozpoznania podczepionych pod ka-
dłubem. Drugim krajem wykazującym 
sporą aktywność w stosunku do na-
szych samolotów rozpoznawczych była 
Dania. Jej lotnictwo dysponowało po-

OPIS KONSTRUKCJI:
Jednomiejscowy i dwumiejscowy (w wersjach szkolnych) średniopłat 

o konstrukcji półskorupowej z duraluminium i magnezu. 
Kadłub o przekroju eliptycznym. 

zKabina pilota z fotelem katapultowym. 
Skrzydła samolotu w konfi guracji delta ze skosem 57°. Na górnej powierzchni 

skrzydeł znajdują się prowadnice aerodynamiczne oraz przerywacze, nato-
miast na dolnej wnęki podwozia głównego i węzły do podwieszania uzbro-

jenia. Stateczniki poziome o konstrukcji płytowej o skosie 55°, statecznik 
pionowy pojedynczy o skosie 60°. U nasady usterzenia znajduje się pojemnik 

mieszczący spadochron hamujący, który może być wypuszczony w fazie 
przyziemienia przy prędkości poniżej 320 km/h. Po wyhamowaniu samolotu 

spadochron jest odrzucany. 
Samolot wyposażony jest w podwozie trójkołowe z hamulcami tarczowymi 

i amortyzacją olejowo-powietrzną. 
Podwozie przednie jednokołowe chowane do przodu kadłuba, podwozie 

główne jednokołowe chowane do skrzydeł i kadłuba. 
Napęd stanowi silnik turboodrzutowy R-11F-300 o ciągu 38,7 kN (60,6 kN z 
dopalaniem). Instalacja paliwowa wraz dziewięcioma zbiornikami z czego 
pięć umieszczonych w kadłubie i cztery w skrzydłach. Dodatkowo samolot 

może przenosić trzy zbiorniki podwieszane. 
Uzbrojenie stanowi dwulufowe działko NR-30 kalibru 23 mm oraz podwie-
szane na czterech belkach podskrzydłowych rakiety i bomby o łącznej masie 

do 1300 kg.

DANE TECHNICZNE MiG-21 bis:
rozpiętość - 7,154 m, długość z odbiornikiem ciśnienia powietrza - 15,0 m, 

wysokość - 4,12 m.
masa własna - 5843 kg, masa startowa normalna - 8726 kg, 

masa startowa dopuszczalna - 10.400 kg, 
prędkość max - 2175 km/h, prędkość max nad poziomem morza - 

1300 km/h, prędkość lądowania - 270-300 km/h, 
wznoszenie - 225 m/s, 

pułap praktyczny - 17 500 m, 
czas wznoszenia na pułap praktyczny - 8’, 

zasięg - 1265 km, zasięg z 3 zbiornikami dodatkowymi - 1900 km, 
czas lotu - 1 h 31’, czas lotu z 3 zbiornikami dodatkowymi - 2 h 15’.
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czątkowo myśliwcami F-104 G, a w la-
tach 80-tych pojawiły się samoloty F-16 
A. Każdy duński pilot, po treningowym 
przechwyceniu Polskiego samolotu 
podchodził z boku i kilka minut towa-
rzyszył, po czym dynamicznie odcho-
dził. Spotkania w powietrzu potencjal-
nych przeciwników w okresie pokoju 
były doskonałą lekcją dla wszystkich. 
Potwierdzili to przedstawiciele NATO 
po 1989 roku.

Ostatecznie eksploatację MIG-a 21 
w Polskich Siłach Powietrznych zakoń-
czono z końcem 2003 r. W roku 2006 
wprowadzono do służby 48 nowych 
samolotów F-16 konstrukcji i produkcji 
USA, które poza MIG-29 i SU-22 stano-
wią do dnia dzisiejszego trzon naszych 
sił powietrznych. 

Myśliwce MIG-21 w naszym kra-
ju były wielokrotnie demonstrowane 
w powietrzu z okazji defi lad podczas 
obchodów świąt państwowych. Jed-
nymi z wielu były: parada XX-lecia 
PRL oraz pokazy z okazji 1000-lecia 
Państwa Polskiego w trakcie której 
maszyny uformowały szyk o nazwie 
„grot”. Wspomnieć należy, że za stera-

mi MIG-a 21 w trakcie jego eksploatacji 
w siłach powietrznych zasiadał i do-
skonalił swoje umiejętności między in-
nymi nasz pierwszy i jak dotąd jedyny 
dotąd Polak w kosmosie gen. Mirosław 
Hermaszewski. Zakończył swoją służ-
bę w PSP lotem pożegnalnym w 2005 
r. na pokładzie myśliwca MIG- 29UB. 
W chwili obecnej czas tego ciekawego, 
a zarazem groźnego myśliwca dobiega 
końca. W Europie krajami, które eks-
ploatują obecnie nieliczne egzempla-
rze MIG-a 21 są siły powietrzne Rumu-
nii i Chorwacji. W Rumunii noszą one 
nazwę LanceR C – (wersja powstała w 
wyniku zmodernizowania przy udzia-
le izraelskich fi rm zbrojeniowych). 
Z uwagi na wiek i spadającą sprawność, 
tamtejsze siły powietrzne zaplanowały 
ostateczne wycofanie Lancerów do 
maja 2023 roku zastępując je samolo-
tami F-16. Nie tak dawno bo w 2018 r. 
jeden z nich wystąpił i dał dynamiczny 
pokaz podczas pokazów na Radom Air 
Show. Jeśli chodzi o Chorwację to ich 
MIG-i są spadkiem po wojnie domowej 
przeciw Serbii z lat 90. ubiegłego wie-
ku. Wtedy Chorwaci skupowali MiG i-

Inwestycje i remonty

21 z różnych miejsc na świecie, przede 
wszystkim z Bułgarii. Później na części 
MiG-ów z różnym skutkiem przepro-
wadzali ograniczone zabiegi moderni-
zacyjne. Po wielu latach poszukiwań 
następcy wysłużonych maszyn chor-
wacki rząd w 2021 r. ostatecznie 
potwierdził wybór12 francuskich 
używanych samolotów Dassault Ra-
fale. Ich wprowadzenie defi nitywnie 
kończyć będzie eksploatację MIG-ów 
21 w lotnictwie chorwackim. 

W 2013 roku partię 25 sztuk zde-
mobilizowanych polskich MIG-ów-21 
zakupiła fi rma Draken International, 
współpracująca z amerykańskim lot-
nictwem. Samoloty sprowadzono , aby 
służyły do symulowanych ataków na 
terytorium USA oraz odgrywania roli 
przeciwnika w symulowanych wal-
kach. Nadmienić trzeba, że piękną ko-
lekcję różnych wersji MiG-21 posiada 
również Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie, do którego zwiedzenia 
serdecznie zapraszam.

 Opracował Piotr Sabat 
Zdjęcia: własne oraz domena publiczna 

N
ie sposób wymienić 
wszystkich, ale wśród 
najważniejszych za-
dań, które przekładają 
się na warunki byto-

wo – gospodarcze mieszkańców na-
szej gminy jest kontynuacja budowy 
sieci wodociągowej prowadzona we 
wszystkich miejscowościach wraz 
z budową hydroforni w Trześniowie, 
Jabłonicy Polskiej i Malinówce. In-
westycja realizowana jest w oparciu 
o środki fi nansowe pochodzące ze źró-
deł zewnętrznych, przeznaczonych 
do wykonania w latach 2022/2023. 
Łączna wartość prac zamknie się 
kwotą ponad 12 mln zł. Realizacja 
tak dużego przedsięwzięcia, możliwa 
jest do wykonania dzięki pozyskanej 

przez nasz samorząd dotacji z pro-
gramów krajowych tj. Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych, Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
z subwencji ogólnej Ministerstwa Fi-
nansów z przeznaczeniem na wspar-
cie fi nansowe inwestycji w zakresie 
wodociągu i zaopatrzenia w wodę. 
Wykonanie sieci wodociągowej na te-
renie naszej gminy wydatnie przyczy-
ni się do zmniejszenia skutków suszy 
z jaką mamy do czynienia w ostatnich 
latach. 

Drugim dużym zadaniem służącym 
poprawie stanu środowiska natural-
nego była przebudowa pompowni 
ścieków na terenie aglomeracji Ha-
czów w miejscowościach: Haczów 

i Jabłonica Polska. Łączny koszt inwe-
stycji to 750.300,00 zł. Zadanie było 
realizowane w ramach Regionalnego 

Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań i analiz, co dało 
się wykonać na terenie naszej małej ojczyzny, a co jeszcze nas 
czeka. Z perspektywy mijającego roku gmina Haczów prze-
prowadzała szereg inwestycji i remontów zwiększających lub 
poprawiających bezpieczeństwo i poziom życia mieszkańców. 
Prace budowlane i remontowe prowadzone były we wszyst-
kich miejscowościach gminy zgodnie z budżetem przyjętym 
przez Radę Gminy Haczów. 
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Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Kwota unijnej dotacji wyniosła 
85% kosztów kwalifi kowanych. 

Rokrocznie gmina Haczów stara 
się w ramach posiadanych środków 
fi nansowych dbać o infrastrukturę 
drogową. W roku bieżącym wyko-
nano przebudowę odcinków dróg 
gminnych na łączną kwotę prawie: 
700.000,00 zł. Pracami zostały obję-
te odcinki dróg w miejscowościach: 
Haczów (na osiedle), Jabłonica Pol-
ska, (do zbiornika retencyjnego) oraz 
odcinki dróg w miejscowościach: 
Jasionów, Malinówka, Trześniów 
i Wzdów. W ramach prac związanych 
z infrastrukturą drogową przebudo-
wano również drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych w miejscowościach: 
Haczów, Jasionów i Jabłonica Polska 
na kwotę: 193.092,04 zł.

Zadaniem poprawiającym bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym 
była również budowa chodników 
przy drogach gminnych, tj. chodnik 
w Bukowie na  długości 158 mb 
o wartości 236 778,23 zł, czy powiato-
wych: chodnik przy drodze Iskrzynia 
– Trześniów – zadanie realizowane 
w Haczowie i Trześniowie, współfi nan-
sowane przez Starostwo Powiatowe 
w Brzozowie i Gminę Haczów (robo-
ty budowlane w trakcie realizacji) na 
długości 303 mb, całkowita wartość 
prac wyniesie ponad 300.000,00 zł. 
Chodnik przy drodze powiatowej Ha-
czów – Besko o długości 500 mb zreali-
zowany wraz z odnową nawierzchni 
drogi o wartości ponad 1.200.000,00 
zł, zadanie to współfi nansowane zo-
stało przez Starostwo Powiatowe 
w Brzozowie i Gminę Haczów. Przy 
drogach wojewódzkich biegnących 
przez gminę Haczów chodnik wybu-

dowano przy drodze Brzozów – Ry-
manów – Daliowa w miejscowości 
Buków i Jasionów. Zadanie współ-
fi nansowane przez Podkarpacki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszo-
wie i Gminę Haczów. Łączna długość 
chodnika to 97 mb, a wartość prac 
wyniosła 236.495,60 zł. 

Kolejnym zadaniem mającym na 
celu poprawę bezpieczeństwa oraz 
warunków życia społeczności lokal-
nej było zadanie pn.: Budowa odcin-
ków oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Haczów. Zadanie obejmowało 
wykonanie ośmiu odcinków oświe-
tlenia ulicznego w miejscowościach: 
Buków, Haczów, Jasionów, Jabłonica 

Polska, Malinówka oraz Wzdów. Zo-
stało ono w całości sfi nansowane ze 
środków budżetu gminy. Łączny koszt 
zamknął się kwotą  628.500,00 zł .

W roku bieżącym kontynuowano 
również prace budowlane przy bu-
dynkach wchodzących w skład mie-
nia komunalnego. Z ważniejszych 
prac wymienić należy modernizację 
budynku szatni sportowej we Wzdo-
wie na wartość 239.474,73 zł.; re-
mont holu budynku domu ludowego 
we Wzdowie na wartość 81.048,94 
zł. – prace wykonano przy udziale 
środków z Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi; malowanie dachu na 
budynku domu ludowego w Trześnio-
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wie na wartość: 35.000 zł.; wykona-
nie systemu monitoringu wizyjnego 
w domach ludowych na terenie gmi-
ny Haczów o wartości 23.750,00 zł. 

Ponadto W ramach grantu „Cy-
frowa Gmina” pozyskano środki na 
modernizację infrastruktury ICT 
w Urzędzie Gminy Haczów. Łączny 
koszt zamknął się kwotą 292.102,86 
zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, 
serwer wraz z oprogramowaniem, 
system składowania i archiwizacji da-
nych oraz wykonywania kopii zapaso-
wych, system do komunikacji on-line 
oraz video-konferencji. Te i inne nie 
wymienione, a zrealizowane inwesty-
cje będą służyły mieszkańcom naszej 
gminy przyczyniając się do poprawy 
poziomu życia. 

Piotr Sabat

W dziesiątej edycji konkur-
su Ranking Gmin Podkar-
pacia nagrodzone zostały 

gminy wyróżniające się rozwojem 
społeczno-gospodarczym na tere-
nie województwa podkarpackiego 
według danych statystyki publicz-
nej za rok 2021. Metodą oceny po-
ziomu rozwoju gminy jest syntetycz-
ny wskaźnik rankingowy wyliczony 
w oparciu o 16 wskaźników mierzą-
cych m.in. potencjał, aktywność i wy-
niki osiągane przez gminę w sferze 
gospodarczej i społecznej. Wyniki 
Rankingu ogłoszone zostały podczas 
konferencji „WYZWANIA I PER-
SPEKTYWY DLA SAMORZĄDÓW 
NA PRZEŁOMIE 2022/2023. 

Gmina Haczów Liderem Powiatu Brzozowskiego 
w Rankingu Gmin Podkarpacia 2022
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Letnie imprezy plenerowe 
w Gminie Haczów

U
biegłe lato bogate było w imprezy plenerowe organi-
zowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku 
w Haczowie. W czerwcu, z okazji Dnia Dziecka odbył się 
piknik rodzinny, w trakcie którego przygotowanych zo-

stało mnóstwo darmowych atrakcji dla dzieci, m.in.: zjeżdżalnie, 
place zabaw, trampoliny, kolejka elektryczna i animatorki z grami 
i zabawami, kolorowymi warkoczykami i balonikami. Imprezie to-
warzyszyła wystawa i kiermasz rękodzieła, przygotowane przez 
Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z Brzozowa. Początkiem lipca 
miała miejsce największa letnia impreza plenerowa – Lato w Haczo-
wie. Dzień pełen atrakcji rozpoczęły zmagania sportowe podczas 
IV Biegu Lotnej, na starcie biegu stanęło prawie 250 zawodników, 
z czego ponad 80 stanowiły dzieci, rywalizujące w kilku katego-
riach wiekowych. W trakcie wieczornej imprezy plenerowej na sce-
nie zaprezentowali się artyści z Gminy Haczów: młode wokalistki 
– Emilia Winiarska i Oliwia Konieczna, działające przy GOKiW: 
grupa mażoretek ARIA i Orkiestra Dęta „Hejnał”. Tłumy ludzi pod 
sceną zgromadziła absolutna gwiazda wieczoru – zespół ENEJ. Te-
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goroczny sezon imprez plenerowych 
zakończyliśmy w sierpniu – Piknikiem 
Wakacyjnym, w trakcie którego każdy 
mógł znaleźć odpowiednią dla siebie 
propozycję. Na najmłodszych czekały 
urządzenia rekreacyjne: place zabaw, 
kolejka torowa, zjeżdżalnie i warszta-
ty malowania na folii. Dla dorosłych 

przygotowana została oferta muzycz-
na: na scenie wystąpił pełen energii 
zespół Góralsi oraz zespół Duo Classic 
a zabawę taneczną do późnych godzin 
wieczornych prowadził młodzieżowy 
zespół muzyczny „To jest to”, wraz 
z DJ SANCHEZem. Wszystkie imprezy 
udało się przeprowadzić bez najmniej-

szych problemów, przy sprzyjającej 
aurze i w wyśmienitej atmosferze. 
Z niecierpliwością oczekujemy już ko-
lejnego lata!

Maria Rygiel 
Dyrektor  GOKiW

Zdjęcia archiwum GOKiW
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Klub Seniora w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Wypoczynku w Haczowie

K
lub Seniora „Aktywny Se-
nior” działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury i Wypo-
czynku w Haczowie od marca 

2016 r. Seniorzy z terenu naszej gmi-
ny spotykają się co tydzień najczęściej 
w czwartki, przy herbatce, kawce 
i ciastku. Spotkania odbywają się 
w serdecznej , wesołej atmosferze; czas 
spędzony we wspólnym gronie jest oka-
zją do oderwania się od codziennych 
obowiązków, Seniorzy uczestniczą 
w ciekawych spotkaniach, mogą roz-
wijać swoje zainteresowania, wspólnie 
przygotowują poczęstunek, oglądają 
ciekawe fi lmy . W klubie organizowa-
ne są warsztaty artystyczne i kulinarne 
oraz inne różnorodne zajęcia.

W ramach działalności klubu od-
bywają się spotkania tematyczne, 
prelekcje, spotkania z okazji różno-
rodnych uroczystości i świąt. Człon-
kowie klubu biorą udział w życiu kul-
turalnym GOKiW, zapraszani są na 
imprezy plenerowe i akademie. Nie-
odłącznym elementem działalności 
Klubu Seniora są wycieczki, seniorzy 
zwiedzili już wiele ciekawych miejsc 
na Podkarpaciu. Pandemia w pew-
nym stopniu ograniczyła spotkania 
w Klubie Seniora, po rocznej przerwie 
spowodowanej obostrzeniami związa-
nymi z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa Covid-19, od września br. roku co 
tydzień grupa ponad 20 osób spotyka 
się nadal. Gminny Ośrodek Kultury 
i Wypoczynku wspiera fi nansowo Klub 

Seniora, fi nansując jego działalność. 
Klub Seniora chętnie włącza się 

w różnego rodzaju akcje charytatywne 
wspierając lokalne inicjatywy różnych 
instytucji i stowarzyszeń oraz haczow-
skiej parafi i. Jesienią tego roku klub 
uczestniczył w ciekawym wydarzeniu 
-Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczyn-
ku w Haczowie w ramach akcji „Week-
end seniora z kulturą” zorganizował 
dla seniorów z Gminy Haczów wyjazd 
na spektakl do Teatru im. Wandy Sie-
maszkowej w Rzeszowie. Seniorzy 
z Klubu Seniora oraz członkowie KGW 
z Jabłonicy Polskiej miło spędzili so-
botni wieczór, a wyjazd do Teatru był 

niecodziennym wydarzeniem. W ra-
mach tej akcji zaproponowano senio-
rom bilety w bardzo atrakcyjnej cenie. 
Obejrzany spektakl pt. „Kolacja dla 
głupca” – jedna z najpopularniejszych 
komedii światowego teatru, został 
bardzo żywo odebrany przez widzów 
na widowni, w większości zapełnio-
nej seniorami. Teatr im. Siemaszko-
wej w Rzeszowie sfi nansował również 
przejazd na spektakl dzięki akcji „TE-
ATROBUS” zorganizowanej w ramach 
realizacji projektu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pn. PRZE-
STRZENIE SZTUKI TEATR. 

Renata Czerwińska 
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Gminna Biblioteka Publicz-
na w Haczowie otrzymała 
nową siedzibę i obecnie 
mieści się w odrestaurowa-

nym haczowskim Dworze. Inwestycję 
remontowo-budowlaną przeprowa-
dzone w ramach projektu pn. „Rewi-
talizacja zespołu dworsko-parkowego 
w Haczowie”. Ofi cjalne otwarcie obiek-
tu nastąpiło 27 marca i zbiegło się ze 
115. rocznicą założenia Czytelni ludo-
wej w Haczowie. Dzięki pozyskanym 
środkom przez władze samorządowe 
udało się w znacznej części przywrócić 
dawną świetność Dworowi. Stworzo-
no miejsce nie tylko do prowadzenia 
działalności kulturalnej, ale także in-
tegracji międzypokoleniowej, dbają-
cej o podtrzymywanie i kultywowanie 
tradycji lokalnych i narodowych. Ma-
jąc na względzie potrzeby kulturalne 
i edukacyjne mieszkańców gminy bi-
blioteka, stara się wychodzić naprze-
ciw tym oczekiwaniom i stopniowo 
poszerzać działalność statutową. 

W 2022 roku biblioteka przeprowa-
dziła następujące projekty i zorganizo-
wała wydarzenia kulturalno-eduka-
cyjne. Pierwszy bardzo istotny projekt 
to „Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa 2.0”, w ramach którego bi-
blioteka pozyskała środki fi nansowe 
wysokości 22500,00 zł. Za otrzymane 
środki zakupiliśmy do wszystkich bi-
bliotek gminnych łącznie 934 książki 
i 10 kodów kreskowych do platformy 
Legimi. Drugim ważnym projektem 
był udział w Ramach Rządowego Pro-
gramu Dotacyjnego: „Niepodległa 
2022 r.” Otrzymaliśmy dofi nansowa-
nie wysokości 10000,00 zł na realiza-
cję zadania pn. „Strzeżmy lokalnej toż-
samości z wdzięczności do odzyskanej 
niepodległości”.

W ramach tego zadania przepro-
wadziliśmy następujące wydarzenia 
i spotkania.

1. Opracowaliśmy scenariusz 
i przygotowaliśmy wspólnie ze SP 
w Haczowie montaż słowno-mu-
zyczny z okazji uroczystego otwarcia 
haczowskiego Dworu. Zorganizowa-
liśmy 4 wystawy tematyczne, które 
można było zwiedzać w bibliotece. 

• wystawa pamiątek historycznych 
(książek, modlitewników, dewocjo-
naliów),

• wystawa pamiątek życia społecz-
nego (pamiętników, albumów, ulo-
tek, artykułów z gazet),

• wystawa rękodzieła haczowskie-
go (strój ludowy, serwetki, obrusy 

Z życia biblioteki!

i inne),
• wystawa fotografi czna (Haczów 

na przestrzeni dziejów).
2. Ponadto przeprowadziliśmy dwie 

lekcje biblioteczne z udziałem mło-
dzieży SP w Haczowie na temat drogi 
prowadzącej do Niepodległości Pol-

ski, które wiodły także przez Haczów, 
w tym podkreśliliśmy znaczącą rolę 
przedstawicieli rodziny Urbańskich.

3. Zorganizowaliśmy warsztaty szy-
cia i zdobienia strojów historycznych 
i wystawę strojów damskich i mę-
skich na wzór strojów VIII-wiecznych 
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noszonych przez szlachtę na ówcze-
snych Dworach wiejskich.

4. Zorganizowaliśmy warsztaty haftu 
haczowskiego dla chętnych mieszkań-
ców gminy. Warsztaty poprowadziła 
Pani Maria Stempek, która doskonale 
zna i tajniki haftu haczowskiego.  

Przeprowadziliśmy konkurs pla-
styczne przy współpracy ze SP w Ha-
czowie pn. „Zasłużony dla Haczowa, 
Sławny człowiek (żyjący lub zmarły) 
dla miejscowości Haczów”.

5. Uroczyste złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy na grobie p. Urbań-
skich spoczywających na cmentarzu 
w Haczowie.

Są to tylko niektóre, najważniejsze 
wydarzenia, ale biblioteka zorgani-
zowała także inne ciekawe projek-
ty. Kontynuowaliśmy projekt „Małą 
książka Wielki człowiek”, Kącik po-
etycki, spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki (8 spotkań). Dwa spotkania 
autorskie dla dorosłych i młodzieży 
szkolnej z gminy Haczów. Spotka-
nie z podróżnikiem i przewodnikiem 
pt. „Kresy Wschodnie w poezji pol-
skiej”. Kurs komputerowy dla senio-
rów. Dwa spotkania z uczestnikami 
PSONI Koło Haczów w ramach bi-

blioterapii. Zorganizowaliśmy rów-
nież dwa spotkania muzyczne z cyklu 
„Muzyka z tamtych lat i wiele innych, 
które na bieżąco dokumentujemy. 

Dziękujemy wszystkim partne-
rom zrealizowanych projektów, 
uczestnikom spotkań i osobom, któ-
re wypożyczyły eksponaty wysta-
wiennicze będące w ich prywatnym 

posiadaniu. Patrząc na działalność GBP 
w Haczowie, należy patrzeć przez 
pryzmat całości, biorąc pod uwagę 
działania wszystkich placówek, czyli 
fi lii bibliotecznych także, za co bar-
dzo dziękujemy.

Dyrektor GBP w Haczowie
Grażyna Serafi n

Gmina Haczów w 2022 roku wyko-
nała zadanie pn.: „Modernizacja 

Domu Ludowego we Wzdowie – prace 
budowlane w holu budynku”. Prace 
polegały na rozebraniu posadzek wraz 

Informacja dotycząca pomocy fi nansowej

z cokolikami, rozebranie ścianki z ce-
gieł, demontaż wykładziny, podokien-
ników, kraty boazerii. uzupełnieniu 
ścian, tynków, malowanie ościeżnic, 
montaż skrzydeł drzwiowych, obudo-

wa słupów płytami G-K, wykonanie 
gładzi gipsowej na sufi tach i ścianach, 
gruntowanie i malowanie ścian, mon-
taż kratek wentylacyjnych.

Wykonanie powyższych prac było 
możliwe dzięki uzyskaniu przez Gmi-
nę Haczów pomocy fi nansowej z bu-
dżetu Województwa Podkarpackiego 
w ramach Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Koszt całkowity zadania wyniósł 
25 647,14 zł z czego pomoc fi nanso-
wa Podkarpackiego Programu Odno-
wy Wsi na lata 2021-2025 wyniosła 
9 140,00 co stanowiło nie więcej niż 
50% całkowitej wartości zadania. 

Gmina Haczów
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