„Nasza Ma³a Ojczyzna”

Futoma
Wspó³praca Szko³y Podstawowej z oœrodkiem kultury,
stowarzyszeniem, kapel¹, zespo³em obrzêdowym i twórcami ludowymi przynosi wspania³e owoce w postaci
wystêpów scenicznych szkolnych zespo³ów.

Rezerwat Przyrody Mójka, siedlisko bobrów.

Wieœ Futoma le¿y w centrum województwa
podkarpackiego, w po³udniowej czêœci
powiatu rzeszowskiego, w gminie B³a¿owa,
na Pogórzu Dynowskim, w bardzo
atrakcyjnym i urozmaiconym terenie.
Stalowa
Wola

Szko³a Podstawowa wybudowana w czynie spo³ecznym
przez miejscowe spo³eczeñstwo pod kierownictwem
Ferdynanda Wyskiela w latach 1948-52, wyremontowana
i rozbudowana w latach 1998-2002 za kadencji dyrektora
Zdzis³awa Chlebka. W 2002 roku z okazji jubileuszu 50-lecia
przywrócono szkole imiê patrona œw. Jana Kantego, którego
zosta³a pozbawiona w latach stalinizmu.

Figura patrona szko³y œw. Jana
Kantego wyrzeŸbiona przez
miejscowego artystê rzeŸbiarza
Józefa Drewniaka, wymalowana
przez absolwentkê Ma³gorzatê
Panek. Ozdobny napis wykona³
kowal Janusz Œwist. W g³êbi
wejœcie do Futomskiego Klubu
Animatora „Têcza”.

Dêbica

Rzeszów Przeworsk

Futoma
Krosno
Sanok

województwo: podkarpackie
powiat: rzeszowski
gmina: Bùaýowa
poczta: 36-030 Bùaýowa
tel.: 48 17 229 74 30
www.futoma.info
Zadanie dofinansowano ze œrodków finansowych
bud¿etu Województwa Podkarpackiego

Przemyœl

Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi
Futomskiej zosta³o za³o¿one w 2007 roku. Najwiêkszymi
sukcesami Gospodyñ skupionych w Stowarzyszeniu
by³y: Per³a na Targach PolagraFarm w Poznaniu za
produkt regionalny – Bulwiok, wystêp wraz z futomsk¹
kapel¹ w programie TVP „Dzieñ Dobry w Sobotê”,
wspó³tworzenie z Wolontariatem Studenckim i szko³¹
Futomskiego Klubu Animatora „Têcza”.
Panie ze Stowarzyszenia zapraszaj¹ do
degustacji produktów regionalnych:
bulwioków, kapuœniaków, razowego
chleba, pierogów,
smalcu, kapusty z
grochem, o¿eniaczki.

Remiza stra¿acka wybudowana w
czynie spo³ecznym przez stra¿aków
w 1961 roku, którym przewodzi³
wielki spo³ecznik Ferdynand
Wyskiel. Pod budynkiem remizy
pomnik ku czci poleg³ych i walcz¹cych ¿o³nierzy AK i BCh w czasie
II wojny œwiatowej, ods³oniêty w 1989 roku przez ¿yj¹cych
kolegów. Futomska OSP nale¿y do najlepszych w gminie.

Cz³onkinie Stowarzyszenia
promuj¹ w³asnorêcznie
wykonane kompozycje z
kwiatów bibu³kowych,
ozdoby na ró¿ne okazje,
hafty.

Zabytkowy koœció³ parafialny pw. œw. Walentego, patrona
nieuleczalnie chorych oraz zakochanych, wzniesiony w
latach 1910-1912. W 1995 roku wpisany jako dobro kultury
do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego. Obecnie trwaj¹ przygotowania do jubileuszu
100-lecia œwi¹tyni.
Zespó³ Obrzêdowy Futomianie, obchodz¹cy w 2009 roku
30-lecie istnienia, laureat wielu nagród i wyró¿nieñ za
tradycyjne Wieñcowiny, Swaszczyny, Pastuchy i inne widowiska obrzêdowe. Poza tym, dostojni jubilaci uczcili swój
jubileusz I Nagrod¹ Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego za widowisko obrzêdowo-religijne Wilijo.
KuŸnia kowala Janusza
Œwista, paraj¹cego siê
kowalstwem artystycznym, w której
powstaj¹ kute bramy,
ogrodzenia, œwieczniki,
lichtarze, ozdobne
napisy i inne wyroby
kowalskie.

O³tarz g³ówny i zabytkowe organy w naszej œwi¹tyni.

Kapela Ludowa z Futomy w 2010r. obchodzi³a jubileusz 20lecia istnienia. Laureaci wielu nagród na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Z powodzeniem
wystêpowali w kraju i za granic¹: we Francji, czy S³owacji.
Nagrali p³yty w rzeszowskim radiu i programy w telewizji.

Dwie z przesz³o piêædziesiêciu futomskich kapliczek
upiêkszaj¹cych pola, drogi i ogrody, podkreœlaj¹ce
religijnoœæ miejscowej ludnoœci i intencje ich wznoszenia.

Pracownia stolarska
Marii i Jerzego
Panków s³yn¹ca z
wyrobów oryginalnych i renowacji
zabytkowych mebli,
wyposa¿enia wnêtrz
w sto³y, stoliki,
krzes³a, ³awy,
kwietniki, kredensy.

