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Tegoroczne, jubileuszowe X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
odbyły się 3 sierpnia w Haczowie. O główne trofeum rozgrywek - Puchar Staro-
sty Brzozowskiego walczyły 22 drużyny, wyłonione wcześniej w eliminacjach 
gminnych. Jak co roku ekipy rywalizowały w czterech grupach: 6 drużyn w gru-
pie A (męskie drużyny pożarnicze), 5 drużyn w grupie C (kobiece dru-
żyny pożarnicze), 5 młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt 
(12-16 lat) oraz 6 młodzieżowych drużyn pożarniczych  chłopców 
(12-16 lat). 

Zawody swoją obecnością uświetnili: bryg. Bogdan Kuliga – 
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Staży Pożarnej w Rzeszowie, Edward Rozenbajgier – Prezes Powia-
towego ZOSP w Brzozowie, Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski, 
Janusz Draguła – Wicestarosta, Henryk Kozik -  Przewodniczący 
Rady Powiatu Brzozowskiego, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu, Mi-
rosław Szmyd – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie oraz jego Zastępca Marek Ziobro, Zbigniew Sieniawski 
– Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Krośnie, Edward Ząbek – Po-
wiatowy Komendant Policji w Brzozowie, 
Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów, 
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, 
Jan Pilch – Wójt Gminy Domaradz, Antoni 
Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec oraz pre-
zesi jednostek OSP z terenu powiatu. 

Rozgrywki powiatowe rozpoczął 
uroczysty przemarsz drużyn na stadion 
przy akompaniamencie orkiestry dętej 
OSP „Hejnał” z Haczowa. Zebranych go-
ści, publiczność oraz zawodników powitał 

gospodarz gminy Haczów Stani-
sław Jakiel. Następnie Starosta 
Brzozowski dokonał oficjalnego 
otwarcia zawodów. Widzowie  
z zainteresowaniem i zagorzałym 
dopingiem śledzili zmagania swo-
ich faworytów. Zawodnicy rywa-
lizowali w dwóch konkurencjach: 
ćwiczenie bojowe i sztafeta pożar-
nicza z przeszkodami. Oceniała ich 
komisja sędziowska, którą stano-
wili funkcjonariusze Komend PSP 

w Brzozowie i w Krośnie. Sędzią głównym zawodów był st. kpt.  Marek Rysz.
W gronie młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt, kolejny rok 

z rzędu, zwyciężyły druhny z OSP w Dydni (1016 pkt.). Na drugim miejscu 
z wynikiem 1009,3 pkt. uplasowy się dziewczęta z OSP w Jabłonicy Polskiej. 
Trzecie miejsce zdobywając 1002,4 pkt. zajęły ich koleżanki z OSP w Jasienicy 
Rosielnej. Na następnych lokatach znalazły się kolejno zespoły OSP z: Nozdrz-
ca (1002,2 pkt.) i Starej Wsi (989,2 pkt.). W kategorii młodzieżowych drużyn 
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pożarniczych chłopców, już drugi rok z rzędu, 
zwyciężyła ekipa OSP z Malinówki (1055,3 
pkt.). Druga lokatę wywalczyli laureaci trze-
ciego miejsca w roku ubiegłym drużyna OSP  
z Jasienicy Rosielnej (1040,9 pkt.). Trzecie 
miejsce zajęli chłopcy z OSP w Domaradzu 
(1020,8 pkt.), czwarte - OSP w Dydni (1016,5 
pkt.), piąte - OSP w Izdebkach (1006,4 pkt.), 

szóste – OSP w Zmiennicy (1002,5 pkt.). 
Nagrodę specjalną ufundowaną przez Ko-
mendanta Powiatowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie otrzymał też najmłodszy 
uczestnik zawodów z OSP w Domaradzu.

Wśród kobiecych drużyn pożarni-
czych najlepsze okazały się druhny z OSP 
w Bliznem zdobywając 122,8 pkt. Drugą 
lokatę zdobyły panie z OSP w Jabłonicy 
Polskiej (132,1 pkt.), zaś kolejne miejsca 
zajęły: OSP w Warze (142,8 pkt.), OSP  
w Zmiennicy (144,8 pkt.) i OSP w Wydrnej 
(159,7 pkt.). W zagorzałej rywalizacji męż-
czyzn o główne trofeum - Puchar Starosty 
zwyciężyła reprezentacja OSP w Jabłoni-
cy Polskiej (104,4 pkt.), pokonując ubie-
głorocznych laureatów OSP w Zmiennicy 
(112,3 pkt.). Trzecie miejsce, z wynikiem 

121,1 pkt. wywalczyła ekipa OSP z Baryczy, 
zaś czwarte z wynikiem o 1,6 pkt gorszym OSP 
z Nozdrzca (122,7 pkt.). Na kolejnych lokatach 
znalazły się drużyny OSP z: Orzechówki (132,4 
pkt.) i Wydrnej (134,6 pkt).

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy 
ufundowało Starostwo Powiatowe w Brzozo-
wie. Wręczali je Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła oraz Zastęp-
ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Staży Pożarnej w Rzeszowie 
Bogdan Kuliga w asyście wójtów gmin oraz ko-
mendantów PSP i presesów ZOSP. Zawody zo-
stały zorganizowane przez: Starostwo Powiato-
we w Brzozowie, Zarząd Powiatowy ZOSP RP 
w Brzozowie oraz Urząd Gminy Haczów przy 
współpracy Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Brzozowie i Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP w Haczowie. 

Sztafeta pożarnicza

Anna Rzepka

Ćwiczenie bojowe kobiet

Laureatki w grupie C - OSP z Bliznem
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Tematem głównym XXI sesji Rady Powiatu Brzozow-
skiego, która odbyła się 27 czerwca br. było roczne sprawo-
zdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej w powiecie brzozowskim.

Sesję rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady 
Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, który powitał gości  
i odczytał porządek obrad. Następnie Radni przyjęli protokół  
i sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej 
sesji oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie mię-
dzysesyjnym.

Kolejnym punktem sesji było wystąpienie Kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie Zo-
fii Foryś, w którym przedstawiła podsumowanie działalności 
PCPR w Brzozowie oraz aktualne potrzeby w zakresie pomo-
cy społecznej w powiecie (czyt. obok).

W trakcie sesji Radni podjęli uchwały w następujących 
sprawach:
- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz war-

tości jednego punktu będących podstawą do ustalenia wyna-
grodzenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Brzozowie,

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz war-
tości jednego punktu będących podstawą do ustalenia wy-
nagrodzenia dla pracowników Rodzinnego Domu Dziecka  
w Brzozowie,

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego będące-
go podstawą do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników 
Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie,

- zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wielkości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację 
w 2008 roku,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organi-
zacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie,

- zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistyczne-
go w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego 
im. Ks. B. Markiewicza,

- uchylenia uchwały własnej,
- zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania do-

płat, 
- zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2008 rok, 
-  ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzozowskiego.

Ponadto Rada Powiatu Brzozowskiego, ustosunkowując 
się do prośby Komitetu Obrony Lotniska w Krośnie, przyjęła 
stanowisko, w którym deklaruje poparcie wszelkich działań 

mających na celu utrzymanie integralności i rozwój lotniska. 
5 sierpnia br. odbyła się XXII wakacyjna sesja Rady Po-

wiatu, podczas której Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania 
uchwał podjętych podczas ostatniej sesji oraz z działalności Za-
rządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

W trakcie obrad sesji podjęto także uchwały w sprawach:
- zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na ich realizację w 2008 roku,

- uchwalenia programu inwestycyjnego Powiatu Brzozowskiego 
na lata 2009-2011 gdzie głównymi priorytetami jest przebudowa 
dróg powiatowych Krzemienna-Witryłów-Jurowce oraz Barycz-
Nozdrzec o łącznej długości ponad 25 kilometrów, termomoder-
nizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół Ekonomicznych  
i Zespołu Szkół Budowlanych, a także budowa sali gimnastycz-
nej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ogólna 
wartość zaplanowanych inwestycji sięga kwoty około 16 milio-
nów złotych, a warunkiem ich realizacji jest otrzymanie dotacji 
z funduszy europejskich,

- zmian w budżecie Powiatu Brzozowskiego na 2008 rok.
W trakcie sesji Radni nie zgłosili żadnych interpelacji  

i wniosków.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzozowie za rok 2007 

oraz wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie to in-
stytucja, która realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy spo-
łecznej przewidziane w ustawie o pomocy społecznej, jak również 
w ustawie o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. 

Instytucja ta została powołana Uchwałą Rady powiatu  
z dnia 25.03.1999r. Nr VI/12/99. PCPR realizuje zadania w za-
kresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej, organi-
zowania opieki dzieci w rodzinach zastępczych, organizowania 
opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizowa-
nia opieki i zapewnianie usług w określonych standardach w do-
mach pomocy społecznej.

Ściśle powiązany z Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie, choć merytorycznie niezależny, funkcjonuje również  
w naszym powiecie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności, który realizuje zadania z zakresu admini-
stracji państwowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności. 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  
i zawodowej powiat brzozowski otrzymał środki z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie  
1 897 122,00 zł, które umożliwiły udzielenie pomocy 1069 oso-
bom niepełnoprawnym z terenu powiatu brzozowskiego. Zostały 
one wykorzystane blisko w 100%. 
1. Szkolenia dla bezrobotnych organizowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy 
W ramach środków otrzymanych z PFRON na szkolenia skiero-
wanych zostało 13 osób, z czego 1 osoba została zatrudniona.  
2. Turnusy rehabilitacyjne

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzy-
stało 205 osób, z czego 139 to osoby niepełnosprawne o różnym 
stopniu niepełnosprawności, oraz 66 opiekunów osób niepełno-
sprawnych. 

Kwoty dofinansowania dla poszczególnych uczestników  
w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosiła: 730,00 zł 

XXI i XXII Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Radni w trakcie obrad
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- I grupa inwalidztwa, 676,00 zł - II grupa inwalidzka, 622,00 zł 
- III grupa inwalidztwa. Dopłata do opiekuna wynosiła 479,00 zł. 
Wypłacona kwota dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych 
wyniosła 112 523,00 zł. 
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Z pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych w 2007 roku skorzystało 
375 osób na ogólną kwotę 250 249,00 zł. 

Znaczna część wydatków przeznaczona była na dofinansowa-
nie aparatów słuchowych, protez, butów i wkładek ortopedycznych, 
a w zakresie środków pomocniczych – pieluchomajtek i materacy 
przeciwodleżynowych.
4. Warsztaty terapii zajęciowej 

Na terenie powiatu brzozowskiego działają 2 warsztaty tera-
pii zajęciowej o łącznej liczbie uczestników 75: 
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starej Wsi – 40 uczestników,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Haczowie – 35 uczestników.
Roczny koszt pobytu jednego uczestnika, ustalony przez Zarząd 
PFRON wynosi 13 414,00 zł. ( 14 120,00 zł łączny koszt) 

W 2007 r. wydatkowano na bieżącą działalność Warsztatów 
kwotę 1 006 050,00 zł z PFRON oraz kwotę 52 950,00 zł z budżetu 
powiatu, gminy Brzozów oraz gminy Haczów. 
5. Dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych, w  ko-
munikowaniu się i  technicznych

Na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych udzie-
lono dofinansowania dla 139 osób na ogólną kwotę 460 445,00 zł. 
Wnioski o dofinansowanie dotyczyły przede wszystkim barier ar-
chitektonicznych (55 osób), barier w komunikowaniu się (53 osób) 
i barier technicznych (29 osób). Na likwidację barier wydatkowano  
łącznie kwotę 460 445,00 zł.
6. Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji dla  osób niepeł-
nosprawnych
 - kwota dofinansowania 8 787,00 zł

W ramach ww. kwoty dofinansowano Międzynarodowy 
Dzień Walki z Cukrzycą, wycieczkę dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bliznem i Brzozowie oraz dla Polskiego Związku 
Niewidomych. 

Przy okazji omawiania realizacji zadań z pomocy społecz-
nej w 2007 r. powiedzieć należy, że powiat brzozowski przystąpił  
w minionym roku do „Programu wyrównywania różnic między re-
gionami”. Złożone przez powiat wystąpienie zostało przez Zarząd 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
rozpatrzone pozytywnie, dzięki czemu powiat brzozowski pozyskał 
dodatkowo 46 00,00 zł. Środki te przeznaczono na utworzenie 2 sta-
nowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.  
7. Opieka nad dzieckiem 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Brzozowie jest zapewnienie wychowania 
dzieciom małoletnim pozbawionym całkowicie lub częściowo opie-
ki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych.

Powiat brzozowski zapewnia opiekę i wychowanie dla 90 
dzieci w rodzinach zastępczych, jak również w placówkach opie-
kuńczo - wychowawczych. Umieszczenie dziecka w rodzinie za-
stępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego. Na 
podstawie tego dokumentu Starosta wydaje decyzję rodzinie za-
stępczej, która podejmuje obowiązek opieki nad dzieckiem i jego 
wychowaniem.  Rodziny zastępcze otrzymują pomoc pieniężną na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego  
w tej rodzinie dziecka  w wysokości 40% kwoty 1 647 zł, pomniej-
szonej o kwotę 50% dochodu tego dziecka. 

Starosta uwzględniając wiek, stopień rozwoju, stan zdrowia  
i stopień niedostosowania społecznego dziecka może udzielić po-
mocy pieniężnej do wysokości 80% kwoty 1 647,00 zł pomniejszo-
nej o 50% dochodu dziecka:
- dzieci w wieku do 7 lat otrzymują pomoc pieniężną w wysokości 

60% podstawy /988,20 zł/,

- dzieci w wieku do 7 lat otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny 
otrzymują pomoc w wysokości 80% podstawy /1317,60 
zł/,

- dzieci w wieku od 7 do 18 lat otrzymujące zasiłek pielęg-
nacyjny – 60% - /988,20 zł/.

Ponadto rodzina zastępcza niespokrewniona  
z dzieckiem otrzymuje dodatkowo kwotę odpowiadają-
cą 10% podstawy (164,70 zł) z tytułu sprawowania opie-
ki nad dzieckiem i jego wychowania. Po ukończeniu 18 
roku życia wychowankowie rodzin zastępczych otrzymu-
ją pomoc pieniężną na usamodzielnienie (300% kwoty  
1 647 zł (4 941,00 zł). W przypadku gdy dzieci uczą się 
otrzymują pomoc na kontynuowanie nauki, która uzależnio-
na jest od sytuacji materialnej rodziny w której przebywają. 

W roku 2007 na terenie powiatu brzozowskiego było 
47 rodzin zastępczych, w których przebywało 77 dzieci.  
Z tej liczby 36 rodzin to rodziny spokrewnione z dzieckiem, 
a 11 to rodziny zastępcze niespokrewnione. Udzielono po-
mocy finansowej dla rodzin zastępczych w roku 2007 na 
kwotę 635 709,00 zł. Pomocy pieniężnej na kontynuowanie 
nauki udzielono 17 wychowankom na kwotę 84 854,00 zł,  
usamodzielniło się 4 wychowanków na kwotę 16 470,00 zł,  
a pomoc w formie rzeczowej otrzymało 5 wychowanków  
w wysokości 24 528,00 zł. 

Do zadań PCPR należy również organizowanie opieki 
dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na 
terenie powiatu brzozowskiego znajduje się jedna taka pla-
cówka. Jest to Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Armii Kra-
jowej 21 prowadzony przez Państwo Henrykę i Józefa Hał-
ków, który wychowuje 19 dzieci. Jest to placówka rodzinna 
gdzie relacja wychowawca – wychowanek odpowiadają  re-
lacji ojciec - dziecko, a nie dyrektor - wychowanek. W pla-
cówce tej zatrudnione są 2 osoby na etatach wychowawców,  
a 1 osoba do prac pomocniczych. Koszt utrzymania 1 dziecka  
w tej placówce w roku 2007 wyniósł 2 074,60 zł miesięcz-
nie. Ponadto dzieci z naszego terenu przebywają również 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach 
zastępczych na terenie powiatów: krośnieńskiego, przemy-
skiego, sanockiego, bieszczadzkiego. Finansowanie pobytu 
tych dzieci odbywa się na podstawie zawartych porozumień 
między powiatami.
8. Domy Pomocy Społecznej

Kolejnym zadaniem PCPR jest organizowanie i za-
pewnienie usług o określonym standardzie w Domach Po-
mocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu.

Powiat brzozowski posiada Dom Pomocy Społecz-
nej w Brzozowie dla osób przewlekle somatycznie chorych  
z Filią w Orzechówce dla osób dorosłych intelektualnie upo-
śledzonych oraz Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Starej Wsi prowa-
dzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W roku 2007 w DPS w Brzozowie przebywało 105 
mieszkańców, w Orzechówce 24 mieszkańców, a w Starej 
Wsi 60 dzieci. Decyzję o skierowanie do odpowiednie-
go typu domu pomocy społecznej wydaje z upoważnienia 
Starosty Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie. W 2007 roku  wydano 12 decyzji kierujących do DPS  
w Brzozowie oraz 2 decyzje do DPS w Starej Wsi. 
9. Punkt Interwencji Kryzysowej
Na utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w 2007 
r. przeznaczono kwotę  72 000,00 zł, którą wykorzystano  
w całości. W przeważającej części były to wydatki zwią-
zane z przygotowaniem pomieszczeń, w których będzie 
się mieści Punkt Interwencji Kryzysowej; to jest ich re-
montem, na który wydatkowano kwotę 50 606,00 zł oraz 
wyposażeniem w niezbędne urządzenia – kwota 16 593,00 
zł. Pozostałe wydatki wypłacono tytułem wynagrodze-
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nia pracowników zatrudnionych w ramach umów zalecenia, tj. socjologa  
i psychologa zatrudnionych od 15.09.2007 r. 
10. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zada-
nia z zakresu administaracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnospraw-
ności i wydaje orzeczenia o:
1. Niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 – go roku życia.
2. Stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia.
3. Wskazaniu do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwa-

lidztwie lub niezdolności do pracy.
W roku 2007 wydano 1425 orzeczeń, czego 422 dotyczyło dzieci  

i młodzieży, pozostałe osób dorosłych. 
Powiat brzozowski jest bardzo bogaty w infrastrukturę pomocy 

społecznej. Na naszym terenie istnieje szereg placówek, które świad-
czą pomoc osobom tego potrzebującym. Wymieniony wyżej Dom Po-
mocy Społecznej w Brzozowie dla osób przewlekle somatycznie cho-
rych rozwiązuje problem osób ubiegających się o umieszczenie w tego 
typu placówce. Filia w Orzechówce zabezpiecza potrzeby osób do-
rosłych z upośledzeniem umysłowym. Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Starej Wsi i w Haczowie organizują terapię zajęciową dla osób z upośle-
dzeniem umysłowym zamieszkałym na terenie powiatu. Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Brzozowie, Bliznem i Izdebkach organizują terapię 

dla osób ze schorzeniami psychicznymi. Świetlica 
Socjoterapeutyczna działająca na terenie Brzozowa 
organizuje zajęcia dla dzieci z rodzin patologicz-
nych. Dom Pomocy Społecznej w Starej Wsi świad-
czy usługi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie.

Na terenie powiatu brzozowskiego działa też 
aktywnie szereg organizacji pozarządowych działa-
jących na polu pomocy społecznej:
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Polski Związek Niewidomych,
- Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym 

na Astmę i Alergię,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym,
- Związek Emerytów i Rencistów,
- Stowarzyszenie – Klub Mastektomii „Amazonki”.

Mimo tak rozbudowanej infrastruktury pomo-
cy społecznej istnieje jeszcze szereg potrzeb w tej 
dziedzinie. Magdalena Pilawska

Jacek Cetnarowicz

18 czerwca br. Szpital Specjalistyczny w Brzo-
zowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. 
Markiewicza odwiedziła Minister Zdrowia Ewa Kopacz.  
W wizycie Pani Minister towarzyszyli: Posłowie na Sejm RP  
z ramienia Platformy Obywatelskiej: Elżbieta Łukacijew-
ska, Krystyna Skowrońska, Piotr Romański, także Barbara 
Kuźniar-Jabłczyńska Dyrektor Podkarpackiego Oddziału 
NFZ i Maciej Lewicki, który był kandydatem w wyborach 
uzupełniających do Senatu 22 czerwca br.

Minister Ewa Kopacz w Brzozowie

Minister E. Kopacz wypowiadała się na temat aktualnych 
problemów, z jakimi boryka się służba zdrowia i przedstawiła głów-
ne założenia reformy ochrony zdrowia, którą rząd zaczyna reali-
zować. Ewa Kopacz bardzo pozytywnie wypowiadała się na temat 
brzozowskiego szpitala, jego dyrekcji i personelu. Zapowiedziała 
również, że w tym roku to właśnie szpitale, które nie mają długów 
zostaną docenione i otrzymają wsparcie finansowe.

Minister zdrowia potwierdziła, że w naszym regionie dwie 
placówki leczące chorych na choroby nowotworowe dostaną pie-
niądze na akceleratory. Ośrodek Onkologii w Brzozowie 7,5 mln zł  
i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie 5,5 mln zł.

Wizytę Ewy Kopacz zakończyło zwiedzanie Szpitala Specja-
listycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowowybudowane i odremon-
towane obiekty. 

Goście obejrzeli bunkier wybudowany w 2007r. (koszt in-
westycji ok. 2,5 mln zł) specjalnie na potrzeby akceleratora, któ-
ry zostanie sfinansowany z pieniędzy przekazanych przez rząd  
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych na realizację zadania pn. „Utworzenie w Polsce systemu ra-
dioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów 
radioterapii”.

Magdalena Pilawska

Minister E. Kopacz wypowiedziała się na temat problemów służby zdrowia

Goście obejrzeli zakład radioterapii ...

... i nowy tomograf komputerowy
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Magdalena Pilawska

Od lipca br. Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Zie-
mia Brzozowska” funkcjonuje  
w nowych strukturach. Zmienił 
się skład osobowy Zarządu Sto-
warzyszenia i powstała Rada Sto-
warzyszenia.

Samo Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania „Ziemia 
Brzozowska” powstało w 2006 
r. w ramach Schematu I progra-
mu LEADER+ i jest dobrowol-
nym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem osób fizycznych  
i osób prawnych wywodzą-
cych się z sektora gospodarcze-
go, społecznego i publicznego,  
w tym jednostek samorządu terytorial-
nego, niedziałającym w celu osiągnięcia 
zysku. Głównym celem Stowarzyszenia 
jest działanie na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, między innymi promocja ob-
szarów wiejskich położonych w gminach 
powiatu brzozowskiego, mobilizowanie 
ludności wiejskiej do wzięcia aktywne-
go udziału w procesie rozwoju obszarów 
wiejskich oraz upowszechnianie i wymia-
na informacji o inicjatywach związanych  
z aktywnością ludności na obszarach 
wiejskich. Stowarzyszenie liczy blisko 
60 członków.

Efektem dotychczasowych działań 

podejmowanych przez Stowarzyszenie 
jest uzyskanie dofinansowania ze Sche-
matu II Programu Leader + w ramach 
SPO „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich 2004 – 2006” na reali-
zację Projektu: „Ta Brzozowska Ziemia 
– drugiej takiej nie masz”, którego reali-
zację rozpoczęto w kwietniu 2007 roku. 
Projekt został rozliczony i zamknięty do 
końca 2007 r.

Obecnie Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” 
przygotowuje się do realizacji lokalnej 
strategii rozwoju w ramach Programu 

Stowarzyszenie LGD
 „Ziemia Brzozowska”

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. W tym okresie ok. 10 mln zł 
może zostać przeznaczone na projekty 
związane m.in.: z budową ścieżek rowe-
rowych, budową małej infrastruktury tu-
rystycznej, usług turystycznych, rzemio-
sła i rękodzieła oraz organizacji szkoleń 
w zakresie prowadzenia działalności tu-

rystycznej. O powyższe środki 
mogą aplikować m.in. fundacje, 
stowarzyszenia i osoby prawne.

Skład nowego 9-osobo-
wego Zarządu, który kieruje 
bieżącą działalnością Stowarzy-
szenia przedstawia się następu-
jąco: Janusz Draguła – Prezes, 
Józef Rzepka – Wiceprezes, Ali-
na Malinowska – Skarbnik, Ewa 
Tabisz – Sekretarz, Stanisław 
Jakiel - członek Zarządu, Anto-
ni Gromala - członek Zarządu, 
Jerzy F. Adamski - członek Za-
rządu, Marek Ćwiąkała - czło-
nek Zarządu, Jan Pilch - członek 

Zarządu.
Powołano również 16-osobową 

Radę, której zadaniem będzie ocena me-
rytoryczna i wybór do realizacji projek-
tów spójnych z Lokalną Strategią Roz-
woju. W jej skład wchodzą: Piotr Tasz 
- Przewodniczący Rady, Piotr Szul - Wi-
ceprzewodniczący Rady oraz Członkowie 
Rady: Alina Maślak, Stanisław Pająk, Da-
riusz Golis, Grażyna Gładysz, Stanisław 
Żelaznowski, Stanisław Łobodziński, 
Stanisław Gierula, Edyta Kuczma, Piotr 
Stańko, Katarzyna Szmyd, Edward Roz-
enbajgier, Tomasz Bartnicki, Paweł Men-
telski, Henryk Kozik.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”

Nowy wizerunek brzozowskiego szpitala
W ostatnim czasie oprócz licznych inwestycji i remontów 

prowadzonych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie 
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza, 
zmienia się również bardzo pozytywnie otoczenie szpitala.

 Teren przyległy do budynków szpitalnych w większości został 
zagospodarowany  poprzez ukształtowanie placów, dróg i chodni-
ków wewnętrznych, a także zieleńców. Pomiędzy pawilonami A i B 
z wejściem od przewiązki zostało urządzone miejsce rekreacyjne dla 
pacjentów i odwiedzających. Wykonano alejki spacerowe i klomby, 
zamontowano 12 ławek. Wszystko to spowodowało, że miejsce to 
jest teraz chętnie odwiedzane.

 Wykonanie tych przedsięwzięć było możliwe dzięki finanso-
wemu i rzeczowemu wsparciu sponsorów. Wśród nich znaleźli się: 
PPH „GRAN-PIK” w Brzozowie, „POLIKAT” Sp. z.o.o w Brzo-
zowie, FH „ZBJ” Sp.j., FUH „EKO-TOP” Sp. z.o.o w Rzeszowie, 
PHPU „ALL-MED.” w Krakowie, Energo Inwest Broker S.A. Od-
dział Katowice, PPUH „ZIELONA OAZA” w Brzozowie, „KRUSZ-
BUD” Sp. Z.o.o w Temeszowie, FHU „ZIB” Sp. j. w Brzozowie 
oraz KAWIARNIA DYTKO. Wiele prac ziemnych oraz ułożenie 
krawężników i alejek spacerowych wykonali pracownicy Sekcji Go-
spodarczej i Remontowo-Budowlanej Szpitala.

Dzięki wsparciu finansowemu i nieodpłatnie przekazanym 

materiałom i usługom pacjenci szpitala mogą usiąść na za-
montowanych ławkach w pięknie urządzonym zielonym  
i ukwieconym miejscu, mogą poruszać się po utwardzonych 
alejkach i drogach wewnętrznych

(red.)

Pacjenci chętnie korzystają z miejsca rekreacyjnego
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Droga powiatowa 
Blizne - Jasienica Rosielna

Woda zalała wiele użytków rolnych

Podtopione gospodarstwo w Starej Wsi

Powódź w powiecie brzozowskim

Żywność do odciętych domów dostarczali strażacy

Żywioł powodzi znów dał o sobie znać na terenie powiatu brzo-
zowskiego. Intensywne opady deszczu, które szczególnie nasiliły się 
w nocy z 24 na 25 lipca br. spowodowały gwałtowne wezbranie rzek 
i strumieni na terenie powiatu. O godzinie 0.45 Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego,  
a godzinie 1.30 został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy na terenie 
powiatu. Jednocześnie rozpoczął pracę Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, który poinformował o zagrożeniu burmistrza  Brzozowa 
i wójtów gmin z terenu powiatu.

Wskutek wystąpienia z brzegów Stobnicy, Wisłoka i Sanu oraz 
ich dopływów zalane zostały znaczne obszary na terenie wszystkich 
gmin. Podtopieniu uległo kilkadziesiąt budynków komunalnych, miesz-
kalnych i gospodarczych, a także liczne mosty oraz drogi. 

Powiat Brzozowski największe straty poniósł w infrastrukturze 
komunikacyjnej, gdzie uszkodzeniu uległo ponad 60 kilometrów dróg 
powiatowych oraz 7 mostów. Szkody odnotowano także w Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie, budynku Liceum Ogólnokształcącego 
i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie. Łączna 
suma strat wyniosła około 16 mln złotych.

Na terenie gminy Brzozów podtopieniu uległo ponad 100 budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych i stadiony sportowe w Brzozowie, 
Grabownicy i Przysietnicy. Uszkodzone zostały 4 mosty i blisko 30 ki-
lometrów dróg gminnych. Wstępne straty zostały oszacowane na około 
7,5 mln złotych.

Żywioł wyrządził także ogromne szkody na terenie gminy Ha-
czów gdzie zniszczeniu i uszkodzeniu uległo około 30 kilometrów dróg 
gminnych. Woda zalała także ponad 350 hektarów pól uprawnych.  
W Trześniowie zostało odciętych od świata 18 osób, którym strażacy 
za pomocą pontonów dostarczyli żywność a jedna rodzina została ewa-
kuowana. Straty w infrastrukturze gminnej oceniono na ponad 7 mln 
złotych.

Bardzo duże straty odniosła także gmina Jasienica Rosielna, gdzie 
największe uszkodzenia odnotowano na drogach gminnych, sieci kanali-
zacyjnej i melioracyjnej o łącznej wartości około 12 mln złotych. 

W gminie Domaradz woda zalała 100 ha użytków rolnych  
i uszkodziła 20 km dróg. Szacunkowe straty wyniosły około 2 mln złotych. 
Na terenie gminy Dydnia woda zalała kilka zakładów pracy, uszkodziła 
15 mostów i podtopiła blisko 150 budynków. Szkody zostały oszacowa-
ne na około 10 mln złotych. Straty w gminie Nozdrzec wystąpiły głównie 
w infrastrukturze komunikacyjnej,  gdzie uszkodzeniu uległo blisko 50 
kilometrów dróg, a szkody wyrządzone przez powódź wyniosły około  
3 mln złotych.

****
W czwartek 31 lipca do Sanoka przybył wicepremier Grze-

gorz Schetyna, który podczas spotkania z władzami samorządów  
z terenu Podkarpacia wręczył promesy dla 40 najbardziej poszkodowa-
nych powiatów i gmin o łącznej sumie 15 milionów złotych. Powyż-
sze środki zostaną głównie wykorzystane na usunięcie strat spowo-
dowanych przez powódź w infrastrukturze komunalnej miast i gmin.  
W tej grupie znalazł się także powiat brzozowski. Promesę w kwocie 
500 tysięcy złotych z rąk wicepremiera odebrał Starosta Brzozowski 
Zygmunt Błaż. 

W imieniu własnym i wszystkich mieszkańców powiatu brzo-
zowskiego składam serdeczne podziękowania dla strażaków PSP 
w Brzozowie i z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej biorących 
udział w akcji ratowniczej podczas ostatniej powodzi. Wasz trud  
i ofiarność w niesieniu pomocy mieszkańcom w czasie powodzi  
i w usuwaniu jej skutków zasługuje na słowa uznania. Dzięki Wam 
udało się ocalić od zniszczeń mienie prywatne i publiczne. Po raz ko-
lejny swoją postawą udowodniliście, że w obliczu zagrożenia zawsze 
można na Was liczyć.

Jacek Cetnarowicz

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
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23 lipca br. odbyła się Sesja Rady Gminy w Domaradzu, na której 
podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
- gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaradz na okres 
pięciu lat,

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnych,
- dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r  
- rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy
- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów.

- przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz

-  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego.  

GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO

Sesja Rady Gminy 
Jasienica Rosielna

30 czerwca br. odbyła się XVI sesja Rady Gmi-
ny, na której podjęte zostały następujące uchwały:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia limitu  

wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na 
lata 2008-2010,

- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.,

- przystąpienia do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica Rosielna, 

- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zaso-

bu Gminy Jasienica Rosielna,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności SPZOZ za 2007 r., 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności ZWiK za 2007 r., 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności GOK za 2007 r.,
- zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie.
Więcej informacji na  stronie  internetowej: http://jasienica.bip.krosoft.pl
w zakładce: „prawo lokalne” - „uchwały”.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna 
Marek Ćwiąkała

Sesja Rady Gminy Dydnia
Podczas Sesji Rady Gminy Dydnia w dniu 26 czerwca 2008 r. zostały 

podjęte uchwały między innymi w sprawach:
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Dydnia na 2008 rok,
- zmiany uchwały własnej Nr XV/100/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w spra-

wie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nie-
ruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenie inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne Gminy Dydnia,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej  
i udzielenia bonifikaty,

- nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne 
Gminy Dydnia nieruchomości wchodzących 
w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rol-
nych,

- przystąpienia Gminy Dydnia do realizacji pro-
jektu pn.: „Remont drogi gminnej Nr G 17360R 
Witryłów – Łodzina w miejscowości Witry-
łów”, w ramach Działania 2 „Wsparcie inwe-
stycji związanych z utrzymaniem lub rozwo-
jem gminnej infrastruktury drogowej, objętego 
„Podkarpackim Samorządowym Instrumentem 
Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach 
Wiejskich”.

(AM)

Sesja Rady Gminy Domaradz 

Tomasz Bober
Sesja Rady Gminy w Domaradzu

W związku z coraz częstszymi przypad-
kami wystąpienia w naszym powiecie działania 
siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności 
uprzejmie informujemy rolników ubiegają-
cych się o płatności obszarowe oraz o płatności  
z tytułu „Wspieranie gospodarowania na obsza-
rach górskich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania (ONW), że 
za działanie siły wyższej lub nadzwyczajnych 
okoliczności są uznawane:
- śmierć rolnika,
- długookresowa niezdolność rolnika do pracy,
- wywłaszczenie dużej części gospodarstwa, 

jeśli takiego wywłaszczenia nie można było 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI 
I  MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Uwaga Rolnicy!
przewidzieć w dniu podjęcia zobowiązania,

- poważna klęska żywiołowa w znacznym stopniu dotykająca grunty rolne go-
spodarstwa,

- zniszczenie budynków inwentarskich gospodarstwa w drodze wypadku,
- epidemia dotykająca część lub cały inwentarz żywy gospodarza.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (podtopienia, 
gradobicia, suszy) rolnik powinien złożyć do Biura Powiatowego ARiMR  
w Brzozowie pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone 
czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 10 dni od daty ustania tych 
okoliczności. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Powia-
towego ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja1 lub pod nr telefonu 013 43 44 101  
w godzinach pracy biura tj. 8.15 – 16.15.

BP ARiMR w Brzozowie
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax (0-13) 43-414-59

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie 

GMINY  POWIATU  BRZOZOWSKIEGO/SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel

Sesja Rady Gminy Haczów
Kolejna XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy 

Haczów odbyła się 16 czerwca 2008 r. 
Na sesji podjęte zostały uchwały w następują-

cych sprawach:
- darowizny prawa własności nieruchomości grunto-

wej stanowiącej mienie komunalne Gminy Haczów, 
położonej w ciągu drogi publicznej – powiatowej Nr 
1972R Iskrzynia – Haczów -Trześniów,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Haczów – działka Nr 166 
w Jabłonicy P.,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowa-
nej stanowiącej mienie komunalne Gminy Haczów 
– działka Nr 2007/3  w Haczowie,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiące mie-
nie komunalne Gminy Haczów – działka 1868 w Ha-
czowie,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Haczów – działka 702/1 
w Haczowie,

- przystąpienia Gminy Haczów – do realizacji projektu 
w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki,

- zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego p.n. „Poprawa połączeń drogowych z regionalnym 
układem komunikacyjnym poprzez przebudowę dróg gminnych w Ha-
czowie”,

- przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego, złożenia wniosku do 
„Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju  
Infrastruktury na Obszarach Wiejskich” oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Haczów na 2008 rok,

- zmian w budżecie Gminy Haczów na 2008 rok,
- udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego na pokrycie 

kosztów budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Haczów,
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
- ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli 

oraz zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej,
- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierają-

cych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

Pod takim hasłem ogłoszony zo-
stał przez Powiatową Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną - Sekcję Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Brzo-
zowie konkurs rysunkowy na „Oazie”  
w Hłudnie. Opiekunami 68 osobowej  
grupy młodzieży byli  ks. Daniel Trojnar 
i ks. Tomasz  Brodowicz. W konkursie  
udział wzięło  19 osób. 

21 lipca br. w ramach  podsumowa-
nia  całej akcji odbyła się ocena 
prac wraz z wyłonieniem trzech 
pierwszych miejsc. Podczas im-
prezy Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Brzozowie 
Tadeusz Pióro wygłosił prelek-
cję na temat zapobiegania  uza-
leżnieniom. Powołana komisja 
w składzie: Przewodniczący ks. 
Tomasz  Brodowicz – opiekun 
„OAZY”, członkowie Małgorza-
ta Szpiech – pracownik Sekcji 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia  PSSE w Brzozowie  
i Marzena Baran – animator wy-
łoniła  zwycięzców. 

I miejsce zdobyła Kasia Kudyba 
z Soliny, II miejsce Maciek Dorotniak  
z Sanoka i III miejsce Iga Kinal z Baligro-
du. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców 
trzech pierwszych miejsc, wyróżnionych  
i wszystkich uczestników wręczyli In-
spektor T. Pióro i ks. D. Trojnar. Anima-
torzy „Oazy” i księża otrzymali również 
podziękowania oraz upominki. 

Sponsorami nagród a tym samym 

Razem  przeciwko  uzależnieniom 
- Nałogom STOP - Żyj  zdrowo i bezpiecznie!

AKCJA  LETNIA

współorganizatorami akcji letniej 
byli: Dyrektor  Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Brzozowie, Wojewódzka Stacja 
Sanitarno - Epidemiologiczna w  
Rzeszowie,  Starostwo Powiatowe  
w  Brzozowie,  Muzeum Regional-
ne w Brzozowie i Firma „GRAN 
– PIK” Grażyny i Andrzeja Wojto-
wiczów z Brzozowa. 

Prelekcja Inspektora T. Pióro na temat uzależnień

Wręczenie nagród
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Trwają wakacje - czas odpoczynku od zajęć szkolnych dla 
dzieci, zaś dla dorosłych czas urlopów. Dla  Policji okres wakacyjny 
to czas wytężonej pracy. 

Aby każdemu mieszkańcowi naszego powiatu  oraz przybyłym 
turystom wakacje upłynęły bezpiecznie, policjanci Komendy Po-
wiatowej Policji w Brzozowie włączają się w trwającą ogólnopolską  
akcję „Bezpieczne wakacje”. Działania rozpoczęły się w czerwcu  
i potrwają do końca sierpnia. Głównym celem prowadzonych działań 
będzie ograniczenie i eliminowanie sytuacji skutkujących zagroże-
niem bezpieczeństwa uczestników 
zorganizowanego i niezorganizo-
wanego wypoczynku. 

Jak co roku okres waka-
cyjny wiąże się ze wzmożonym 
natężeniem ruchu na drogach. 
Wielu z nas wyjeżdżając na wa-
kacje skorzysta z różnych form 
transportu. Na głównych szlakach 
komunikacyjnych oraz na drogach 
w miejscowościach wypoczynko-
wych pojawi się większa liczba 
samochodów, autobusów, motocy-
klistów, rowerzystów oraz pieszych. Nadmierna swoboda młodych 
ludzi, brak odpowiedniej opieki ze strony opiekunów, prowadzenie 
pojazdu pod wpływem alkoholu oraz nieprzestrzeganie podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa skutkuje często tragicznymi wypadkami 
i zdarzeniami. W związku z powyższym Policja apeluje o rozwagę  
i  zachowanie szczególnej ostrożności na  drogach. 

W ramach „Bezpiecznych 
Wakacji” policjanci przeprowadzą 
działania, których celem będzie  
poprawa bezpieczeństwa podróż-
nych. Funkcjonariusze zwróconą 
szczególną uwagę na przekro-
czenia prędkości, brak zapiętych 
pasów bezpieczeństwa czy stan 
trzeźwości kierujących. Policjanci 
skorzystają z wideorejestratorów  
i fotoradarów. Pojawiają się one   
w wielu miejscach naszego regionu, 
szczególnie na tych odcinkach dróg, 

na których zagrożenie wypadkami jest największe.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą 

Wiele osób wolny czas spędza wypoczywając nad 
wodą. Woda nawet pozornie ta najbezpieczniejsza bywa 

Bezpieczne wakacje

         Zatrucia pokarmowe, czyli ostre schorze-
nia żołądkowo-jelitowe wywoływane są najczęściej 
drobnoustrojami lub ich toksynami, które dostały się 
do organizmu wraz z pożywieniem. Okres letni zwy-
kle jest okresem o zwiększonej liczbie zatruć pokar-
mowych, których przyczyną są najczęściej bakterie 
typu Salmonella.     
Człowiek zakaża się w następujący sposób: 
- poprzez produkty żywnościowe pochodzące od 

zwierząt zakażonych ( jaja, mięso, mleko),
- poprzez żywność zanieczyszczoną odchodami 

zakażonych zwierząt (najczęściej drobiu, myszy, 
szczurów), 

- od zakażonych zwierząt i ludzi wydalających pa-
łeczki z kałem zarówno chorych jak i zdrowych 
(nosicieli),   

Najczęstszym nośnikiem pałeczek są produkty zawierające surowe 
jaja (majonezy, kremy, lody) oraz rozdrobnione przetwory mięsne 
(galaretki,  pasztety,  pierogi). 

Zasady o których  należy pamiętać :       
- mycie rąk po wyjściu z ubikacji oraz przed przy-

gotowywaniem i spożywaniem posiłków, 
- utrzymywanie w czystości  pomieszczeń, sprzę-

tów kuchennych, naczyń,      

Szanuj zdrowie swoje i cudze - Jak uniknąć zatrucia
- przechowywanie żywności w niskiej temperaturze, 
- zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu 

żywności, całkowite rozmrażanie mięsa i ich  przetwo-
rów przed przystąpieniem do smażenia, pieczenia, go-
towania,  

- poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury 
(gotowanie, pieczenie, duszenie), które jest najłatwiej-
szym sposobem niszczenia bakterii, 

- opłukanie  bieżącą  czystą wodą zakupionego  surowego  
mięsa, drobiu i ryb,

- wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso 
innych zwierząt rzeźnych i jaja, tak aby  nie stykały się 
z innymi produktami (nie poddanymi obróbce termicz-
nej),      

-  mycie owoców i warzyw przed spożyciem,
-  unikanie spożywania  lodów i ciastek pochodzących od 

nieznanych  wytwórców, 
- mycie i dezynfekowanie jaj przed użyciem ich  do po-

traw (zanurzenie we wrzątku przez 10 sekund),   
- spożywanie potraw bezpośrednio po przygotowaniu lub 

szybkie ich schładzanie i przechowywanie w niskiej 
temperaturze, 

- tępienie owadów i gryzoni przenoszących zarazki.      
Tadeusz Pióro

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Brzozowie 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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często groźnym żywiołem. Większość utonięć, czy też innych 
tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem się nad 
wodą jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się, 
jak i opiekunów. W związku z tym apelujemy o zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad zbiornikami 
wodnymi. Funkcjonariusze proszą o korzystanie wyłącznie ze 
strzeżonych kąpielisk oraz niepozostawianie dzieci bez opieki. 

Jednocześnie policjanci przypominają rodzicom  i opiekunom, 
że to oni odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci. 

Oto kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, o któ-
rych należy pamiętać podczas wypoczynku nad wodą i kąpieli. 
Warto przekazać je i porozmawiać o nich z dziećmi. 
Pamiętajmy aby:
1) kąpać się tylko w miejscach do-

zwolonych, odpowiednio organizo-
wanych, oznakowanych i pod opieką 
dorosłych,

2) nie wchodzić do wody wbrew zaka-
zom ratownika oraz w czasie, gdy wy-
wieszona jest czerwona flaga,

3) nie wchodzić do wody bezpośrednio 
po obfitym posiłku czy też dłuższym 
opalaniu,

4) w czasie kąpieli nie krzyczeć dla za-
bawy i nie wzywać pomocy jeśli fak-
tycznie nie jest ona potrzebna,

5) przed wejściem do wody skorzystać z natrysku, a jeśli go nie 
ma ochłodzić całe ciało wodą,

6) przed każdym pierwszym skokiem do wody sprawdzić jej 
głębokość i w miarę możliwości dno,

7) przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajaku, roweru wodne-
go czy skutera) bezwzględnie zaopatrzyć się w kapok,  

8) nigdy nie skakać do wody w miejscach nierozpoznanych,
9) nadzorować dzieci bawiące się w wodzie, również gdy po-

trafią pływać, zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się 
utonięciem, 

10) nie pozostawiać na brzegu swoich rzeczy bez opieki, jeśli 
są one cenne to lepiej oddać je do przechowalni lub pozosta-
wić w domu, 

11) nie podpływać łódką, kajakiem, rowerem czy motorówką 
zbyt blisko kąpiących się,

12) korzystając z materaca nie odpływać zbyt daleko od brze-
gu. 

W czasie trwania „Bezpiecznych Wakacji” policjanci 
odwiedzą także miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Pod-
czas spotkań będą przypominać czego się wystrzegać i na co 
zwracać uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie. Przekażą 
młodym ludziom wiedzę na temat bezpiecznych zachowań na 
koloniach, nad wodą czy w czasie podróży. Będą też przestrze-
gać przed zagrożeniami związanymi z zażywaniem narkoty-
ków czy spożywaniem alkoholu.

W trakcie trwania wakacji wiele osób wyjedzie na ko-
lonie i obozy. W związku z tym policjanci kontrolować będą 
autobusy wiozące dzieci na wakacyjny wypoczynek. Funkcjo-
nariusze sprawdzą stan techniczny autokarów, ich wyposaże-
nie, a także dokumenty, które muszą mieć kierowcy. Policjanci 
skontrolują również stan trzeźwości kierujących.

Policjanci apelują do 
rodziców i opiekunów aby 
przed wyjazdem na obóz, czy 
kolonię  porozmawiać z dzie-
ckiem o:
· ograniczeniu zaufania w kon-
taktach z nieznajomymi, 
· sztuce odmawiania poczę-
stunku np. słodyczy czy napo-
jów oferowanych przez nowo 
poznanych, 
· zakazie oddalania się z miej-
sca wypoczynku bez wiedzy 
opiekuna, 

· zachowaniu szczególnej ostrożności przy przechodzeniu 
przez drogę, 

· zasadach bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem, 
· zachowaniu nad wodą i w górach.

Z myślą o zagranicznych turystach Policja uruchomiła specjalny 
„Bezpieczny telefon”. Będzie on działał od 2 czerwca do 30 września 
2008 roku. Jego uruchomienie było możliwe dzięki porozumieniu, pod-
pisanemu przez Ministra Sportu i Turystyki, Komendanta Głównego 
Policji oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Telefon czynny 
będzie w godzinach od 10.00 do 22.00. 

„Bezpieczny telefon” jest dostępny pod bezpłatnym numerem  
0 800-200-300 ( z telefonu stacjonarnego) i 0 608-599-999 (z telefonu 
komórkowego, płatne zgodnie z taryfą operatora). 

Telefon jest obsługiwany przez konsultantów biegle władających 

językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim, zatem 
każdy obcokrajowiec potrzebujący pomocy uzyska 
wszelkie informacje w jednym z tych trzech języ-
ków. 

Telefon dla zagranicznych turystów

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Ohar-Kędra
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Charakterystyczne zdarzenia z ostatniego okresu:
10. 07. br. miał miejsce pożar w budynkach produk-
cyjnych – stolarni w Jasienicy Rosielnej. Na miejsce 
zdarzenia dyżurny zadysponował 3 zastępy z Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP  

w Brzozowie oraz łącznie 8 zastępów z OSP: Wola  Jasieni-
cka, Jasienica Rosielna, Blizne. Gdy zastępy  z JRG Brzozów 

W okresie od 01.01. do 23.07.2008 r. odnotowano 297 
zdarzeń, w tym 54 pożary. W działaniach związanych z gasze-
niem pożarów brało udział 127 zastępów straży pożarnej w skła-
dzie 544  ratowników PSP i OSP. W opisywanym okresie miało 
miejsce 235 miejscowych zagrożeń, w których brało udział 286 
zastępów w składzie 890  ratowników.  Odnotowano 8 fałszy-
wych alarmów. 

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów

tel. (0-13) 43-411-41, fax (0-13) 43-44-000
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

http://straz-brzozow.w.interia.pl
https;//binp.info/kppspbrzozow/

DZIAŁANIA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  
W  BRZOZOWIE  W  OKRESIE  OD  01. 01.  DO  23. 07. 2008 r.

Dzień  24 lipca od 1990 roku obchodzony jest jako 
Święto Policji. Jest on szczególny dla wszystkich poli-
cjantów. W tym dniu w sposób wyjątkowy docenia się 
ich odpowiedzialną służbę i poświęcenie. Uroczystości 
z okazji Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji 
w Brzozowie odbyły się w piątek 25 lipca. Ten uroczysty 
dzień dla brzozowskich policjantów był dniem podzięko-
wań, odznaczeń i awansów.  

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
w brzozowskiej Kolegiacie. Następnie po mszy 
świętej w budynku Komendy odbyła się uroczy-
sta odprawa z udziałem przedstawicieli Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, władz samo-
rządowych, powiatowych i gminnych. Komendant 
Powiatowy Policji w Brzozowie mł. insp. Edward 
Ząbek podkreślił znaczenie służby jaką na co dzień 
pełnią brzozowscy policjanci. - Nasza codzienna 
służba jest i powinna być skierowana na zapew-
nienie mieszkańcom powiatu brzozowskiego bezpie-
czeństwa i spokoju. Ponadto zasadniczym jej celem 
jest ograniczenie przestępczości i wszelkich zjawisk wpły-
wających negatywnie na ten stan – powiedział E. Ząbek. 

Komendant podziękował także przedstawicielom 

Święto Policji w KPP w Brzozowie 
samorządów za pomoc w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa na 
terenie powiatu brzozowskiego. Słowa uznania za trud codziennej po-
licyjnej służby i serdeczne życzenia na ręce Komendanta Powiatowe-
go Policji w Brzozowie złożyła Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz. List od 
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie od-
czytała mł. insp. Alena Myrda – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo 
– Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

W tym uroczystym dniu nie zabrakło także odznaczeń i awan-
sów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył brązo-
wą odznaką „Zasłużony Policjant” – aspiranta sztabowego Zdzisława 
Borka.

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mia-
nował na wyższe stopnie:

 - Komisarza Policji – podkom. 
Krzysztofa Obłój,
- Aspiranta sztabowego Policji - 
st. asp. Bogdana Dydaka,  st. asp. 
Wiesława Hadama, st. asp.Romana 
Koryto,  st. asp. Adama Zarembę, 
- Starszego aspiranta -  asp. Piotra 
Głąb, asp. Marka Sowę,
- Młodszego aspiranta – sierż. szt. 
Stanisława Fronia, sierż. Roberta 
Rachwalskiego, sierż. Andrzeja 
Rybę, sierż. Piotra Słaby,
- Starszego sierżanta – sierż. Witol-
da Zubla,
- Sierżanta Policji – post. Sabinę 
Borkowską, st.post. Monikę Dereń, 
post. Zbigniewa Helona, st. post. 
Annę Karaś, st. post. Krzysztofa 
Kwiecińskiego, post. Grzegorza 
Matusza, post. Jolantę Nawara, st. 
post. Leszka Smolenia. 

Wszystkim policjantkom, 
policjantom  i pracownikom naszej 

Komendy życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz  za-
dowolenia i satysfakcji w pracy zawodowej. 

Tego dnia nie zabrakło awansów na wyższe stopnie zawodowe

Wręczenie odznaczeń

Oficer Prasowy
mł. asp. mgr Joanna Ohar-Kędra
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

tel. (0-13) 43-421-37, (0-13) 43-421-49, fax (0-13) 43-421-48

 Informacje zebrał i opracował: 
    mł. kpt. Tomasz Mielcarek  

Na podstawie art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r.  
Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)  Minister Pracy i Polityki Społecznej określił 
w drodze rozporządzeń, standardy oraz szczegółowe warunki prowadze-
nia usług rynku pracy. W założeniu standardy mają umożliwić ujednoli-
cenie w skali całego kraju procedur w zakresie świadczenia usług rynku 
pracy na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodaw-
ców. Wdrożenie standardów ma się przyczynić do zapewnienia dostępu 
do usług świadczonych przez urzędy pracy na jednakowym poziomie dla 
wszystkich osób korzystających z tych usług. Wprowadzone standardy 
dokonują zmian w dotychczasowej działalności PUP. Dotychczas prio-
rytetem było ukierunkowanie na działania związane z formalną obsługą 
klienta, która sprowadzała się do nadania znaczącej wagi działaniom 
związanym z ewidencją i świadczeniami dla osób bezrobotnych. 

Aktualnie następuje zmiana, priorytetem stają się działania zwią-
zane z pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, szkolenia-
mi, czyli szeroko rozumianą aktywizacją zawodową osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy. Rozporządzenia MPiPS zostały wydane w 2007 r., 
przy czym termin dostosowania się powiatowych urzędów pracy do wdro-
żenia standardów usług rynku pracy określono na 30 czerwca 2008 r. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie od 1 lipca 2008 roku 
wprowadzana jest procedura realizacji standardów usług rynku pracy 
w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji 
szkoleń oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, która została 

opracowana w oparciu o następujące 
przepisy prawne:
· Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy  (Dz. U. Nr 69  

z 2008 r. poz. 415 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług 
rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia  2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków prowadzenia przez Publiczne Służby  Zatrud-
nienia usług rynku pracy ( Dz. U. Nr 47, poz. 315).

Standard pośrednictwa pracy realizowany przez 
pośrednika pracy obejmuje postępowanie przy:
1) przyjmowaniu informacji o wolnym miejscu zatrud-

nienia,
2) przyjmowaniu oferty pracy,
3) upowszechnianiu i realizacji oferty pracy,
4) podejmowaniu i utrzymywaniu kontaktów z praco-

dawcą,
5) podejmowaniu i utrzymywaniu kontaktu z bezrobot-

nym,
6) przedstawianiu bezrobotnemu propozycji odpo-

wiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) przedstawianiu bezrobotnemu możliwości pomocy 

wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej. 

Standardy usług rynku pracy

przybyły na miejsce pożaru paliło się poddasze budynku, 
gdzie znajdowało się siano i słoma (w ilości ok. 2 ton). OSP 
Jasienica Rosielna podała 2 prądy w natarciu i 1 prąd wody 
w obronie na pobliski budynek mieszkalny. Działania przy-
byłych 2 zastępów z JRG Brzozów polegały na podaniu 2 
prądów gaśniczych w natarciu, jednocześnie został odcięty 

dopływ prądu do budynku. Jednostki OSP Wola Jasienicka  
i OSP Blizne zbudowały stanowisko wodne na pobliskim cieku 
wodnym. Podczas działań zabezpieczono przed zalaniem ma-
szyny stolarskie znajdujące się na parterze. Po ugaszeniu poża-
ru przystąpiono do rozbiórki przepalonych części konstrukcji 
dachu oraz usunięto siano i słomę z poddasza. Po zakończeniu 
działań miejsce przekazano właścicielowi.

20. 07. br. miał miejsce wypadek drogowy  
w miejscowości Hłudno. Po otrzymaniu informa-
cji dyżurny w Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego w Brzozowie zadysponował na miejsce 

zdarzenia 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy 
Powiatowej PSP w Brzozowie. W chwili przybycia na miejsce 
wypadku strażacy stwierdzili, że kierowca samochodu  Audi 
utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w grupę pieszych. 
Samochód przewrócony na dach znajdował się w przydrożnym 
rowie, po uprzednim odbiciu się od betonowego ogrodzenia pose-
sji. Kierowca samodzielnie opuścił pojazd. Jedna z potrąconych 
dziewczynek w skutek odniesionych obrażeń zmarła. Druga po-
szkodowana przerzucona siłą uderzenia znajdowała się na terenie 
posesji. Dwóch pieszych lżej rannych poruszało się o własnych 
siłach.  

W chwili przybycia zastępu z JRG ranni opatrywani byli 
przez 2 zespoły karetek pogotowia ratunkowego. Działania stra-
żaków polegały na rozpoznaniu sytuacji - zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, opiece nad kierowcą samochodu (tlenoterapia, ułoże-
nie przeciw wstrząsowe) oraz wezwaniu następnej karetki pogo-
towia ratunkowego. Ratownicy udzielili pomocy przy ewakuacji 
poszkodowanych do karetek pogotowia ratunkowego. Zorgani-
zowano objazd dla samochodów przez pobliski parking, wypięto 
akumulator z rozbitego samochodu.  Po zakończeniu działań przez 
ekipę policji, samochód postawiono na koła i wyciągnięto z rowu,  
z jezdni usunięto pozostałości powypadkowe. 

Pożar w Jasienicy Rosielnej
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1. Sprzedawca (stoisko mięsne), 2. Operator traka, 3. Szwaczka,  
4. Logopeda, 5. Psycholog, 6. Kierownik stoiska mięsnego, 7. Pie-
karz, 8. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 9. Instruktor muzy-
koterapii, 10. Operator wózka widłowego, 11. Pilarz, 12. Przedsta-
wiciel handlowy, 13. Kierowca kat. C + E, 14. Blacharz-lakiernik 
samochodowy, 15. Fryzjer damsko-męski, 16. Technik - elektronik, 
17. Technik farmacji, 18. Operator maszyn do obróbki metalu,  
19. Hutnik szkła, 20. Nauczyciel przedmiotów zawodowych na 

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzień 05. 08. 2008 r.

Realizacja standardów wprowadziła zmiany w procedurze postę-
powania z osobami rejestrującymi się jako bezrobotne w PUP. Zgodnie 
z przepisami każda z tych osób musi zostać objęta działaniami pośred-
nictwa pracy w terminie 7 dni w przypadku osób z prawem do zasiłku  
i 30 dni jeżeli osoba nie nabywa prawa do zasiłku. Podstawowym dzia-
łaniem pośrednictwa pracy powinno być przedstawienie propozycji od-
powiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Jednakże mając 
na uwadze sytuację na lokalnym rynku pracy i liczbę ofert pracy jaką 
dysponuje PUP pierwszy kontakt z pośrednikiem pracy może dot. prze-
kazania informacji o rynku pracy, programach realizowanych przez 
urząd oraz usługach PUP, z których bezrobotny może skorzystać. Po-
średnik pracy zobowiązany jest na bieżąco monitorować jakie działa-
nia są podejmowane w stosunku do bezrobotnego oraz co najmniej raz 
na 3 miesiące dokonać analizy efektów tych działań. Jeżeli w okresie  
3 miesięcy bezrobotnemu nie zostanie przedstawiona propozycja pracy 
lub inna forma pomocy, pośrednik pracy podczas kolejnego spotkania 
z bezrobotnym ustala jakie działania należy podjąć aby ich realizacja 
przyniosła wymierny efekt w postaci uzyskania zatrudnienia, podjęcia 
stażu, przygotowania zawodowego lub innej pracy zarobkowej. 

Należy zaznaczyć, że  efekt podejmowanych działań uzależnio-
ny jest również od aktywności bezrobotnego w poszukiwaniu rozwią-
zań mających na celu uzyskanie zatrudnienia. 

Standard usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informa-
cji zawodowej realizowany przez doradcę zawodowego obejmuje po-
stępowanie przy:
1) udzielaniu porady indywidualnej bezrobotnemu lub poszukującemu 

pracy;
2) udzielaniu porady w formie grupowej bezrobotnemu lub poszukują-

cemu  pracy, zwanej dalej „poradą grupową”, 
3) udzielaniu informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu 

pracy;
4) udzielaniu informacji zawodowej grupie osób bezrobotnych lub po-

szukujących pracy;
5) udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69 r. poz. 
415 z późn. zm.) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na 
przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego ra-
dzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szcze-
gólności poprzez: uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności po-
szukiwania pracy, w zajęciach aktywizacyjnych, dostęp do informacji  
i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszu-
kiwania pracy i samozatrudnienia. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu 
pracy oraz zajęcia aktywizacyjne przeznaczone są dla bezrobotnych  
i poszukujących pracy, natomiast z elektronicznych baz danych mogą 
korzystać wszyscy zainteresowani. Pomoc w aktywnym poszukiwa-
niu pracy jest udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 
w ramach Klubu Pracy. Zadania polegające na udzieleniu pomocy  
w zakresie aktywnego poszukiwania pracy wykonuje lider klubu pracy. 
Standard pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowany przez 
lidera klubu pracy obejmuje w szczególności postępowanie przy:

· realizacji szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego po-
szukiwania pracy;

· realizacji zajęć aktywizacyjnych;
· tworzeniu dostępu do informacji i elektronicznych baz 

danych.
Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. z późn. 
zm. (Dz. U. Nr 99 z 2004 r. poz. 1001 z późn. zm.) Sta-
rosta organizuje i finansuje z FP szkolenia bezrobotnych, 
osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy  
w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji 
zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej,  
w szczególności w przypadku:
1) braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji  

w związku z brakiem odpowiedniej propozycji pracy;
3) utratą zdolności do wykonywania pracy w dotychczas 

wykonywanym zawodzie;
4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Standard organizacji szkoleń realizowany przez 
specjalistę ds. rozwoju zawodowego obejmuje postępo-
wanie przy:
·  informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania 

z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe 
urzędy pracy  oraz promowaniu tych usług;

· diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody i specjalno-
ści  na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkolenio-
wych osób uprawnionych do szkolenia;

· sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń;
· zlecaniu przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkole-

niowym;
· kierowaniu na szkolenia grupowe zgodnie z planem 

szkoleń;
· kierowaniu na szkolenie wskazane przez osobę upraw-

nioną;
· monitorowaniu przebiegu szkoleń;
· finansowaniu kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub 

studiów podyplomowych;
· udzieleniu pożyczki szkoleniowej;
· prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szko-

leń.
Wprowadzone standardy, w których akcentuje się 

rzeczywiste potrzeby klienta oraz realizację jego oczeki-
wań, mają na celu w jak najkrótszym czasie od momentu 
rejestracji, podjęcie działań zmierzających do aktywnego 
uczestnictwa bezrobotnego w procesie poszukiwania pra-
cy. Ujednolicenie procedur wpływa na pełną realizację 
usług rynku pracy zgodnie z  zasadami: dostępności, do-
browolności, równości i jawności. 

Józef Kołodziej
Dyrektor PUP w Brzozowie

kierunkach: mechanicznym, samochodowym, mecha-
tronicznym, 21. Kierownik sklepu (art. drewniane),  
22. Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych (delega-
cja), 23. Pomocnik brukarza (delegacja), 24. Brukarz 
(delegacja), 25. Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
na kierunkach: opiekunka środowiskowa, technik usług 
kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik cy-
frowych procesów graficznych.
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3 czerwca 2008 r. w Parlamencie 
Europejskim Poseł Mieczysław Janowski 
otworzył Wystawę Prac Osób Niepełno-
sprawnych z Podkarpacia. M. Janowski był 
patronem tej wystawy, a także sponsorem 
5-dniowej wycieczki do Brukseli dzieci  
i młodzieży z tego regionu Polski.

W trakcie imprezy swoje prace wy-
stawiali artyści ze Środowiskowych Domów 
Samopomocy w: Cieszanowie, Brzozowie, 
Ropczycach, Rzeszowie, Kolbuszowej, 
Mielcu, Woliczu, Tyczynie, Dębicy, Us-
trzykach Dolnych i Kąkolówce oraz z War-
sztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie  
i Zgłobniu. Młodzi artyści zostali przyjęci 
bardzo serdecznie, a ich prace cieszyły się 
uznaniem i najlepszymi pochwałami zwie-
dzających.

Autorom prac prezentowanych na 
wystawie w wycieczce towarzyszyli ucznio-
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego w Brzozowie, Liceum Ogólno-
kształcącego w Rzeszowie oraz Honorowi 
Dawcy Krwi z Przemyśla. 

Brzozowski Ośrodek reprezento-
wały dwie uczennice: Malwina Dołoszy-
cka i Honorata Marczak, które do Bruk-
seli pojechały wraz z opiekunem Elżbietą 
Rachwał. Było to możliwe dzięki inicja-
tywie i pomocy Przewodniczącego Rady 
Powiatu Brzozowskiego Henryka Kozika. 
Ta wycieczka to wyróżnienie i nagroda 
dla Malwiny i Honoraty, które przodują 
w nauce i sporcie, a także biorą udział  
w przeglądach teatralnych.

Prócz udziału w wystawie uczen-
nice zwiedziły Brukselę, Mechelen oraz 
Antwerpię. 

Z tej atrakcyjnej podróży dziewczę-
ta przywiozły niezliczoną ilość pięknych 
zdjęć i niezapomnianych wrażeń.

Uczennice SOSW w Brzozowie z wizytą w Brukseli

Uczennice SOSW w Brzozowie wraz z opiekunką
(red)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w spra-
wach organizowania wczesnego wspomagania rozwo-
ju dzieci (Dz.U. Nr 68, poz. 578), Dyrektor Specjalne-
go Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brzozowie 
planuje jego uruchomienie od 1 września 2008 r.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest 
nową formą pomocy dla małego dziecka niepełno-
sprawnego. Prowadzi się je w celu pobudzenia psycho-
ruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zaję-

cia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 
8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i po-
trzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Zajęcia wczesnego wspomagania będą prowadzone przez: pedago-
ga, psychologa, logopedę oraz innych specjalistów w zależności od po-
trzeb dziecka. Ta forma pomocy pomoże dziecku w płynnym przejściu do 
etapu szkolnego.

Zainteresowani rodzice mogą uzyskać dodatkowe, szczegółowe 
informacje poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt ze Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Brzozowie ul. Tysiąclecia 27, 
tel.: 013 43 417 76, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wczesne wspomaganie w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne
- Uzupełniające LO dla dorosłych - zaoczne
- Pedagogiczne 
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Komputerowe
- Kierowca wózków jezdniowych
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania

ZAKŁAD   DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  W   RZESZOWIE
OŚRODEK   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO 

Brzozów  ul.  ks. J. Bielawskiego 1, II piętro
Tel./fax: (0 –13) 43  418  71   email: brzozow@zdz.rzeszow.pl

Ponadto przy ZDZ działają komisje:
- Nadające tytuły robotnika i mistrza w zawodzie
- Uprawnienia energetyczne, spawalnicze, monterów rur miedzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakła-

dach pracy

- Kroju i szycia
- Bukieciarz, florysta
- Energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci, 
   instalacji i urządzeń
- Budowlane w różnych zawodach
-  Czeladnika i Mistrza w różnych zawodach
- Inne, w zależności od potrzeb

Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych 
– ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informacji i po-
radnictwa zawodowego. 
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W słoneczne, niedzielne popołudnie 22 czerwca br. w parku 
przy Szkole Podstawowej w Niebocku odbył się Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”. Już czwartą edycję 
tej imprezy po raz kolejny  zorganizował Gminny Ośrodek Kultury 
w Dydni przy współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gim-
nazjum w Niebocku, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji 
i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko oraz OSP Niebocko. Pa-
tronat medialny nad festiwalem objęli: Radio 
Rzeszów, TVP 3 oraz Gazeta Codzienna NO-
WINY. Swój rodzimy folklor zaprezentowało 
ponad 200 tancerzy ze Słowacji, Ukrainy, Ro-
sji oraz Polski. Niedzielny występ poprzedzo-
ny był koncertami w szkołach gimnazjalnych 
Gminy Dydnia oraz występem w Rymanowie 
Zdroju i Dukli.

Liczną widownię powitał Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni Jacek 
Adamski. – Cieszę się z faktu, że udaje nam 
się w małej miejscowości robić rzeczy wiel-
kie. Takiego festiwalu nie powstydziłyby się 
duże miasta – powiedział Jacek Adamski. 
Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Wójt 
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. Poszczegól-
ne zespoły, które z dużym realizmem zapre-
zentowały dorobek kulturowy swoich krajów, 
przedstawiła Małgorzata Turopolska z GOK 
w Dydni. 

Nasz kraj reprezentowały trzy zespoły: 
Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z Niebocka, 
Zespół Tańca Ludowego z Sanoka oraz Ze-
spół Pieśni i Tańca „Pieniny” z Krościenka. 
„Kalina” działa przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym i Gimnazjum w Niebocku od 2003 
r. Starsza grupa liczy 24 tancerzy, zaś młodsza 
„Kalineczka” 26 tancerzy. 

Zespół Tańca Ludowego z Sanoka po-
wstał w 1993 r. przy Sanockim Domu Kultury. 
W okresie swojej działalności dał setki kon-
certów w kraju i za granicą. W swoim repertu-
arze posiada tańce regionalne i narodowe. 

Trzecim zespołem reprezentującym 
Polskę był Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Pieniny” z Krościenka, który działa już 55 
lat. Podczas swojej działalności licznie wy-
stępował na krajowych i zagranicznych sce-
nach, m.in. w Grecji, Bułgarii, Niemczech, 
Holandii, na Węgrzech i we Włoszech. Pod-
czas pobytu we Włoszech zespół dał koncert 
Papieżowi Janowi Pawłowi II w jego letniej 
rezydencji.

Bardzo duże zainteresowanie widowni 
wzbudzili artyści rosyjskiego zespołu „Diva” z miejscowości So-
czi. Został on założony w 2001 r. , a występuje w nim 30 tancerzy. 
Zespół przedstawia białoruskie i rosyjskie tańce narodowe. Wiele 

Dzieci Gór i Dolin 
IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 

koncertował za granicą, gdzie był laurea-
tem wielu festiwali i konkursów. W Pol-
sce wystąpił po raz pierwszy.

Ukraiński folklor zaprezentował 
„Dywograj” z Brody. Jest to wokalno-
choreograficzny zespół powstały w 1992 
r. Rok temu świętował on swoje 15-lecie. 
W zespole występuje 12 par tanecznych  
i 10 osób w orkiestrze. „Dywograj” wy-
stępował m.in. we Francji, Polsce, Au-
strii, Niemczech i na Węgrzech. 

Ze Słowacji przyjechał do nas ze-
spół „Urpin” z Bańskiej Bystrzycy. Tań-
czy w nim 50 osób, przywiązanych do 
swojego folklorystycznego dziedzictwa. 
Zespół wystąpił ok. 1900 razy w 28 kra-
jach Europy, Azji, Ameryki i Afryki. Bra-
li udział w festiwalach m.in. w Kanadzie, 
Egipcie, Izraelu, Istambule i Wyspach 
Azorskich.

Artyści zatańczyli profesjonalnie  
i z pasją, za co zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami. Każdy zespół otrzymał 
także pamiątkowe statuetki i nagrody 
rzeczowe, które wręczyli: Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Brzozowie Henryk 
Kozik, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. 
Adamski, Przewodniczący Rady Gminy 
Dydnia Piotr Szul, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dydni Jacek Adam-
ski oraz Dyrektor Gimnazjum w Niebo-
cku Bożena Chorążak i Dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Niebocku 
Renata Sieńczak. 

Festiwal zakończył się występem 
znanej wokalistki z Ukrainy – Julii Do-
skocz.

Tak atrakcyjną imprezę udało się 
zorganizować przy wsparciu sponso-
rów, którymi byli: Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie, Urząd Gminy Dydnia, 
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, fir-

ma DECOR - Krosno, Stacja Paliw - Niebocko – Jan No-
wak, Romuald Nowak, Jarosław Nowak S.C.

Tancerka zespołu „Soczi” z Rosji

Młodzi artyści emanowali wdziękiem

Pamiątkowa fotografia zespołu „Kalina” z przedstawicielami  
władz samorządowych

Anna Rzepka
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W parku przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku  
w Haczowie odbyła się III część jarmarku z udziałem kapel i zespo-
łów śpiewaczych.

Tegoroczny jarmark był kontynuacją projektu „Polsko – sło-
wackie krajobrazy kultury i sztuki ludowej” realizowanego przez 
Gminę Haczów, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczo-
wie wspólnie ze słowackim partnerem stowarzyszeniem Mikroregion 
„pod Duklou” z siedzibą w Krajnej Porubkie. W tym roku na scenie 
wystąpił zespół śpiewaczy „Haczowianki” z Haczowa, zespół śpie-
waczy „Okruhlan” z Okruhlego (Słowacja) kapele ludowe „Ryma-
nowianie” z Rymanowa i „Młoda Harta” z Harty. Lirę korbową, jej 
historię i możliwości zaprezentował Stanisław Wyżykowski, który 
produkuje liry, a w koncercie „Mistrz i Uczeń” wystąpili Stanisław 
Wyżykowski i Maja Pojnar. Jarmark zakończył festyn.  

Impreza, której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury  
i Wypoczynku w Haczowie odbyła się między innymi dzięki wspar-

Jarmark folklorystyczny

ciu Karpackiego  Operatora Systemu Dystrybucyjnego sp.  
z o.o. w Tarnowie. (aj)

Koncert Stanisława Wyżykowskiego i Maji Pojnar

W Gminie Nozdrzec już od wielu lat zaobserwo-
wać można coraz większą społeczną potrzebę 

ukierunkowaną na wspólne spędzanie czasu, wzajem-
ną pomoc i wymianę doświadczeń. Integralną częś-
cią pracy Urzędu Gminy jest zacieśnianie dobrych 
stosunków sąsiedzkich oraz integracja pomiędzy po-
szczególnymi miejscowościami. Gmina ma się czym 
pochwalić – zwłaszcza w dziedzinach kultury – dla-
tego już od kilkudziesięciu lat na jej terenie istnieje 
wiele kół gospodyń wiejskich, które obok Ochotni-
czych Straży Pożarnych nadają tempo rozwoju życia 
poszczególnych wsi, stając się swoistym piewcą tra-
dycji i promowania tego, z czego dana miejscowość 
słynie, łącząc wiele pokoleń mieszkańców. Mało tego, 
przynależność do kół gospodyń jest dla ich członkiń 
nobilitacją i wyróżnieniem. Przy okazji prezentacji 
podczas I Biesiady Nozdrzeckiej, mieszkańcy Gminy 

Nozdrzec i okolicznych miejscowości, jak również 
wielu turystów miało okazję zapoznać się z tym, co 
kobiety zrzeszone w kołach gospodyń przygotowały. 
Głównym celem imprezy był konkurs kulinarny. Go-
spodynie chętnie opowiedziały mi również nie tylko  
o potrawach, trunkach i sposobach ich przygotowy-
wania, mówiły również o sobie, o działalności. Zazna-
czyły potrzebę kultywowania tradycji wśród młodzie-
ży, współpracy z władzami Gminy. Podkreśliły, to co 
naprawdę je łączy, co sprawia, że chcą się spotykać, 
razem tworzyć, wzajemnie pomagać sobie w każdej 
chwili.

Niedzielny dzień był naprawdę upalny, ale nie 

przeszkadzało to działaczkom z kół gospodyń w swoich prezentacjach. 
Włożyły dużo pracy w przygotowanie potraw oraz innych smakołyków na 
stoiskach nie brakowało. Ich „tworzenie” wymagało dużego wysiłku, ale 
mimo zmęczenia z twarzy gospodyń nie znikał uśmiech. 

Przy dźwiękach skocznych melodii w wykonaniu kapel ludowych 
z Rymanowa, Przysietnicy, Grabownicy i z Nozdrzca rozpocząłem swoją 
„wędrówkę” w poszukiwaniu najpiękniejszych tradycji Gminy Nozdrzec. 

Pierwsze stoisko, które miałem przyjemność odwiedzić reprezento-
wane było przez Panie z Koła Gospodyń w Nozdrzcu. Kolejne „pachnące” 
stoisko reprezentowały Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Izdebkach. 
Jeśli ktoś chciał spróbować famuły, musu z jabłek, tradycyjnych wypieków, 
pierników czy andrutów powinien był udać się do miejsca gdzie „urzędo-
wały” Kobiety z Wary. 

Podczas  biesiady swoją twórczość prezentował Pan Józef Cupak  
z Wary. Jego wiersze pełne humoru i satyry znane są nie od dziś. Ta-
lent Pana Józefa już wielokrotnie był doceniany podczas przeglądów 
i konkursów poetyckich. Dlatego też Mieszkańcy Gminy (i nie tylko)  
zawsze z dużym zainteresowaniem przysłuchują się owocom jego 
pracy. Podobnie było i tym razem, gdzie po swoim wystąpieniu zo-
stał nagrodzony gromkimi brawami.

Kolejne stoisko które odwiedziłem, należało do Gospodyń 
z Siedlisk. Jeżeli ktoś uważa, że do kół gospodyń należą jedynie 
kobiety, ten nie ma racji. „W Rudawcu na 24 osoby zrzeszone  
w Kole Gospodyń jest jeden Pan”- powiedziała mi Przewodnicząca 
Koła, radna rady gminy Danuta Czaja. Panie z Rudawca również 
piszą wiersze i fraszki.

Smakosze regionalnych wypieków nie odstępowali stoiska 
Gospodyń z Wesołej. Jeśli ktoś nie pił nalewki truskawkowej, to nie 
mógł sobie pozwolić na przeoczenie ostatniego ze stoisk prezento-

wanych podczas niedzielnej biesiady przez Panie z Hłudna. 
Wszystkie Kobiety, z którymi rozmawiałem są zwolenniczka-

mi przekazywania młodym ludziom tradycji, które same kultywują.  
W czasach, gdzie zapomina się o tym, czym jest staropolska kultura, taj-
niki wspaniałej polskiej kuchni - wypieranej szybkimi daniami barowymi, 
gdzie szacunek do pracy i człowieka schodzi na dalszy plan, należy upo-
wszechniać to co dobre, smaczne i ważne dla codziennego życia z drugim 
człowiekiem, sąsiadem czy kolegą.

Cieszy też to, że współpraca Kół Gospodyń Wiejskich z władzami 
Gminy Nozdrzec jest zauważalna i bardzo ceniona przez Panie Przewod-
niczące. Każda z nich jest zadowolona ze współpracy zarówno z Wójtem 
Antonim Gromalą jak i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nozdrzcu. Jak to 
wielokrotnie podkreślały zawsze mogą się zwrócić do władz gminnych o 
pomoc i co dla nich ważne – pomoc tę otrzymują.

I Biesiada Nozdrzecka

Uczestnicy konkursów

fot. A. Józefczyk

fot. UG Nozdrzec
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Innym regionalnym akcentem przedstawianym podczas I Bie-

siady Nozdrzeckiej było stoisko Pana Czesława Tarnowskiego, który 
prezentował wspaniałe wyroby z drewna. 

Swoje stanowisko miał też Uniwersytet Rzeszowski, który 
przy okazji tej imprezy chciał zachęcić tegorocznych maturzystów do 
studiowania na nowo powstałym kierunku – Kulturoznawstwie, jak  
i innych kierunkach Uniwersytetu. O propagowanie wiedzy na temat 
członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wiedzy  
o Wspólnotach Europejskich, ich instytucjach zadbał Regionalny Ośro-
dek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krośnie. Zorganizowano 
konkursy plastyczne z nagrodami dla dzieci, jak również pokrojono 
„Unijny Tort” Przedstawicielki ROEFS przekonywały Mieszkańców 
Gminy, że „Europa (naprawdę) da się lubić...” Do innych akcentów 
regionalnych prezentowanych na I Biesiadzie Nozdrzeckiej zaliczy-
my stoisko przygotowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
im. Anny w Izdebkach. Prezentowano na nim piękne wyroby ręczne  
w postaci obrazów, tkanin, i ceramiki użytkowej. A wszystko to bardzo 
starannie wykonane, kolorowe i ładne.

Na koniec należy poinformować, że w ramach I Biesiady Noz-
drzeckiej tytuł „Potrawy Roku 2008”oraz „Lipową Warzochę” otrzy-
mały Gospodynie z Wary za swoją famułę z jabłek z amoniaczkami. 
Mieszkańcy i Goście uczestniczący w pikniku, degustujący potrawy na 
nim prezentowane przyznali również swoją nagrodę, którą otrzymały Michał Zięzio

Około 2,2 mln zł przezna-
cza w tym roku Gmina Haczów na 
poprawę stanu bazy oświatowej na 
terenie gminy. We wrześniu mają 
zostać oddane do użytku dwie duże 
inwestycje oświatowe. Pierwsza  
z nich to nowe przedszkole w Ha-
czowie, którego budowa rozpo-
częła się jeszcze w ubiegłym wie-
ku, a intensyfikacja prac nastąpiła  
w ostatnich dwóch latach. – Cał-
kowita wartość inwestycji to po-
nad 1 mln zł i prowadzona jest ona  
w całości z pieniędzy budżetu gmi-
ny – mówi Stanisław Jakiel, wójt 
gminy Haczów. 

W tym roku z budżetu gmi-
ny na to zadanie zaplanowano 480 
tys. zł. Nowy obiekt składa się mię-
dzy innymi z 5 pomieszczeń dy-
daktycznych, sali komputerowej, 
nowoczesnego, pełnego zaplecza 
gastronomicznego. Do przedszko-
la w Haczowie, które do tej pory 
mieściło się w budynku szkoły 
podstawowej uczęszcza 125 dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. 

Również we wrześniu zo-
stanie oddana do użytku sala gim-
nastyczna o wymiarach 24x12 
przy Zespole Szkół w Trześniowie. 
Oprócz sali z podłogą z dębowego parkietu i z zapleczem znaj-
duje się też sala lekcyjna, siłownia, nowy pokój nauczycielski. 
Obiekt przystosowany jest do przyjmowania osób niepełno-
sprawnych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,8 mln zł. 
Kwota ta została wydana w ciągu ostatnich trzech lat, w tym 

Nowe przedszkole i sala gimnastyczna
w roku bieżącym 968 tys. zł. 
Na budowę sali gmina otrzyma-
ła też dotację z Urzędu Kultury 
Fizycznej i Turystyki w kwocie 
440 tys. zł. Do tej pory ucz-
niowie korzystali z małej salki  
o wymiarach 6x9 metrów.

Trwają także prace przy 
innych placówkach oświato-
wych w gminie. Między innymi 
roboty budowlane i instalacyjne 
w Zespole Szkół w Jasionowie. 
Kosztem około 242 tys. zł wyko-
nano tynki, pomalowano ściany 
i sufity, wykonano izolację, po-
łożono płytki i parkiety, a także 
zamontowano grzejniki c.o. 

Ruszyły też z miejsca prace 
przy budowie sali gimnastycznej 
przy szkole we Wzdowie. Pierw-
sze prace rozpoczęto jeszcze 
pod koniec XX wieku. – W tym 
roku planujemy wykonanie sta-
nu surowego budynku sali wraz 
zadaszeniem, a w latach następ-
nych roboty wykończeniowe oraz 
budowę przewiązki – dodaje wójt 
Stanisław Jakiel. 

W tym roku na to za-
danie zaplanowano 480 tys. 
zł z budżetu gminy. Koszt ca-

łej inwestycji na dzień dzisiejszy to około 2,7 mln zł. Obec-
nie szkoła nie dysponuje obiektem sportowym. Zajęcia 
WF-u odbywają się w okresie letnim na zewnątrz szkoły,  
a zimą i gdy są niesprzyjające warunki pogodowe w sali lekcyj-
nej adaptowanej prowizorycznie na salę gimnastyczną. 

Budynek nowego Przedszkola Samorządowego w Haczowie

Nowobudowana sala gimnastyczna w Trześniowie

(aj)

fot. A. Józefczyk

fot. A. Józefczyk

fot.. UG Nozdrzec

za całość swojej prezentacji przedstawicielki Koła Go-
spodyń z Izdebek.

Po sytym posiłku i napitku przyszła pora na zaba-
wę taneczną, podczas której przy muzyce granej przez 
zespół „Papaya” mieszkańcy Nozdrzca i wielu innych 
miejscowości bawili się znakomicie do późnych godzin 
nocnych.

Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały gratulacje z rąk Wójta A. Gromali
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20 lipca br. w Golcowej odbyła się uroczystość – 100 le-
cia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Jednostki 
OSP w Golcowej, którą odprawił w Kościele Parafialnym pw. 
Świętej Barbary miejscowy proboszcz Mieczysław Szela. Po 
mszy nastąpiło poświęcenie samochodu bojowego golcowskiej 
jednostki. Następnie odbył się przemarsz uczestników uroczy-
stości na plac przed Domem Strażaka, który poprowadziła Or-
kiestra Dęta GOK w Domaradzu. 

Część oficjalna obchodów rozpoczęła się od złożenia 
raportu dowódcy uroczystości oraz podniesienia Flagi Związ-
kowej na maszt. Następnie Wójt Gminy Domaradz Jan Pilch 
serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości, wśród których 
znaleźli się: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, członek Prezy-
dium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Rzeszowie Tadeusz Sieniawski, Prezes Za-
rządu Powiatowego OSP RP Edward Rozenbajgier, Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie Marek Ziobro, 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Nozdrzcu Marek Ow-
siany, Przewodniczący Rady Gminy Domaradz Jan Kędra, Za-
stępca Burmistrza Brzozowa Piotr Stańko, jak również strażacy  
z okolicznych jednostek OSP oraz mieszkańcy Golcowej. 

Po powitaniu gości głos zabrał Prezes OSP Golcowa 
Andrzej Wolanin, który przedstawił zarys dziejów miejscowej 
jednostki OSP. Kolejnym oficjalnym punktem obchodów było 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku remizy, którego 
dokonał fundator Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż.

W dalszej części uroczystości dokonano odznaczenia sztan-
daru jednostki „Złotym znakiem związku” przyznanym decyzją 
Zarządu Głównego Związku OSP RP. Medalami i odznaczenia-
mi związkowymi zostali także uhonorowani zasłużeni strażacy 
OSP Golcowa. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzy-
mał Józef Tomoń, który od 53 lat jest czynnym członkiem OSP  
w Golcowej. Złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzy-
mali Andrzej Bober, Stanisław Frańczak, Adam Wolanin, Jan 
Wolanin. Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” od-
znaczeni zostali Wacław Łobaza, Ryszard Łukaszyk, Stanisław 
Wacek, Jan Kędra – Przewodniczący Rady Gminy Domaradz 
oraz Jan Pilch – Wójt Gminy Domaradz, a Brązowym medalem: 
Józef Data, Jan Dziedzic, Jacek Kopczyk, Paweł Łobaza, Stani-
sław Obłój i Marek Suchorabski. Odznakę „Strażak Wzorowy” 
otrzymali Andrzej Herbut, Dariusz Myćka i Tadeusz Pietrasz.

Po ceremonii wręczania medali i odznaczeń głos zabrali 
zaproszeni goście. W swoim wystąpieniu Starosta Zygmunt Błaż 
powiedział „Ten piękny jubileusz, zwieńczony odznaczeniem 
jednostki Złotym Znakiem Związku i wręczeniem strażackich 
odznaczeń, to także czas na podsumowanie waszej działalności 
i dorobku. Posiadacie wspaniały wóz bojowy, a także Dom Stra-

żaka, służący nie tylko strażakom, ale i całej społeczności waszej 
miejscowości. Swoją obecnością uświetniacie święta państwowe 
i kościelne. Za to wszystko jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Wraz 
z gratulacjami i podziękowaniami składam jeszcze raz wszystkim 
Druhom życzenia sprawności, zdrowia, jak najrzadszych wyjaz-
dów do akcji i powodzenia w życiu osobistym. Przez kolejne 100 
lat „Służcie Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się do 
Domu Strażaka, gdzie zgromadzeni goście wzięli udział w po-
częstunku. W tym czasie został zaprezentowany program arty-
styczny i koncert orkiestry dętej GOK z Domaradza. 

Na zakończenie odbył się festyn ludowy, który zgroma-
dził mieszkańców Golcowej i okolic.

Ochotnicza Straż Pożarna w Golcowej powstała w 1908 roku jako 15 na terenie powiatu brzozowskiego. Jej założycie-
lem i pierwszym komendantem był Tomasz Myrta, który swoją funkcję pełnił do 1915 roku. W tym czasie wyposażenie jednost-
ki stanowił podręczny sprzęt gaśniczy: wiadra, płachty bosaki oraz kilka mundurów. W miarę upływu lat następowały zmiany 
na stanowisku komendanta a strażą kierował wówczas Zarząd. W 1963 roku straż otrzymała samochód ciężarowy „Lublin”, 
którym jeżdżono do pożarów i na ćwiczenia. W dniu 30 maja 1986 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Domu Strażaka. W tym 
samym roku jednostka otrzymała z Komendy Rejonowej PSP w Brzozowie wóz bojowy STAR 244 GBA.

Na dzień dzisiejszy jednostka OSP w Golcowej liczy 43 członków czynnych i 11 honorowych, jednego wspierającego 
i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. 

100-lecie OSP w Golcowej

Gratulacje z okazji odznaczenia sztandaru złożył Starosta Brzozowski Z. Błaż

Wręczenie strażackich odznaczeń

Jacek Cetnarowicz
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INFORMACJE  Z  POWIATU
W Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Domaradzu, 27 czerwca br. odbyły się uroczystości jubi-
leuszowe upamiętniające 100-lecie obecności Obrazu Mat-
ki Bożej w domaradzkiej parafii, 50-lecie koronacji obrazu 
i 25-lecie rozpoczęcia budowy świątyni. Uroczystej mszy 
świętej odprawionej z okazji tych jubileuszy przewodniczył 
Metropolita Przemyski Jego Ekscelencja Ks. Apb Józef Mi-
chalik. 

We mszy św. wzięli również udział Ksiądz Biskup 
Adam Szal, Ksiądz Biskup Edward Białogłowski oraz  
ok. 50 księży z różnych parafii. Na uroczystość oprócz miesz-
kańców Domaradza przybyli również przedstawiciele władz 
samorządowych, liczni pielgrzymi z okolicznych miejsco-
wości i żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. 

Z okazji tak wyjątkowych jubileuszy Naczelnik Wy-
działu Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Piotr 
Tasz, w imieniu Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, 
przekazał na ręce Proboszcza ks. Wiesława Przepadło oko-
licznościowy list. Starosta pisze w nim: Jubileusze 100-le-
cia obecności Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w parafii Domaradz, 50-lecia koronacji wizerunku i 25-lecia 
budowy świątyni stanowią wyjątkową okazję do złożenia na 

Wyjątkowe jubileusze

ręce Gospodarzy uroczystości i mieszkańców parafii szczerych gra-
tulacji i serdecznych życzeń.

Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze obchody upamiętniają-
ce te -  jakże ważne dla Domaradza i całego powiatu -  wydarzenia, 
niestety z przyczyn ode mnie niezależnych nie mogę osobiście wziąć 
w nich udziału. Zapewniam jednak o pamięci i duchowej łączności 
w modlitwie.

Gratuluję tak pięknej Świątyni, która z Obrazem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy stanowi stabilną przystań i pozwala zachować 
„jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych 
ojców”. Na dalsze lata życzę Błogosławieństwa Bożego. 

Ks. Apb Józef Michalik poświęcił mury świątyni. Ten nieco-
dzienny moment śledziło kilka tysięcy wiernych, którzy przybyli 
tego dnia do domaradzkiego kościoła.

Anna RzepkaMszę św. odprawił Abp Józef Michalik

Na uroczystość przybyli wierni z Domaradza i okolic

Po raz trzeci w Grabówce 
odbył się Międzyregionalny Festi-
wal Folklorystyczny – Grabowiań-
skie Święto Fajki. Mieszkańcy 
Grabówki, Gminy Dydnia i okolic 
zostali zaproszeni przez Stowarzy-
szenie Na Rzecz Odnowy i Rozwo-
ju Wsi Grabówka, Radę Sołecką, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochot-
niczą Straż Pożarną, Uczniow-
ski Ludowy Klub Sportowy oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Dydni 
na „fajowe” chwile nie tylko przy 
fajce. Impreza miała miejsce 6 lip-
ca 2008 r. 

Fajowej imprezie sprzyja-
ła „fajowa” pogoda, która zachęcała do 
przybycia i spędzenia niedzielnego po-
południa w towarzystwie rodziny i znajo-
mych. Gośćmi festiwalu byli Wójt Gminy 
Dydnia Jerzy F. Adamski, Sekretarz Gmi-

„Fajowe” święto w Grabówce

ny Alina Maślak oraz radni i sołtysi z te-
renu gminy.

Jak co roku podziwiać można było 
bardzo ciekawą kolekcję fajek Zbignie-
wa Bednarczyka z Przemyśla, producen-

ta fajek „Bróg”. Podczas imprezy odbył 
się również konkurs na najdłuższe pa-
lenie fajki, który wygrał Lesław Zimoń  

z Grabówki. 
Festiwal był okazją do 

promocji twórców ludowych  
z Gminy Dydnia. Pięknie haf-
towane i szydełkowe prace za-
prezentowały: Agata i Karolina 
Suchan, Zofia i Anna Pelczar  
z Grabówki, Halina Skawińska 
z Wydrnej, Wanda Żak z Nie-
bocka, Danuta i Irena Baran, 
Dorota Kupczakiewicz z  Koń-
skiego. Kompozycje z bibułko-
wych kwiatów wyszły spod ręki 
Agnieszki Pajęckiej, Kamili Pod-
czaszy, Dominiki Mazur, Pauliny 
Ratajczyk, Anny Pelczar, Moniki 

Pelczar, Karoliny Suchan, Weroniki Ma-
zur, Marii Ruszel i Teresy Mazur. Kosze, 
kwietniki, flakoniki, jednym słowem wi-
klinowe cuda wykonała Renata Ostro-
wska z Grabownicy. 

Konkurs na najdłuższe palenie fajki
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Podczas imprezy na ludową nutę zagrała kapela ludowa: 
„Przepióreczka” działająca przy GOK-u w Dydni oraz kapela ludo-
wa „Kamraty” z Sanoka. Zespół „BETEL” z Sanoka zaprezentował 
utwory etniczno-folkowe. W inny nastrój wprowadziła publiczność 
grupa „INCOGITO” z Katowic grająca rytmy rockowe. Rewelacją 
wieczoru był koncert zespołu „MAŁA GENERAŁA PACZKA”  
z Łużnej koło Gorlic, który rytmami cantry zachęcał publiczność do 
zabawy.

Każdy uczestnik imprezy mógł delektować się tradycyjnymi 
potrawami kuchni grabowiańskiej. „Fajowe” przysmaki były dzie-
łem pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Dzięki Małgorzacie Rataj-
czyk, Krystynie Kramarczyk, Marii Kopiczak, Irenie Szymańskiej, 
Agacie Mazur, Irenie Nieznańskiej, Agacie Suchan, Dorocie Mik-
siewicz, Teresie Śmigieł, Beacie Głód i Małgorzacie Kafara można 
było popróbować pierogów razowych, proziaków, pączków, chru-
stu, gołąbków, żółtego sera, serników i rogalików. 

Miejscowe gospodynie: Władysława Adamska, Maria Mazur, 
Zofia Fejdasz, Maria Dołoszycka i Aleksandra Głód upiekły trady-
cyjny chleb, który wyśmienicie smakował ze skwarkami i kiszonym 
ogórkiem.

Na scenie wystąpiły m.in. kapele ludowe

„Fajowe” święto w Grabówce możliwe było do zreali-
zowania dzięki wsparciu finansowemu Gminy Dydnia, Sta-
rostwa Powiatowego w Brzozowie, Browarów Leżajsk oraz  
pracy wielu osób, które zaangażowały się w przygotowanie 
i obsługę imprezy.

Teresa Mazur

INFORMACJE  Z  POWIATU

16 czerwca br. odbyła się 
konferencja sołtysów z terenu po-
wiatu brzozowskiego. Obradom 
przewodniczył Prezes Stowarzy-
szenia Sołtysów Powiatu Brzo-
zowskiego - Tadeusz Wójcik.  
W konferencji wzięli udział parla-
mentarzyści: Senator RP Zdzisław 
Pupa, Posłowie na Sejm RP Sta-
nisław Zając, Henryk Kowalczyk  
i Robert Telus. Wojewódzkie  
i powiatowe władze samorządowe 
reprezentowali: Bogdan Rzońca 
– Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego oraz Janusz Dra-
guła – Wicestarosta Brzozowski. 

Spotkanie rozpoczęło się 
wystąpieniem Tadeusza Wójci-
ka, który dokonał podsumowa-
nia działalności Stowarzyszenia  
i Zarządu.  - „Jako Stowarzyszenie 
Sołtysów Powiatu Brzozowskiego 
działamy w 6 gminach i jest nas 
42 czynnych członków. Staramy 
się uczestniczyć w samorządach 
gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich. Wielu naszych sołtysów 
jest radnymi, ławnikami w sądach, 
pracuje w spółkach wodnych czy  
w doradztwie rolniczym.” W dal-
szej części T. Wójcik skierował sło-
wa podziękowania dla Starostów: 
Zygmunta Błaża i Janusza Draguły - „To 
dzięki nim może działać nasze Stowarzy-
szenie, które swoją oficjalną siedzibę po-
siada w budynku Starostwa Powiatowego 
w Brzozowie”. 

Na zakończenie poinformował ze-
branych o udziale członków Stowarzysze-
nia w Zjeździe Sołtysów, który odbył się  
w Krakowie oraz w 38 Światowym Kon-
gresie Rolników IFAP działaczy Związków 
Rolniczych, który odbył się czerwcu br.  

Konferencja sołtysów powiatu brzozowskiego
w Sali Kongresowej Pałacu  
Kultury i Nauki w Warszawie. 

Następnie uczestnicy zjaz-
du wysłuchali wystąpień zapro-
szonych gości, po czym miała 
miejsce dyskusja na temat bieżą-
cych problemów wsi.

Stowarzyszenie Sołtysów 
Powiatu Brzozowskiego jest 
kołem Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Podkarpackiego, 
które jest członkiem Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. Na 
terenie powiatu brzozowskie-
go działa ono od grudnia 2000 
r. Obecnie liczy 42 członków 
i posiada 4-osobowy zarząd  
w osobach: Tadeusz Wójcik – Pre-
zes, Stanisław Supel – Wicepre-
zes, Tadeusz Szarek – Skarbnik  
i Mieczysław Wojdanowski - Se-
kretarz. 

Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów działa od maja 1990 
roku i liczy obecnie około 15 
000 członków. Od początku 
swojej działalności KSS kon-
sekwentnie wspiera przemiany 

na polskiej wsi. Czyni to przede 
wszystkim z myślą o kształtowaniu 

obywatelskich postaw na wsi, ugruntowa-
niu demokracji i wspieraniu partnerskiej 
współpracy administracji samorządowej  
i mieszkańców. 

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia przedstawił 
Prezes Tadeusz Wójcik

Wystąpienie Wicestarosty Brzozowskiego Janusza Draguły

******

Jacek Cetnarowicz
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W sali ekspozycji zmiennych Muzeum Regional-
nego im. A. Fastnachta w Brzozowie, 16 lipca br. odbyło 
się oficjalne otwarcie wystawy plastycznej uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem. Wy-
stawa zgromadziła artystów, zaproszonych gości oraz 
sympatyków sztuki naiwnej.  

Po przywitaniu zebranych Dyrektor Muzeum Re-
gionalnego w Brzozowie Mariusz Kaznowski przybliżył 
pojęcie „sztuki naiwnej”. Podkreślił on bogactwo form  
i technik, prezentowanych przez uczestników ŚDS  
w Bliznem: malarstwo olejne, pastele, rysunek, witraż, 
ceramika i haft. 

Następnie głos zabrała Kierownik Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Bliznem Dorota Kuźnar. Szcze-
gólnie zaakcentowała ona emocje jakie towarzyszą arty-
stom podczas tworzenia dzieł oraz ich radość kiedy mogą 

Bogactwo emocji
podzielić się swoją twórczością z innymi. Przedstawiła też dwoje swoich 
podopiecznych: Teresę Sieńczak i Mariusza Czerwińskiego., którzy ze 
swojej twórczości są już znani w kraju i za granicą. Swoje wystąpienie 
zakończyła podziękowaniem skierowanym na ręce uczestników ŚDS  

w Bliznem za ich zaangażowanie  
i aktywną pracę twórczą.

Mariusz Kaznowski przed-
stawił inicjatora wystawy – jednego  
z pracowników ŚDS w Bliznem Se-
bastiana Kaczmarskiego. – Metoda 
leczenia, która wykorzystuje do ce-
lów leczniczych terapeutyczne formy 
plastyczne, muzyczne czy literackie 
zwana arteterapią daje możliwość 
wyrażania własnych przeżyć, do-
świadczeń i emocji niepełnospraw-
nym uczestnikom ŚDS-u. – wyjaśnia 
S. Kaczmarski. - Osoby te często 
posiadają szczególną wrażliwość od-
bioru otaczającego nas świata. Nie-

jednokrotnie nigdy wcześniej nie mając możliwości wyrazu poprzez 
sztukę okazują się być bardzo 
świeżymi i szczerymi w przekazie 
twórcami. Sięgając takich tema-
tów jak portret, religia, przyroda 
ukazują piękno niedostrzegalne 
gołym okiem, piękno płynące ze 
specyficznej kreski, formy, dobo-
ru barw. Prezentowana wystawa 
pozwala stwierdzić z pełnym 
przekonaniem, iż na polu sztuki 
niepełnosprawność nie istnieje. 
Osoby, których prace możemy 
oglądać na wystawie to z pew-
nością twórcy dostarczający wielu wrażeń – podkreśla inicjator wysta-
wy.

Dorota Kuźnar podkreśliła emocje jakie towarzyszą artystom

Haft krzyżykowy Piotra Wojnara

Jedna z prezentowanych prac

Anna Rzepka

INFORMACJE  Z  POWIATU

W czwartkowe popołudnie 17 lipca 
br. w sali ekspozycji zmiennych brzozow-
skiego ratusza odbyło się spotkanie autor-
skie z Urszulą Skrabalak – poetką ludową z Temeszowa, laureatką 
wyróżnienia w Podkarpackim Plebiscycie Literackim „Podkarpacki 

Pegaz” za rok 2007. Była to kolejna im-
preza z cyklu Brzozowskich Spotkań 
Muzealnych, które organizuje dyrektor 
i pracownicy Muzeum Regionalnego  
w Brzozowie. Spotkanie rozpoczęło 
się od wystąpienia gospodarza spotka-
nia – Dyrektora Muzeum Mariusza Ka-
znowskiego, który serdecznie powitał 
przybył gości, wśród których byli obecni 
członkowie rodziny poetki, przyjaciele, 
przedstawiciele władz samorządowych, 
a wśród nich: Henryk Kozik - Przewod-
niczący Rady Powiatu w Brzozowie, Ro-
man Szarek - Radny Rady Powiatu, Beata 

Bodzioch-Kaznowska - Sekretarz Gminy Brzozów i Tadeusz Sperber 
- Radny Rady Miejskiej w Brzozowie. Nie zabrakło także sympaty-
ków i przyjaciół brzozowskiego muzeum. Dyrektor M. Kaznowski 
przybliżył zebranym sylwetkę i twórczość Urszuli Skrabalak. 

Poetka swoją pasję życia – tworzenie poezji – realizuje od 1998 
r. Sama mówi o swojej twórczości w następujący sposób: - Zapisu-
ję trochę historii, polityki, wiersze dziecięce oraz uczucia religijne. 
Wyczulona jestem na ludzi biednych, zagubionych, dzieci opuszczone 
przez patologicznych rodziców. Stara się zawsze postępować według 
motta: Niech się czyny twoje skupią w jednej myśli „Nie żyje głu-
pio”.

 Urszula Skrabalak zaprezentowała kilkanaście 
swoich wierszy, w których emanowała radość z życia, pa-
mięć o minionych czasach i nadzieja na lepsze jutro. Nie 

zabrakło także wierszy o tematyce religijnej i społecznej. 
Warto wspomnieć, że w 2007 roku, Muzeum Regionalne 
im. A. Fastnachta w Brzozowie wydało tomik wierszy Pani 
Urszuli zatytułowany. „Ty odwzajemnisz me uczucia…”. 

 Na zakończenie obecni mieli możliwość podzie-
lenia się własnymi refleksjami na temat twórczości poetki  
i osobistej rozmowy z bohaterką spotkania autorskiego.

Wieczór autorski Urszuli Skrabalak

Urszula Skrabalak

Goście wieczoru autorskiego

Jacek Cetnarowicz
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WARTO  WIEDZIEĆ

Jednym z męczenników okre-
su II wojny światowej jest ks. Marcin 
Tomaka, urodzony 15 maja 1884 roku. 
Pochodził z parafii Krasne k/Rzeszowa. 
W latach 1906-1914 uczęszczał do gim-
nazjum w Rzeszowie. Kierowany miłoś-
cią do Ojczyzny wstąpił do Legionów, 
aby walczyć o wyzwolenie spod jarzma 
zaborców. Był dwukrotnie ranny, prze-
szedł cały szlak legionowych bojów. Po 
zakończeniu działań wojennych, wstąpił 
w 1918 roku do Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu, aby przygotowywać 
się do kapłaństwa. Święcenia otrzymał 
w dniu 11 czerwca 1922 roku i został 
skierowany na pierwszą placówkę do 
Sokołowa. 

Potem duszpasterzował w Leżaj-
sku, gdzie przez okres 6 miesięcy ad-
ministrował parafią po śmierci probosz-
cza ks. Antoniego Tyczyńskiego. Po 
rocznym urlopie zdrowotnym pracował  
w Kobylanach i Przemyślu. W roku 1929 
objął stanowisko sekretarza generalnego 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Żeńskiej w diecezji przemyskiej i pełnił 
tę funkcję przez pięć lat. 

W 1937 roku otrzymał nomina-
cję na probostwo w Haczowie, parafii 
należącej wtedy do dekanatu rymanow-
skiego. W liczącej 2700 osób parafii 
znajdowała się jedna z najpiękniej-
szych w Polsce zabytkowych świątyń 
drewnianych ze wspaniałą, uważaną za 
cudowną Pietą. Ks. Tomaka zabrał się 
energicznie do remontu i zabezpiecza-
nia zabytkowego kościoła. Drewniana 
świątynia była jednak zbyt ciasna na po-
trzeby duszpasterskie i dlatego zaczęto 
gromadzić środki finansowe i materiały 
na budowę nowego kościoła. 

W 1935 roku przystąpiono do pra-
cy przy murowanej świątyni, przerwanej 
rok później gwałtownym huraganem, 
który zburzył plebańskie zabudowania 
gospodarskie i połamał drzewa przy sta-
rej świątyni. Prace przy kościele ruszyły 
w następnym roku i trwały aż do wybu-
chu drugiej wojny światowej. 

Ks. Tomaka osobiście doglądał 
wykonanych prac i modlił się wspólnie 
z robotnikami. Po wybuchu II Wojny 
Światowej Niemcy wkroczyli do Ha-
czowa 8 września 1939 roku i rozpo-

częła się okupacja. Proboszcz wspierał 
duchowo, moralnie i finansowo swoich 
zastraszonych parafian, przynosząc im 
pocieszenie i duchowe wsparcie. Tempe-
rował niestosowne zachowania żołnierzy 
niemieckich, odmawiał kwaterowania na 
plebani ich oficerów. 

Nie ulega wątpliwości, że pełna 
godności postawa polskiego kapłana 
wywołała u Niemców gniew i pragnie-
nie odwetu. W dniu 19 czerwca 1940 

roku został aresztowany pod pretekstem 
posiadania odbiornika radiowego. Naj-
pierw został umieszczony w więzieniu w 
Sanoku, a potem wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Stam-
tąd z kolei trafił do obozu w Dachau, 
gdzie otrzymał numer 22242. Przez dwa 
lata pobytu w obozie, do którego prze-
wieziono wielu polskich księży, podda-
wany był okrutnym represjom ze strony 
hitlerowskich strażników. Nieludzkie 

Haczowski Sługa Boży
Ks. Marcin Tomaka więzień Dachau

traktowanie, bicie, głodzenie i niewol-
nicza praca sprawiły, że siły księdza 
Tomaki się wyczerpały. Na łożu śmierci 
ostatnich sakramentów świętych udzielił 
mu niemiecki ksiądz, też więzień obozu. 
Po spowiedzi - według relacji świad-
ków – powiedział, że nie boi się śmierci, 
bo jest na nią przygotowany. Odszedł 
do Pana 8 lipca 1942 roku, jako jeden  
z 39 sług bożych, którzy zginęli w Da-
chau męczeńską śmiercią. Mieszkańcy 
Haczowa jeszcze długo po wojnie nie 
przyjmowali do wiadomości, śmierci 
swojego proboszcza i oczekiwali na jego 
powrót. Pamięć księdza Marcina To-
maki upamiętniają tablice wmurowane  
w przemyskiej katedrze, Sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu, a także pomnik  
w Haczowie.

*********
Realizując swoje cele polityczne, 

III Rzesza wytworzyła cały system obo-
zów przeznaczonych dla tych, których 
uznano za wroga faszyzmu. Izolowani 
w nich więźniowie byli poddani niewol-
niczej eksploatacji fizycznej i procesowi 
eksterminacji. Jedną z grup narodowoś-
ciowych, które najbardziej ucierpiały  
w obozach zagłady byli Polacy. 

Ostrze hitlerowskiej nienawiści 
skierowane zostało także w stronę Koś-
cioła Katolickiego, stąd też grupą narażo-
ną na planową eksterminację było ducho-
wieństwo. Chociaż polscy księża ginęli  
w wielu obozach koncentracyjnych, to  
jednak jeden z nich był celowo  
przeznaczony do zagłady duchownych. 
Był to obóz w Dachau.

Niemcy więzili w Dachau du-
chownych różnych narodowości,  
a wśród nich najwięcej księży pol-
skich. W planach Hitlera w obozie tym 
począwszy od 1940 r. miano zgroma-

Ks. Marcin Tomaka

Pomnik ks. Marcina Tomaki w Haczowie

fot. A. Józefczyk
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Przy pierwszym spotkaniu z rzeźbiarzem Waldemarem 
Kijem czuje się jego serdeczność i otwartość. Na pyta-

nia odpowiada bardzo konkretnie. Z uśmiechem wspomina 
wydarzenia, o których mówi. Już od progu domu artysty 
widać jego zamiłowanie do drewna. Subtelne płaskorzeźby 
na ścianach, drewniane ozdoby i elementy użytkowe domu 
tworzą przyjemny, przytulny klimat. W takiej scenerii Pan 
Waldemar zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań dla na-
szych Czytelników. 

Anna Rzepka: Panie Waldemarze, w okolicy jest zna-
ne Pana zamiłowanie do drewna.  Jak zaczęła się Pana 
przygoda z rzeźbiarstwem i co dokładnie „wychodzi” 
spod Pana dłoni?
Waldemar Kij: Całe to moje 

struganie zaczęło się jakieś siedemnaście lat temu i można 
powiedzieć, że był to przypadek. Mój młodszy brat służył  
w wojsku w Nowym Sączu, skąd przywiózł piękną rzeźbioną 
ciupagę. Obejrzałem ją i stwierdziłem, że mógłbym spróbo-
wać coś takiego zrobić. I tak właśnie rozpoczęła się moja 
przygoda z rzeźbiarstwem. Obecnie rzeźbię płaskorzeźby, 
ale zaczynałem od rzeczy drobnych, łyżek, pojemników na 
przyprawy, półeczek i tego typu różnych drobiazgów.
A.Rz.: Tematyka Pana prac jest dość szeroka. Skąd 
czerpie Pan inspirację?
W.K.: Większość wzorów wymyślam sam. Niekiedy zdarza 
się, że podpatrzę jakiś pomysł, ale przetwarzam go na swój 
sposób.  
A.Rz.: Można powiedzieć, że opanował Pan naturę drewna, bo w tym materiale Pan 
pracuje, prawda? 
W.K.: Tak. Rzeźbię przeważnie w drewnie lipy, ale korci mnie, aby spróbować swoich sił 
w kamieniu. 
A.Rz.: Ile trwa wykonanie jednej rzeźby i jakie są ich dalsze losy? 
W.K.: Wykonanie rzeźby trwa od kilku dni do nawet kilku miesięcy, jeżeli jest to skom-
plikowany wzór z dużą ilością drobnych detali. Co do losów moich prac to generalnie 
rzeźbię dla siebie, jednak dużo rzeźb rozdaję rodzinie i znajomym.
A.Rz.: A czy ma Pan swoją najciekawszą lub ulubioną pracę?
W.K.: Moim ulubionym „wyrobem” są laski weselne tzn. laski dla drużby. Mam nadzieję, 
że dzięki nim choć trochę przyczynię się do tego, że ten piękny zwyczaj weselnego druż-
bowania nie zaginie w naszych stronach.
A.Rz.: Z jedną z takich lasek jest też powiązana pewna historia.
W.K.: Zgadza się. Jest to historia związana z laską dla drużby, którą zrobiłem dla zna-

Rzeźbiarska pasja

Waldemar Kij

jomych. Na weselu tychże znajomych 
obecni byli goście z Tarnowa, którym 
tak spodobała się ta laską i nasz zwy-
czaj drużbowania, że choć w ich stro-
nach nie ma takiej tradycji, to musiałem 
zrobić dla nich taką piękną rzeźbioną 
„palicę”.
A.Rz.: Rzeźbiarstwo to nie Pana je-
dyna pasja.
W.K.: To prawda. Rzeźba to jedno  
z moich hobby. Mam wiele zaintere-
sowań. Interesuję się historią moich 
stron, starymi zwyczajami, historią 
twierdzy Przemyśl. Jeżeli czas pozwala, 
zwiedzam forty twierdzy, bunkry linii 
Mokotowa oraz inne zabytki militarne  
w naszym regionie.
A.Rz.: Jakich wskazówek udzieliłby 
Pan początkującym artystom-rzeź-
biarzom?
W.K.: Myślę, że sam jestem jeszcze 
początkującym rzeźbiarzem. Jeżeli 
miałbym jednak coś doradzać, to bar-
dzo dużo cierpliwości i uporu, a efekty 
przyjdą same.
A.Rz.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:Anna Rzepka

Jacek Cetnarowicz

dzić większość aresztowanych duchownych, tak z krajów pod-
bitych, jak i z Niemiec i sojuszniczych Włoch. Ogólnie prze-
bywało tu przeszło 2794 duchownych, w tym 1773 kapłanów  
z Polski. Wszyscy duchowni polscy byli zgrupowani w blokach 
numer 28 i 30, kapłani innych narodowości w bloku 26. Urzą-
dzono tam obozową kaplicę, do której jednak nie można było 
uczęszczać polskim księżom. Kapłani zmuszani byli do wy-
czerpującej pracy fizycznej oraz poddawani licznym szykanom  
i prześladowaniom fizycznym. 

Pozbawiano ich cieplejszej odzieży, co w surowym klimacie 
podalpejskim kończyło się wyniszczającą chorobą. Dokonywano 
na nich eksperymentów pseudomedycznych. Stosowano wyrafino-
wane kary za wszelkie przejawy modlitwy. 

Kościół w Haczowie

WARTO  WIEDZIEĆ

fot. A. Józefczyk
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Z przeszłości dalszej i bliższej...

Ludność od zarania dziejów, starała się zmierzyć 
upływający czas, świadczą o tym choćby mity ludów sta-
rożytnych. Wiemy, że mierzyli czas za pomocą zegarów 
słonecznych, piaskowych i wodnych. Wszystkie prze-
trwały do wieków średnich a piaskowe zwane klepsydra-
mi do czasów współczesnych. 

Już w XII wieku w klasztorach zaczęto używać 
zegarów bijących o mechanizmach kółkowych. W XIII 
wieku powszechniejszymi stały się w Anglii, następnie 
we Włoszech, Francji i Niemieczech a od XIV wieku 
także w Polsce. Pierwszym polskim zega-
rem był krakowski godzinnik wieżowyy 
zamontowany na wieży kościoła N.M.P,  
o którym już w 1390 r. wspominano w Księ-
gach Miasta Krakowa. Jego opis znajdujemy 
jeszcze w XVII w.: „...zegar piękną akkomo-
dowany inwencyją. Najprzód każdego dnia 
globus miesięczny obraca się, wszystkie każ-
dego miesiąca wyrażający kwadry, przytem są  
2 niemałe statuy, więc za każdą godziną 
jedna z nich dzwoni i zębami, jakoby licząc 
uderza, pokąd bić nie przestanie (...) po za-
chodzie słońca zawsze tak samo w lecie, jako  
i zimie każdego czasu godzin 24 wybija jed-
nakowym ciągiem”. W Krakowie w XVI 
wieku było jeszcze dwa zegary, jeden „ratu-
szowy” sprowadzony z Norymbergi, a drugi 
na wieży katedry wawelskiej. Także w XV 
wiecznej Warszawie znajdujący się zegar na 
ratuszu zastąpiono nowym z warsztatu Pawła  
z Przemyśla. Poznański, ratuszowy „cza-
somierz” pojawił się w XVI wieku jako dzieło Barthela 
Wolfa z Gruben i ten także miał 24-godzinną podziałkę. 
Zegary te przetrwały średnio do 200 lat, nie znaczy to że 
były już bezużyteczne, zastępowano je nowszymi, bar-
dziej dokładnymi i bogatszymi w zdobie-
nia, np. nowy XIX wieczny zegar katedry 
wawelskiej miał już miedzianą tarczę i 
„opiewał na 8 łokci w przecięciu śred-
nicy”. W miarę rozprzestrzeniania się i 
upowszechniania fachu zegarmistrzow-
skiego coraz więcej miast miało swoje, 
jakże piękne zegary. 

Na przełomie XIX i XX wieku 
udoskonalano zegary i zegarki, zegar-
mistrzostwo bowiem stało się poważ-
nym przedsięwzięciem w wielu kra-
jach. W 1831 r. w Szwajcarii osiedlili 
się polscy zegarmistrzowie: Bandurski,   
Gostkowski i najbardziej znany podpo-
rucznik Antoni Norbert Patek, uczest-
nik Powstania Listopadowego. Patek  
w 1839 r. wspólnie z innym emigrantem 
F. Czapkiem założył w Genewie manu-
fakturę wytwarzającą zegarki. W 1845 r., 
po rozwiązaniu spółki z F. Czapkiem, rozpoczął współ-
pracę z francuskim wynalazcą (m.in. mechanizmu nacią-
gu główkowego) A. Philippe’em. Powstała wówczas fir-

ma Patek-Philippe, która działa do dziś, zegarki stały się najsłynniejsze 
w świecie acz niewiele osób zna ich polski rodowód. 

W XX wieku pierwszą Krajową Fabrykę Zegarów założył w 1901 
r. w Krośnie Michał Mięsowicz, 37-letni czeladnik zegarmistrzowski, 
terminujący w zakładzie swojego ojca Franciszka, praktykujący pod ko-
niec wieku także w zakładach Galicji, Pragi i Wiednia zdobywając tytuł 

mistrzowski w swoim fachu. W pierwszym roku ist-
nienia fabryki wykonano zegar  dla zamku w Birczy  
a wkrótce powstało dalszych 70.  Od począt-
ku istnienia  zakładu zegary zyskały sympatię  
w Brzozowskiem. W 1903 r. pierwszy z nich został 
zamontowany na wieży kościoła w Trześniowie,  
w 1910 r. kolejny, tym razem w kolegium Ojców Je-
zuitów w Starej Wsi, a piętnaście lat później zgodnie  
z zamówieniem rajców, zegar pojawił się na wieży 
brzozowskiego ratusza. Na wieżę kościelną Gra-
bownicy trafił taki zegar po zakończeniu budowy 
(w latach 1913-1926) nowego kościoła. W regionie 
Podkarpacia wytwory krośnieńskiego zegarmistrza 
zobaczyć można w Korczynie i  Dukli – wieże koś-
cielne; w Rzeszowie i  Ropczycach - wieże klasz-
torne oraz oczywiście w Krośnie – wieża ratusza, 
dom rodzinny, dzwonnica przy Kościele Farnym  
i  na gmachu sądu. Zastanawiający jest ich brak np. 
w Sanoku Jaśle czy Lesku, czyżby dla mieszczan 
tych miast były one za drogie. Nie zdziwmy się jed-
nak, będąc na Helu, że czas na budynku Poczty - też 

pokaże nam krośnieński zegar,  a poza granicami kraju np. we Lwowie, 
Tarnopolu, Drohobyczu czy Rawie Ruskiej. Sława krośnieńskich zega-
rów sięgała bardzo daleko, gdyż w okresie 1927-1929 wystawiane były 
na Targach Poznańskich a w 1929 r. także na Targach  Wschodnich we 

Lwowie.
Najważniejszym fragmentem każdego 

z zegarów, jego sercem był mechanizm zwany 
„werkiem”, wykonany z najlepszych stopów 
metali, pozwalających na długi okres użytko-
wania. „Wahadło” drewniane zakończone było 
metalową „szajbą”. Przy mechanizmie głów-
nym umieszczano „tarczę kontrolną” pokazują-
cą tą samą godzinę co na tarczy bądź tarczach 
głównych. Cały mechanizm znajdował się  
w drewnianej szafie, umieszczonej nawet o kilka 
metrów niżej niż tarcze (np. w zegarze brzozow-
skim). Ważnym elementem były także „młoty 
dzwonne”, pozwalające na słyszalność wybi-
jania godzin nawet na odległość jednego kilo-
metra. Zegar mógł posiadać także „mechanizm 
alarmowy” pozwalający po zwolnieniu blokady 
na długie bicie młotów zegarowych w dzwony, 
alarmujące tym samym całą okolicę

Zróżnicowane były wielkość i ciężar ze-
gara, co uzależniano nie tylko od wymogów zamawiającego ale także 
miejsca usytuowania; średnio waga wahała się w granicach od 200 do 
800 kg a jego koszt od 2 do 12 tys. przedwojennych zł.

Czasomierze i zegary

XV-wieczny zegar Orloj w Pradze
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Jan Wolak

Kieszonkowy zegarek pojawił się także w XV wieku, pierwszy 
powstał w warsztacie Piotra Hele w Norymberdze i z powodu kształtu 
zegarki te zwano jajkami norymberskimi a w Polsce zwano je „pekto-
ralikami”. Noszone początkowo na taśmach (przez zacnych mężów) 
i na wstążkach (przez damy), dopiero później pojawiły się łańcusz-
ki. Epokowym wydarzeniem dla zegarmistrzostwa było wynalezienie  
w XVII wieku wahadła i zastosowanie go do zegarów. Oprócz zegarów 
wieżowych na uwagę zasługiwały i zasługują zegary stojące i ścienne.  
W skarbcu katedralnym na Wawelu znajduje się np. stojący ozdobny ze-
gar złożony podobno przez króla Zygmunta Starego. Zygmunt III Waza 
miał darować nuncjuszowi Gaetano zegar w kształcie świątyni, w której 
uderzeniem godziny poruszała się papieska procesja.

Zegary te przeżywają dziś swój renesans, są  
zadbane, systematycznie konserwowane, o ich „du-
sze” dbają współcześni mistrzowie zegarmistrzowscy. 
I choć każdy z nas posiada w domu lub na ręku nowo-
czesne „elektroniki” z sympatią jednak spoglądamy na 
wieżowe czasomierze, kominkowe cacka czy kieszon-
kowe już antyki. 

A powspominać warto patrząc choćby na nowe 
zegary, zamontowane na budynku szkolnym w Nie-
bocku, na Urzędzie Gminy w Dydni czy Nozdrzcu, 
szczególnie gdy w czas „kanikuły” dobiegnie nas głos 
jego kurantów…

Halina Kościńska

Tradycja kładzenia kamienia węgielnego jest bar-
dzo stara i sięga jeszcze czasów biblijnych. W księdze 
Izajasza prorok mówi: „Oto ja położę na fundamentach 
Syjonu kamień, kamień doświadczony, węgielny”.

Kiedyś kamień węgielny wspierał węgieł budynku 
(węgieł to miejsce zetknięcia się dwóch ścian budynku, 
inaczej narożnik). Obecnie jest to symboliczna pierwsza 
cegła pod nową budowę. Jej położeniu często towarzyszy  
wmurowanie w fundament tzw. aktu erekcyjnego.  Za-
wiera on nazwiska osób, które były fundatorami budowy 
lub się do niej przyczyniły. Czasami kamień węgielny 
jest wmurowywany, gdy budowa jest już w trakcie, a na-
wet w dość zaawansowanym stadium.

Związane jest to z tym, że budynek stawia się, żeby 
nie było opóźnień, a chce się jednak, by kamień węgielny 
wmurowała jakaś pożądana osoba.

Kiedy budowa domu dobiega końca, na jego szczycie wiesza się wie-
chę. I zaprasza się majstrów oraz sąsiadów na poczęstunek. Obyczaj wieszania 
wiechy ma prawdopodobnie rodowód celtycki. Ludzie uznawali, że kiedy stoi 
konstrukcja i ma próg, to powstał dom. I już wtedy trzeba go chronić.

Ochronę przed nieznanymi siłami miały zapewnić rośliny, rzadziej zwie-
rzęta (głównie jako ofiary). Do roślin, które miały największa moc ochronną, 
należały: dąb, jesion, wierzba, brzoza, jarzębina i przede wszystkim leszczyna. 
Ta ostatnia zapewniała dostatek, płodność, chroniła dom przed ogniem. Była 
uznawana za drzewo życia. Do dzisiaj w wielu regionach kraju sadzi się ją 
przy wejściu do domu, bo ma  odstraszać diabły i złych ludzi.

Przed diabłem chroniła również wierzba. Było to ziele księżyca i usu-

Kamień węgielny i wiecha
wało z domu łzy, choroby i nieszczęścia. Dąb 
dodawał człowiekowi mocy. Celtowie w ogóle 
uznawali dąb za bramę do innego świata. Brzoza  
z kolei opiekowała się ludźmi. Ale uwaga: to  

z brzozy czarownice robiły miotły! 
Tradycyjna wiecha składała się  

z gałązek tych właśnie roślin.
Bogate obyczaje z zawieszaniem 

wiechy są szczególnie widoczne w Polsce 
południowo-wschodniej. Kultywuje się 
tam tzw. obrzęd wiechy. Kiedy na zrębie 
ustawi się pierwszą krokiew, jest ona stro-
jona w pęk gałązek lub kwiatów, często 
ozdobionych wstążkami. Po tym rozpo-
czyna się gościna, na którą zaprasza się 
majstrów budujących dom i sąsiadów.

Powstało nawet powiedzenie: 
„Chodzić od wiechy do wiechy”. Ozna-
cza ono świetną zabawę, chodzenie od 

knajpy do knajpy.
I na koniec ciekawostka. W dawnej Polsce 

wiecha była nie tylko związana z tradycjami bu-
dowlanymi, ale również była znakiem towarowym. 
Wiecha powieszona przed karczmą oznaczała, że 
w takim przybytku jest serwowane piwo.

Siedemnastowieczny pisarz Potocki pisał: 
„Wieniec na wino, wiechę na piwo, krzyżyk na 
miód wieszają”. Wspomniany krzyżyk  w tym 
przypadku  nie był oczywiście symbolem religij-
nym, tylko symbolicznym znakiem.

Sierpień to czas żniw. Po angielsku 
i niemiecku sierpień to august, po rosyj-
sku – awgust, po włosku – agosto, po wę-
giersku augusztus. Tylko u nas sierpień 
nazywa się sierpień.

W 8 roku Senat rzymski zajął się 
uporządkowaniem kalendarza. Wykorzy-
stał to cesarz  August. Zazdrościł swojemu 
wujowi Juliuszowi Cezarowi posiadania 
własnego miesiąca (lulius – lipiec), więc 
postanowił dotychczasową nazwę sierp-
nia – sextilis – zamienić na augustus.

Złośliwy los sprawił, że sześć lat 
później, właśnie w „swoim” miesiącu ce-
sarz zmarł. Jednak nazwa, w różnych mo-
dyfikacjach, została przyswojona przez 
większość języków europejskich. 

Polacy wraz z chrześcijaństwem 
przyjęli kalendarz rzymski.  Nie przyjęła 

Skąd się wziął sierpień?
się jednak u nas próba narzucenia łaciń-
skich nazw miesięcy. Nie ulegliśmy całej 
Europie i stworzyliśmy własne, poety-
ckie nazwy miesięcy. Pewnie zdecydował  
o tym rolniczy charakter naszej kultury. 
Polskie nazwy miesięcy są odbiciem tego, 
co się dzieje w przyrodzie. I tak nazwa 
naszego bohatera, sierpnia, bierze się od 
tego, że zakończono żniwa sierpami.

Nazwy pozostałych miesięcy 
również są powiązane z przyrodą.  I tak 
styczeń pochodzi od styku starego i no-
wego roku (styku dwóch lat). Luty, czyli 
srogi, bo jest to najzimniejszy miesiąc. 
Marzec, gdyż rozmazana jest przyroda, 
koniec zimy, początek wiosny. Kwiecień, 
gdyż pojawiają się kwiaty. Czerwiec – od 
chrząszczyka czerwca, z którego wyra-
biano czerwony barwnik. Lipiec, gdyż 

kwitną lipy. Wrzesień – od kwitnącego 
wrzosu. Październik od paździerzy, czy-
li odpadów z lnu lub konopi, gdyż był to 
miesiąc ich obróbki. Listopad, bo opadają 
liście. Grudzień od grudy, czyli zmarznię-
tej ziemi. Jedynym wyjątkiem jest maj. 
Tak, jak w innych kulturach, również  
i u nas jest to miesiąc poświęcony bogini 
Mai, matce Merkurego (łac. Maius).

Polskie nazwy miesięcy pojawiają 
się w źródłach dopiero pod koniec XIV 
wieku. Jednak jeszcze w XVI w. wystę-
pują różne wersje. I tak np. styczeń to 
ledzień, od lodu, luty – gromnicznik (od 
Matki Boskiej Gromnicznej), wrzesień to 
świętomichalski od św. Michała lub pa-
jęcznik od babiego lata. Październik z ko-
lei bywał nazywany winnikiem od wino-
brania, a grudzień godnikiem od godów, 
czyli Bożego Narodzenia.

Obecny zestaw nazw miesięcy 
ogólnie się przyjął w XIX wieku.

Halina Kościńska
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Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Na łamach „BGP” opisuję od kilku miesięcy polskie 
tradycje, zwyczaje i obrzędy. Te, które zrodziła tradycja koś-
cielna i te, które należą do sfery świeckości. Te, których pięk-
nem i bogactwem się chlubimy i te, które są raczej kłopotli-
wym spadkiem historii. Opisuję je dla tych, którzy chcieliby 
się czegoś nowego dowiedzieć.

Tym razem coś o żniwach i o obyczaju, który 
przeminął bezpowrotnie.

„Zaszkliły się paniczkowe oczy i sposępnia-
ła wesoła twarz...”. Zaszkliły wtedy, gdy pędząc 
na siwku do swojego dworu dostrzegł nędzarza 
przygotowującego nocleg na pryzmie przy-
drożnych kamieni, a potem wdał się z nim  
w rozmowę i dowiedział, że jest to bandos, 
który powraca ze żniw.

Jest to scena ze „Słowa o bandosie” 
Stefana Żeromskiego, który też zapewne był 
owym litościwym paniczem i spisał swe wra-
żenia z jakiegoś spotkania w młodości. Czy-
tamy w książce, że młody bandos, gdzieś tam 
zaharowywał się, nie wypuszczając sierpa od 
świtu do nocy, a teraz powracał okulały do 
domu, że wreszcie panicz usiadł przy nim na 
kamieniach i - „krwawą bandosa dolę przypiął 
sobie do lewego boku, jak zardzewiały, z ziemi 
wykopany brzeszczot mieczowy. Rąbać nim począł 
mrok zagęstniały i narosłą przemoc w ojczyźnie...”.

Ktoś powie patos. Może nawet nadmierny. Ale 
nie wypada krytykować naszego klasyka, gdyż jego 
utwór (I wydanie 1908 r.) jest jednym z najszlachetniejszych 
i najdramatyczniejszych oskarżeń koszmaru na dawnej wsi 
polskiej. Przez wieki pan mógł się na wsi puszyć jako „uro-
dzony” i korzystać z wielorakich przywilejów, podczas, gdy 
chłop, który był tylko „pracowitym”, musiał tyrać, znosić 
upokorzenia i kłaniać się w pas. „Oekonomika ziemiańska” 
Haura z 1675 roku poucza jak obchodzić się z kmiotkiem - 
„Tak się z nim obchodzić, jak w szkole z żaki bakałarz: to jest 
dać mu chłostę i pamiętne dobre”. Kij, harap, dyby, kuna, 
gąsior i loch strzegły subordynacji, a jeśli nie pomagały, bez 
większych ceregieli sądowych, można było opornych posy-
łać i na szubienicę.

Słoneczko śliczne oko, dnia oko pięknego!
Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego.
Ty wstajesz, kiedy twój czas; jemu zda się mało:
Chciałby on, żebyś ty o północy wstawało;
Ty bieżysz od południa zawsze swoim torem,
A on chciałby ożenić południe z wieczorem...
Ta pieśń Pietruchy z „Żeńców” Szymona Szymono-

wica to perła liryki staropolskiej, a zarazem lament, który 
wzbijając się w sierpniowe niebo miesza się ze świstem bata, 
bo zapobiegliwy starosta nie próżnował. Jest jednak jeszcze 
inny powód, by przytoczyć ten fragment. Nawet pod pań-
szczyźnianym batem wiernym druhem żniwiarzy w ich doli 
i niedoli była pieśń.

Uśmiech wśród kłosów

Panie mój, panie mój! Ze mnie 
woda, z ciebie łój.

Z ciebie łój wygotować. Ze mnie 
wodę wyszorować.

Tak, jak w „Żeńcach” albo w tej zgrzebnej zwrotce ludowej 
był to śpiew podkreślony smutkiem i skargą. Ale nie zawsze tak 
było. Zdarzały się wesołe sytuacje, którymi wieś łagodziła swo-
ją mordęgę podczas żniw np. przy stawianiu komuś chałupy, przy 
zbiorowym sprzątaniu zboża czy przy zasiewach.

Bandosi z Podhala słynęli z umiejętności kosiarskich i jako 
pierwsi zaczęli posługiwać się kosą przy żniwach, przekonując in-
nych, że nie jest to tylko narzędzie do ścinania trawy, co począt-
kowo było regułą na wsi. Gdy udawali się na zarobek, a często ich 

drogi wiodły daleko, lubili na pożegnanie 
wyśpiewać się i wyhulać, tym bardziej, że 

przygrywały im często dudy i basetle.
Żniwiarze często ledwo dysząc 

od trudu i skwaru śpiewali podczas 
pracy, nie chcąc się zamienić w po-
nurych, do cna zrezygnowanych 
niewolników. Często śpiew to-
warzyszył wyzwolinom na ko-
siarza, a zarazem na parobka. 
Prawdziwy mężczyzna musiał 
posiąść sztukę posługiwania się 
kosą. Machać pokosy, żeby furko-
tało, ciąć łan najniżej i najrówniej, 
nie zostawiać na nim brody, a co 
najważniejsze nie uszkodzić bądź 
połamać narzędzia. Te cnoty mia-
ła wieś w wielkim poważaniu, gdy 

kosa królowała na polu i nikt jeszcze 
nie śnił o maszynach rolniczych. Kosa, 

gdy ograniczyła rolę sierpa do babskie-
go pomocnika, stała się w chłopskim życiu 

czymś równie pasującym do mężczyzny jak bat, 
pług i wypity bez zachłyśnięcia się kieliszek. Nie-

pełnoprawny kośnik zwany frycem musiał pokonać różne facho-
we trudności, chłostany był batem splecionym ze słomy, a przede 
wszystkim dopingowany był do pośpiechu. 

Po zakończonym koszeniu chłopaka strojono w wieniec  
z kwiatów, sitowia, kłosów i przy muzyce zmieszanej z brzękiem 
klepanych kos sprowadzano go z pola, nieraz niosąc na plecach. 
Starosta lub tzw. cechowy wygłaszali orację. Po niej, gdzieś  
w środku wsi, pod rozłożystym drzewem siadali i rysowali chło-
pakowi pług, radło, bronę czy widły i przepytywali go, czy wie, 
co przedstawiają. Chociaż odpowiedzi były dobre, nie zadawalały 
starszych i młodzieniec otrzymywał lanie po tyłku. 

Nie wolno mu było śmiać się ani rozmawiać. Wzbraniano 
mu także kieliszka, chociaż flaszki już czekały, a towarzystwu za-
częły wykwitać pierwsze rumieńce. Lanie przerywała dziewczyna, 
rzucając chustkę na chłopaka. Okowity mógł się napić, gdy na dany 
rozkaz potrafił ująć ustami postawiony przed nim kielich i wypić 
jego zawartość. Potem było odczytanie protokołu wyzwolin pełne-
go ważnych treści, ale ujętych z humorem.

Parobek po wyzwolinach uradowany prosił wszystkich do 
karczmy, a tam już nie mogło zabraknąć niczego. Nieraz dopie-
ro świt przerywał hulankę, przypominając biesiadnikom, że pora 
umoczyć głowę w wiadrze, naostrzyć kosę i zająć się znowu szu-
miącymi cicho łanami zbóż.

Opr. Halina Kościńska
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Mariola Leń mieszka w Bliznem. To 
młoda, wesoła, utalentowana muzycznie oso-
ba. Śpiewa od dzieciństwa i od najmłodszych 
lat odnosi w tej dziedzinie sukcesy. Obecnie 
jest stypendystką „Fundacji Nowego Tysiącle-
cia” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mu-
zyki. W brzozowski pejzaż muzyki dziecięcej 
i młodzieżowej wpisała się już na dobre. 

Magdalena Pilawska: Czym są dla Ciebie: 
muzyka, śpiew, występy na scenie?  
Mariola Leń: Mogłabym powiedzieć, że to 
całe moje życie, choć może to lekka przesada. 
Prawdą jest jednak, że bardzo to lubię. Właś-
ciwie śpiewam od zawsze. Już jako 6-letnie 
dziecko zaczęłam występować na scenie i od 
razu poczułam, że to moje przeznaczenie. 
Myślę, że odziedziczyłam to po moim tatu-
siu, który również miał piękny głos i bardzo 
lubił śpiewać.
M.P.: Jesteś bardzo młodą osobą a już na 
swoim koncie masz niebagatelne sukcesy.
M.L.: Muszę nieskromnie stwierdzić, że to 
prawda i bardzo się z tego cieszę. Pierw-
szym moim występem na scenie były „Miko-
łajkowe debiuty”. W tej imprezie przez trzy 
lata zdobywałam czołowe miejsca. Poza tym 
zdobyłam Grand Prix w Festiwalu Piosenki 
Turystycznej 2005, I miejsce w Konkursie 
Piosenki Obcojęzycznej 2005, brałam udział 
w finale konkursu Wygraj Sukces w Tarno-
brzegu w 2006, dwukrotnie otrzymałam Na-
grodę Wójta w 2004 r. i 2007 r. W ostatnich 
latach  zdobyłam również II miejsce w fe-
stiwalu „Na Skrzydłach Muzyki” w 2006 r.  
w Rzeszowie, I miejsce w konkursie „Mi-
kołajkowe spotkanie”, a w 2007 r. zosta-
łam laureatką konkursu „Uśmiechnij się 
mamo”, gdzie nagrodą było nagranie płyty 
w studio nagrań Radia Rzeszów. W tym roku 
29 kwietnia na ogólnopolskim festiwalu GIM-HIT w Jaśle zdobyłam 
drugie miejsce, lepsza była tylko reprezentantka Torunia.
M.P.: Nie tak dawno wzięłaś również udział w Finale 13 Konkursu 
Piosenki Wygraj Sukces w Tarnobrzegu.
M.L.: Tak, udział w tym finale to było dla mnie ogromne przeżycie, ale 

i niezapomniana przygoda. Bardzo dużo się nauczyłam, bo 
udział w każdej tego typu imprezie pozwala na zdobycie 
dodatkowych umiejętności i doświadczenia, tak niezbęd-

nego w tej dziedzinie.
M.P.: Wiem, że jesteś uczennicą szkoły 
muzycznej i cały czas dokształcasz się 
muzycznie.
M.L.: Staram się, bo wiem, że jest to nie-
zbędne, by być dobrą piosenkarką. Moim 
marzeniem jest, by tak się stało. Obecnie 
chcę zdobyć jak najlepsze wykształcenie  
i umiejętności muzyczne. Czasami aż braku-
je mi czasu, bo oprócz nauki w gimnazjum 
mam zajęcia w szkole muzycznej. Uczę się 
tam gry na skrzypcach i na fortepianie. Co 
roku biorę udział w warsztatach wokalnych 
w Dębicy, prowadzonych przez rodzinę 
Steczkowskich.
M.P.: Jesteś jedną z bardziej znanych 
i docenianych młodziutkich artystek  
w powiecie brzozowskim. To pewno duża 
satysfakcja.

M.L.: Owszem, to bardzo miłe, że miesz-
kańcy naszego regionu wiedzą kim jestem 
i doceniają mnie. Najważniejsze dla mnie 
jest jednak to, że kocham to co robię, daje 
mi to ogromną radość i nie ukrywam, że 
lubię, gdy moje występy podobają się 
publiczności. Ostatnio na przykład by-
łam zaproszona do Szkoły Podstawowej 
w Przysietnicy jako gość specjalny i za-
razem członek jury w konkursie piosenki 
szkolnej. Potraktowałam to jako wyróż-
nienie. Bawiłam się przy tym wspaniale, 
za co jestem wdzięczna Panu Dyrektorowi 
i organizatorom.
M.P.: Śpiewasz również zespołowo, lu-
bisz tego typu występy?
M.L.: Oczywiście, bo w ogóle lubię śpie-
wać, bez względu na to, czy robię to jako 
solistka, czy w zespole. Od lat działam  
w Estradzie Dziecięcej przy Brzozowskim 
Domu Kultury, instrumentalno-wokalnym 
zespole „Brevis” w Bliznem, z którym  
w ostatnim czasie zdobyliśmy I miejsce  
w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o 

Zdrowiu w Warszawie, także w zespole „Antabo” i w chó-
rze szkoły muzycznej. 
M.P.: Życzę kolejnych sukcesów i dziękuję za rozmo-
wę.

EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU ELEKTRONIKI
Jabłonica Polska 169, 36-213 Haczów, tel. 0 506 437 839, 0 600 854 361

Odbieramy do utylizacji:
- sprzęt komputerowy
- sprzęt biurowy
- sprzęt teleinformatyczny

- sprzęt telekomunikacyjny
- sprzęt agd i audio-video
- sprzęt medyczny
- przyrządy do nadzoru i kontroliwww.ecoe.com.pl

„Śpiewam od zawsze…”
Wywiad z Mariolą Leń

Mariola Leń

Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej  
i Młodzieżowej „Uśmiechnij się mamo”  

- Haczów 2007

Rozmawiała: Magdalena Pilawska
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Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta
 

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. 
Od 1962 r. gruntował swoją wiedzę z zakre-
su rysunku, malarstwa i grafiki w kółkach 
plastycznych przy boku znanych gliwickich 
artystów, plastyków. Fascynuje się twórczoś-
cią hiszpańskiego surrealisty Salwadore Dali. 

Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem 
i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. Wykonywał ilu-
stracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na wystawach  
w kraju i za granicą.

Tadeusz Krotos

Po eliminacjach 20 lipca br. na stadionie w Jasionowie odbył 
się Powiatowy Finałowy Turniej „Gloria Victis”. W meczu o pierw-
sze miejsce zespół z Jasionowa pokonał „Górnik” Grabownicę rzu-
tami karnymi dopiero w 11 kolejce. W normalnym czasie był wynik 

remisowy 2:2. W meczu o trzecie miejsce zespół LKS „Płomień” 
Zmiennica pokonał LKS Górki 3:0. Piąte miejsce zajęła Brzozo-
via MOSiR Brzozów.

Najlepszym zawodnikiem finałowego turnieju został wy-
brany Maciej Tymkiewicz z Górnika Grabownica, zaś najlep-
szym bramkarzem Grzegorz Kielar z Jasionowa. Zawody pro-
wadzili sędziowie: Michał Siwak, Kamil Dobosz, Jacek Śnieżek, 
Dariusz Domaradzki oraz Józef Baran. Organizatorem spotkania 
finałowego był JKS Jasionów i PZ LZS w Brzozowie.

Skład zwycięskiego zespołu przedstawiał się następująco: 
Grzegorz Kielar, Dariusz Smoleń, Marcin Samborski, Areniusz 
Filak, Tomasz Bogaczewicz, Krzysztof Smoleń, Marcin Smoleń, 
Krzysztof Zgłobicki, Bartłomiej Borkowski, Piotr Ziemiański, 
Piotr Kielar, Bartłomiej Zgłobicki, Dawid Niezgodzki, Dawid 
Filak, Piotr Zuchowski oraz Dariusz Madej. 

Gloria Victis

Zwycięskie drużyny: JKS Jasionów i GKS „Górnik” Grabownica inf. własna
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Akcja Sportowisko jest przedsięwzięciem realizowanym od 
2000 roku przez Bank BGŻ we współpracy ze Szkołą Tenisa Tie Bre-
ak. W tym roku akcja skierowana została do dzieci w wieku 11 lat 
(rocznik 1997) uzdolnionych sportowo, wywodzących się z uboższych 
regionów. Sama akcja Sportowisko to dwutygodniowy pobyt w War-
szawie, podczas którego realizowany jest bogaty program sportowy 
obejmujący m.in. grę w tenisa, pływanie, gry zespołowe i lekką atlety-
kę. Ponadto dzieci mają okazję do zwiedzania stolicy oraz uczestniczą 
w imprezach kulturalnych i rozrywkowych. 

W tym roku akcja pod nazwą „Sportowisko 2008” adresowa-
na była do dzieci z województwa podlaskiego i podkarpackiego. W 
naszym województwie objęła młodych sportowców w dwóch powia-
tach: leskim i brzozowskim. Z wymienionych powiatów do Warszawy 
wyjechało 50 dzieci, po 25 z każdego z powiatów. Łącznie cała akcja 
objęła 100 dzieci. 

**********
W dniach od 23 czerwca do 5 lipca br. 25 najlepszych sportow-

ców powiatu brzozowskiego (13 dziewcząt i 12 chłopców) wzięło 
udział w obozie w ramach akcji ,,Sportowisko 2008”. Uczestnikami 
byli absolwenci klas czwartych szkoły podstawowej wyłonieni drogą 
eliminacji gminnych, a następnie powiatowych w czwórboju lekkoat-
letycznym. Oprócz uczniów naszego powiatu na obozie przebywali też 
młodzi sportowcy z powiatu leskiego i z województwa podlaskiego 
(dzieci z Suwałk).

W trakcie pobytu na „Sportowisku” dzieci realizowały boga-
ty program sportowy, nastawiony głównie na grę w tenisa ziemnego. 
Poza tym brały udział w rozgrywkach w piłkę nożną, piłkę siatkową, 
tenisa stołowego i zawodach w czwórboju lekkoatletycznym. Orga-
nizowane były również konkursy w dwa ognie, piłkarzyki i w mo-
cowaniu na rękę, a także konkurs piosenki, plastyczny, jak również 
bieg na orientację. Podczas zawodów i konkursów prowadzona była 
rywalizacja indywidualna, grupowa oraz między województwami.  
W klasyfikacji ogólnej województwo podkarpackie okazało się lepsze 
od województwa podlaskiego. Indywidualnie sportowcy naszego po-
wiatu także uzyskali najlepsze rezultaty w czwórboju lekkoatletycz-
nym, będącym niejako podsumowaniem całego Sportowiska. Najlep-
sza wśród dziewczynek była Patrycja Drożdżal ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Izdebkach, druga była Aleksandra Stawarz ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Brzozowie, natomiast trzecia - uczennica z Suwałk. 
Wśród chłopców wygrał Paweł Rachwał ze Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Golcowej, drugi był Jarosław Jarosz ze Szkoły Podstawowej w Bli-
znem, natomiast trzeci - uczeń z Leska. Zwycięzcy otrzymali medale 
i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez BGŻ. Za pierwsze 
miejsca wśród chłopców i dziewczynek nagrodami były rowery, które 
wręczał Ryszard Szurkowski były mistrz świata w kolarstwie. Za ko-
lejne miejsca na podium nagrodą był sprzęt turystyczno – sportowy  
i książki Bogusława Wołoszańskiego, który także był obecny na cere-
monii wręczania medali. 

Oprócz zajęć sportowych, organizowane były także wycieczki 
po stolicy. Uczestnicy Sportowiska zwiedzili m.in.: Starówkę z Za-
mkiem Królewskim, Łazienki, Pałac w Wilanowie, Muzeum Sportu  
i Centrum Olimpijskie, a także Pałac Kultury i Nauki. Chodzili też do 
multikina, na pływalnię i do aquaparku. 

Opiekunami dzieci byli nauczyciele: Agnieszka Adamczyk  
z Zespołu Szkół w Haczowie, Krzysztof Łobodziński ze Szkoły Pod-
stawowej w Baryczy oraz Krzysztof Kij z Zespołu Szkół Nr 1 w Hum-
niskach.

 Dzieci mogły wyjechać na „Sportowisko 2008” dzięki wspar-
ciu finansowemu udzielonemu przez Starostę Brzozowskiego, Burmi-

strza Brzozowa oraz Wójtów Gmin z Haczowa, Jasienicy 
Rosielnej, Domaradza i Nozdrzca. 

Sportowisko 2008

Krzysztof Kij
Stanisław Pilszak

Uczestnicy Sportowiska na warszawskiej starówce ...

.... w aquaparku ... 

... na siłowni. 

Zwycięzcy konkursów wraz z nagrodami
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SPORT

19 czerwca br. w świetlicy Starostwa Powiato-
wego w Brzozowie już po raz piąty odbyło się Podsu-
mowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół. Uro-
czystość podsumowująca rywalizację sportową szkół 
w roku szkolnym 2007/2008 zorganizowana została 
przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i Staro-
stwo Powiatowe w Brzozowie.

W podsumowaniu udział wzięli: Zygmunt Błaż 
– Starosta Brzozowski, Stanisław Jakiel – Wójt Gmi-
ny Haczów, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, 
Stanisław Gierula – Sekretarz Gminy Domaradz, Ste-
fan Szarek – Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Brzozowie, Bronisław Przy-
czynek – Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie. Na podsu-
mowanie przybyli również dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele wychowania fizycznego oraz uczniowie, którzy 
w mijającym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki 
sportowe.

Uroczystość prowadził Marek Szerszeń Prze-
wodniczący Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego w Brzozowie, który powitał zaproszo-
nych gości i rozpoczął uroczystość od przedsta-

wienia wyników rywalizacji sportowej szkół naszego powiatu. I tak  
w kategorii szkół podstawowych rywalizujących w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej ponownie najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa  
w Haczowie – 258,5 pkt., wyprzedzając SP Nr 1 w Humniskach – 233,5 

pkt. i SP Nr 1 Brzozowie – 195,0 pkt. Dalsze miejsca zajęły od-
powiednio: SP Nr 2 w Humniskach (165,5 pkt.), SP w Bliznem  
(165,0 pkt) i SP w Starej Wsi (151,0 pkt.). W kategorii gimnazjów 
po raz kolejny najlepszym okazało się Gimnazjum Nr 1 w Brzo-
zowie – 286,0 pkt. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum w Bliznem  
– 236,5 pkt. a trzecie – Gimnazjum w Haczowie (212,0 pkt.). Na ko-
lejnych miejscach uplasowały się gimnazja z Niebocka (191,0 pkt.), 
Domaradza (152,5 pkt.) i Dydni (149,0 pkt.). 

Z kolei w kategorii szkół ponagimnazjalnych rywalizujących 
w ramach Licealiady pierwsze miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształ-
cące – 462,0 pkt., drugie – Zespół Szkół Ekonomicznych – 371,0 pkt. 
a trzecie – Zespół Szkół Budowlanych – 190 pkt. Wszystkie szkoły 
otrzymały okazałe puchary i pamiątkowe dyplomy. Ceremonii wrę-
czenia dokonali Starosta Brzozowski, Wójtowie oraz Wiceprzewod-
niczący PSZS – Marian Wojtowicz.

W dalszej części spotkania, uhonorowani dyplomami i nagroda-
mi rzeczowymi zostali uczniowie, którzy w konkurencjach indywidu-

alnych plasowali się w pierwszych dziesiątkach na zawodach sportowych 
rangi wojewódzkiej.

Na liście nagrodzonych, młodych sportowców znaleźli się m.in. 
Daniel Bryś (Gimnazjum Nr 1 w Humniskach) – mistrz województwa  
w indywidualnych biegach przełajowych na 1200 m oraz Tomasz Jaskółka 
(SP Nr 1 w Brzozowie) – najlepszy w województwie w indywidualnych 
mistrzostwach w szachach kl. IV-VI szkół podstawowych. Ponadto wy-
różnieni zostali: Jan Drabek (SP Nr 1 Golcowa) – szachy, Patrycja Droż-
dżal, Dawid Fil (obydwoje SP Nr 2 Izdebki) – biegi przełajowe, Aleksan-
dra Kozubal (SP Nr 1 Brzozów) – szachy, Sylwia Dudycz, Gabriela Kędra 
(obydwoje SP Nr 1 Humniska) – biegi przełajowe i lekkoatletyka, Kata-
rzyna Jaskółka (SP Nr 1 Brzozów) – szachy, Agata Papaj (I LO) – pły-

wanie, Michał Rymarz (Gimnazjum Nr 1 Brzozów) – lekkoatletyka, 
Kamil Koszela (SP Nr 2 Humniska) – biegi przełajowe, Jakub Buczek 
(Gimnazjum Wzdów) – szachy, Karolina Potoczna (Gimnazjum Wara) 
– biegi przełajowe, Ewelina Pitera (Gimnazjum Nr 1 Humniska) – lek-
koatletyka, Dominika Mazur (Gimnazjum Blizne) – biegi przełajowe,  
Łukasz Szuba (Gimnazjum Nr 1 Brzozów) – lekkoatletyka, Barbara 
Nogaj (I LO) – szachy, Sebastian Bogacki (SP Grabownica) – lekkoat-
letyka i Paulina Fudali (I LO) – pływanie. 

Podczas spotkania wyróżniono również działaczy sportowych  
i nauczycieli wychowania fizycznego, którzy swoim zaangażowaniem 
i pracą – nierzadko wykonywaną społecznie, osiągnęli znakomite wy-
niki sportowe oraz przyczynili się do rozwoju PSZS w Brzozowie.

Uhonorowano tutaj: Martę Sobotę (SP Haczów), Justynę Ter-
lecką (Gimnazjum Haczów / Gimnazjum Jabłonica Polska), Jerzego 
Pietryckiego (Gimnazjum Nr 1 Brzozów), Krzysztofa Kija (SP Nr 1 

Humniska), Artura Cyparskiego (I LO), Piotra Wronę (Gimnazjum Bli-
zne), Pawła Jurkiewicza (SP Nr 1 Brzozów), Krzysztofa Gołąba (SP Sta-

ra Wieś), Tomasza Kopacza (Gimnazjum Domaradz). Ponadto szczególne 
wyróżnienia przyznano Kazimierzowi Kozubalowi – miłośnikowi szachów  
z Brzozowa i Marianowi Wojtowiczowi – poprzedniemu Przewodniczą-
cemu PSZS. 

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół
w roku szkolnym 2007/2008

Laureaci współzawodnictwa w ramach IMS z Z. Błażem i M. Wojtowiczem

Starosta Brzozowski wręcza puchar dla SP Haczów
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SPORT/ROZRYWKA

1) wyliczenie czegoś na piśmie; zestawienie, spis, 5) miejsce 
akcji „Dżumy” Alberta Camusa, 6) Alain (ur. 1935), aktor fil-
mowy;; „Rocco i jego bracia”, „Lampart”, 8) duży potężny bat, 
10) długa wypowiedź utrzymana w podniosłym stylu, 12) słoik 
z gumową uszczelką i sprężynką przyciskającą pokrywkę, 13) 
część doby od zachodu do wschodu słońca, 14) luźny kawałek 
papieru.

KRZYŻÓWKA POZIOMO

PIONOWO

1) suma pieniędzy wydana na coś, koszt, 2) substancja mają-
ca właściwość barwienia innej substancji; barwnik, farba, 3) 
impertynent, zarozumialec, 4) Tomasz (1796-1855) poeta, 
współzałozyciel towarzystwa filomatów, 7) ogół ocen i norm 
moralnych przyjętych w danej społeczności; nauka o moralno-
ści, filozofia moralności, 9) zwierzchnik juhasów, 11) suchy, 
zamknięty wrotami wodoszczelnymi basen, z którego wypom-
powuje się wodę po wprowadzeniu statku.

Litery z pół ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązanie

Kolejnym punktem uro-
czystości było nagrodzenie szkół, 
które osiągnęły wysokie lokaty  
w zawodach na szczeblu woje-
wództwa w konkurencjach dru-
żynowych. Nagrodzono tutaj SP 
Nr 1 Brzozów (I m – szachy), 
SP  Nr 1 Humniska (III m – 3-bój 
lekkoatletyczny chłopców, IV m  
– 4-bój la dziewcząt), SP Haczów 
(IV m – mini piłka ręczna dziewcząt  
i chłopców), SP Nr 2 Humniska 
(IV m – 3-bój lekkoatletyczny 
dziewcząt), Gimnazjum Haczów 
(IV m – piłka ręczna chłopców, IV-
V m – piłka ręczna dziewcząt, VI 
m – koszykówka dziewcząt), Gim-
nazjum Stara Wieś (VI m – tenis 
stołowy dziewcząt), ZS Jasionów 
(IV m – koszykówka chłopców, VI 
m – mini koszykówka chłopców)  
i I LO Brzozów (VI m – koszy-
kówka chłopców, szachy druży-
nowe i piłka ręczna dziewcząt).

Następnie wójtowie i przed-
stawiciele władz poszczególnych 
gmin uhonorowali i pogratulowali 
najlepszym swoim szkołom oraz 
wyróżniającym się nauczycielom. 

Swoje nagrody wręczyli 
Wójt Gminy Dydnia, Wójt Gminy 

Haczów, w imieniu Wójta Gminy 
Domaradz - Sekretarz Gminy Do-
maradz i w imieniu Burmistrza 
Brzozowa – Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Promocji Urzędu Miej-
skiego.  

Ostatnim akcentem uroczy-
stości były wystąpienie zaproszo-
nych gości. Najpierw głos zabrał 
Starosta Zygmunt Błaż, który po-
gratulował nagrodzonym wspa-
niałych osiągnięć sportowych fun-
dując nagrody pieniężne dla szkół 
średnich. Jednocześnie wyraził 

nadzieję, iż dalsza systematyczna 
praca z dziećmi i młodzieżą oraz 
zaangażowanie nauczycieli wy-
chowania fizycznego będzie pro-
wadzić do kolejnych sukcesów  
w nadchodzącym roku szkolnym. 
Z kolei Bronisław Przyczynek 
pogratulował laureatom sporto-
wej postawy a nauczycielom ży-
czył wytrwałości i przyjemności 
w pracy z młodymi sportowca-
mi.  Na zakończenie uroczystości 
Marek Szerszeń życząc przyjem-
nego, wakacyjnego odpoczynku 
podziękował wszystkim zebra-
nym za przybycie. 

W swoim wystąpieniu Starosta Z. Błaż podkreślił rolę sportu 
w życiu młodego człowieka

Przedstawiciele gimnazjów z St. Jakielem i J. F. Adamskim Marek Szerszeń
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HOROSKOP
BARAN (21 III – 20 IV)
Korzystaj z lata! Potrzebujesz kontaktu z naturą i wakacji, zwłaszcza 
że mogą Ci się przydarzyć kłopoty ze zdrowiem związane z przepra-
cowaniem i wyczerpaniem. Koniecznie więc pomyśl o wypoczyn-

ku, choćby kilkudniowym i zorganizuj go tak, jak lubisz: wyjedź w góry lub 
wybierz się na romantyczny spacer o zachodzie słońca nad morzem.

BYK (21 IV – 21 V)
W połowie miesiąca uda Ci się wreszcie rozwiązać dręczący Cię 
już od dawna problem i dzięki temu znaczniej optymistyczniej spoj-
rzysz na świat. Lepiej też z pracą – pod warunkiem, że zastanowisz 

się, czego od niej tak naprawdę chcesz i wreszcie zaczniesz to właśnie robić! 
W uczuciach rzeczywiście lato: flirty i flirciki, ale nie przesadzaj.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Na szczęście w pracy i w uczuciach spokój. Bardzo sympatycznie 
zapowiada się druga połowa miesiąca, zwłaszcza jeśli planujesz 

wtedy urlop. Podczas wakacyjnych wypadów może się samotnym Bliźnia-
kom przydarzyć naprawdę szalona wakacyjna miłość i koniecznie powinni 
tę szansę wykorzystać.

RAK (22 VI – 23 VII)
To będzie udany miesiąc: pełen interesujących zajęć, nie tylko 
zawodowych, podczas których dobry humor Cię nie opuści. A to 

właśnie będzie Twoim atutem, który sprawi, że i w pracy i w kontaktach 
towarzyskich zaczniesz być po prostu niezbędną osobą… 

LEW (24 VII – 23 VIII) 
To będzie niestandardowy miesiąc, pełen zaskakujących wydarzeń, 
ale poradzisz sobie ze wszystkim bez problemu! Pamiętaj tylko, 
że Ty też od czasu do czasu musisz odpocząć, inaczej może się to 

skończyć chorobą, i to podczas pełni wakacyjnego sezonu! Zastanów się, 
czy to rozdrażnienie, które Cię ostatnio nie opuszcza, to przypadkiem nie 
dlatego.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Ten miesiąc jest wymarzony na rozpoczęcie nowej pracy i inwesty-
cje finansowe – więc pieniędzy Ci nie zabraknie, choć nie powinie-
neś przesadzać z wydatkami. W drugiej połowie miesiąca wszystko 

będzie Ci się udawało: interesy, finanse i miłość.

WAGA (24 IX – 23 X)
Odczuwasz zmęczenie całoroczną pracą, ale jeszcze trochę mu-
sisz wytrzymać, nie odpuszczaj. W tym miesiącu uważaj na ludzi, 
z którymi pracujesz i się spotykasz, wielu z nich wcale Ci dobrze 

nie życzy, inni chcą tylko wykorzystać Twoją wiedzę i umiejętności. Ale jeśli 
zachowasz ostrożność, wszystko będzie dobrze.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W miesiącu sierpniu Twoje zawodowe rozterki się skończą i wszyst-
ko powinno się wyjaśnić, a Ty wreszcie będziesz mógł pomyśleć 
o urlopie. Zaplanuj go tak, by był oryginalny i niekoniecznie tylko 

wypoczynkowy, a na pewno nie pożałujesz. Z nowymi siłami łatwiej Ci będzie 
zdobyć to, czego chcesz.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
W tym miesiącu będzie Ci trochę szwankować Twoje słynne poczu-
cie humoru, a szkoda, bo będzie ono akurat teraz bardzo potrzebne. 
Jeśli jednak sprężysz się i weźmiesz w garść wszystko Ci się uda:  

i prywatnie, i zawodowo. Na wszelki jednak wypadek nikomu w tym miesiącu 
nie obiecuj zbyt dużo.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Zanim wyjedziesz na urlop, uporządkuj sobie wszystko w pracy, 
inaczej nie odpoczniesz nękany telefonami i pytaniami. Opłaci się! 
To także dobry czas na szukanie nowej pracy, przydarzy Ci się kilka 

interesujących propozycji, ale nie decyduj się zbyt szybko, bo nie wszystkie są 
tak korzystne, jak na to wyglądają. 

WODNIK (21 I – 19 II)
Korzystaj z tego, że rozpiera Cię energia! Baw się, odpoczywaj, 
podróżuj i poznawaj nowych ludzi. To Ci się przyda już wkrótce, bo 
właśnie dzięki temu będziesz miał dobre wyniki w pracy jak nigdy: 

będziesz bardzo energiczny, pomysłowy i skuteczny.  
RYBY (20 II – 20 III) 
W sierpniu odpoczniesz, wyciszysz się, opalisz i odmłodniejesz, 
a dzięki temu, jak wrócisz z urlopu załatwisz dokładnie wszystko, 
czego tylko będziesz chcieć, bo Twojej argumentacji, energii i wy-

glądowi nikt nie będzie w stanie się oprzeć. Uważaj na pieniądze, wprawdzie 
nie powinno Ci ich brakować, ale nie szalej z wydatkami.

ROZRYWKA/REKLAMA
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