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Galicyjska kaczka z żurawiną  
i śliwkami, tarta pieczarkowa ze szpina-
kiem, sałatka na krakersach oraz mazurek 
kajmakowy to zwycięskie potrawy wyło-
nione spośród finezyjnych i pomysłowych 
dań, zaprezentowanych podczas kolejnej 
edycji konkursu na Najpiękniejszy Stół 
Wielkanocny, zorganizowany 24 marca br. 
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzo-
zowie.  

Inwencja twórcza i profesjonalizm 
kucharzy to już znak rozpoznawczy kon-
kursu. Dania nie tylko wyśmienicie sma-
kowały, ale zachwycały też estetyką po-
dania i dekoracji. Na stole wielkanocnym, 
podobnie jak w roku ubiegłym znalazło się 
szesnaście potraw, przygotowanych przez 
cztery grupy uczniów klas drugich Techni-
kum Gastronomicznego. Młodzież zapre-
zentowała kulinarne dzieła w czterech ka-
tegoriach: zakąska mięsna, zakąska jarska, 
danie mięsne i ciasto. Warto tutaj podkre-
ślić, iż po ostatecznym zliczeniu punktów, 
każda z grup w swym menu posiadała po 
jednym zwycięskim daniu. 

Laureatami konkursu została grupa 
czwarta (212 pkt.) w składzie: Karolina Fi-
lipowicz, Weronika Jantosz, Artur Farbo-
waniec i Piotr Jarosz. O swoich potrawach 
mówili z pewną dozą nieśmiałości. - Jako 
danie mięsne podaliśmy wieprzowinę pie-
czoną w soku jabłkowym. Idealnie kompo-
nowały się z nią suszone śliwki i żurawina, 
które stanowiły owocowy dodatek. Całości 
dopełniał sos śliwkowy – relacjonuje Ka-
rolina Filipowicz, jedna z laureatek. - Na 
przystawkę mięsną przygotowaliśmy rola-
dę z kurczakiem. Jego smak podkreśliliśmy 
przy pomocy szpinaku i sera fety. Roladę 
zawinęliśmy w omlet serowy. Zapropono-
waliśmy ją wraz z dipem chrzanowym. Jeśli 
chodzi o przystawkę jarską zrobiliśmy war-
stwową sałatkę na bazie krakersów – opo-
wiadają Artur Farbowaniec i Piotr Jarosz. 
Na wielkanocnym stole nie mogło również 

W świątecznym klimacie
zabraknąć czegoś słodkiego. - Wybierając 
nasze menu staraliśmy się być oryginalni. 
Szukaliśmy połączenia tradycji z czymś 
nowym, dlatego na deser przygotowałam 
babkę z ciasta biszkoptowo-tłuszczowego 
z dodatkiem szpinaku. Babka polana była 
lukrem z limonką – dodaje Weronika Jan-
tosz. Jak podkreśla młodzież, największą 
nagrodą dla nich były słowa uznania jury, 
któremu przewodniczyła Sekretarz Po-
wiatu Ewa Tabisz. Na miejscu drugim  
z różnicą zaledwie dwóch punktów znala-
zła się grupa trzecia (210 pkt). Na trzeciej 
lokacie uplasowała się grupa druga (197 
pkt.), zaś na czwartej grupa pierwsza (180 
pkt.).

Dużą inwencję i zaangażowanie 
uczestników podkreśliła Joanna Woj-
nicka, która wraz z Agnieszką Wójcik  
i Moniką Galej-Rodzinką koordynowa-
ły pracę młodzieży. - Uczniowie sami 
szukali receptur, modyfikowali je i testo-
wali na zajęciach praktycznych. Doło-
żyli też wszelkich starań, aby dekoracja 
potraw była na najwyższym poziomie. 
Naprawdę bardzo twórczo podeszli do 
tematu i w rezultacie świetnie się za-
prezentowali. Gastronomia się rozwija.  
W mediach zauważamy coraz więcej pro-
gramów kulinarnych. Myślę, że nasza 
młodzież również zdaje sobie sprawę, że 
uczone w naszej szkole zawody to profesje 
z przyszłością. Ich zaangażowanie widać 
na praktykach zawodowych, które odby-
wają w renomowanych hotelach, takich 
jak Arłamów, Bristol czy Hotel Grand  
w Rzeszowie. Ich dyrekcja i właścicie-
le są z nich bardzo zadowoleni. Najlep-
szym tego dowodem są propozycje pracy 
w okresie wakacji, jakie składają naszym 
uczniom – podsumowuje Joanna Wojnic-
ka.

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w sile Chrystusa i w sile człowieka.

Wicestarosta Brzozowski  Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Brzozowski
     w Brzozowie
       Janusz Draguła                 Henryk Kozik       Zygmunt Błaż

Jednocząc się w przeżywaniu Świąt Wielkiej Nocy,
życzymy zdrowia, pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Niech świąteczny czas Zmartwychwstania Pańskiego
będzie okresem radości i spokoju,

a moc płynąca z tajemnicy Misterium Paschalnego Chrystusa
napełni serca pokojem i ufną nadzieją. 

Anna Rzepka

Pierwszą część zwycięskich prze-
pisów prezentujemy na str. 39.
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XXIX sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Radni Rady Powiatu w Brzozowie 

zebrani na XXIX sesji - 22 marca br. - wy-
słuchali dwóch sprawozdań za miniony 
rok. Pierwsze z nich dotyczyło działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Brzozowie i przedstawiła je Kierownik 
PCPR Zofia Foryś, drugie zaś zaprezen-
towane przez Magdalenę Pilawską – Na-
czelnika Wydziału Oświaty, Rozwoju 
Regionalnego i Promocji Powiatu podsu-
mowywało realizację programu współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi. 

Do zadań realizowanych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Brzozowie należy między innymi peł-
nienie funkcji organizatora Rodzinnej Pie-
czy Zastępczej, pośrednictwo w różnych 
formach dofinansowania dla osób niepeł-
nosprawnych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych otrzymywanych przez samo-
rząd powiatowy zgodnie z algorytmem, 
realizacja programów finansowanych ze 
środków PFRON, tj. „Aktywny samo-
rząd”, nadzór nad domami pomocy spo-
łecznej znajdującymi się na terenie powia-
tu, a także prowadzenie Punktu Interwencji 
Kryzysowej. Ponadto w strukturach PCPR 
funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności.

Jak zauważyła Kierownik Zofia Fo-
ryś w powiecie brzozowskim na koniec 
2016 r. funkcjonowało 27 rodzin zastęp-
czych, w których przebywało 51 dzieci,  
w tym w 11 rodzinach niezawodowych 
przebywało 17 dzieci, w 3 zawodowych 
- 10 dzieci, w 12 spokrewnionych - 20 
dzieci, zaś w 1 rodzinnym domu dziecka 
przebywało 4 dzieci. Wśród dzieci przeby-
wających w rodzinach zastępczych powiat 
brzozowski zapewnił opiekę 20 dzieciom z 
innych powiatów oraz sfinansował opiekę 
8 dzieci pochodzących z powiatu brzozow-

O pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych

skiego na terenie innych powiatów. Ponad-
to w minionym roku pomoc finansową na 
kontynuowanie nauki otrzymało 13 wy-
chowanków rodzin zastępczych i 2 wycho-
wanków placówek, pomoc na usamodziel-
nienie - 1 wychowanek placówki oraz na 
zagospodarowanie - 1 wychowanek rodzin 
zastępczych. Wszystkie rodziny zastępcze 
objęte zostały pomocą koordynatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej lub pracownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Brzozowie, którzy na bieżąco udzielali 
pomocy merytorycznej przy rozwiązywa-
niu codziennych problemów związanych 

z funkcjonowaniem opiekunów zastęp-
czych. 

Na terenie powiatu funkcjonują dwa 
domy pomocy społecznej, tj. Dom Po-
mocy Społecznej dla osób w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycznie chorych  
w Brzozowie (88 miejsc) oraz Dom Pomo-
cy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnych intelektualnie w Starej Wsi 
(64 miejsca). W 2016 r. w DPS Brzozów 
umieszczonych zostało 11 osób, natomiast 
w DPS Stara Wieś: 1 dziecko. Omawiając 
zagadnienia dotyczące pomocy społecznej 

w powiecie należy zaznaczyć, że znajdują 
się tu również dwa Warsztaty Terapii Za-
jęciowej. Jeden funkcjonuje w Starej Wsi,  
a drugi w Haczowie. Dziewięćdziesiąt pro-
cent kosztów związanych z utrzymaniem 
warsztatów pokrywa Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
zaś pozostałe dziesięć – powiat brzozow-
ski.

Pomoc w ramach realizowanego 
programu „Aktywny Samorząd”  w  2016 
r. została wypłacona na łączną sumę 66 
tys. 992 zł. Na utrzymanie Punktu Inter-
wencji Kryzysowej oraz  jego  działalność  
wydano kwotę 76 tys. 430 zł. W 2016 r. 
Z mieszkania chronionego skorzystały  
3 osoby, udzielane były również poradnic-
two socjalne i psychologiczne. Łącznie 22 
konsultacji.  

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności realizuje zadania  
z zakresu administracji rządowej dotyczą-
ce orzekania o niepełnosprawności. Do 31 
grudnia 2016 roku wydano 1294 orzecze-
nia, z czego 312 dotyczyło dzieci i mło-
dzieży do 16 roku życia. Pozostałe doty-
czyły osób dorosłych.

Z informacji dotyczącej podsumo-
wania ubiegłorocznej współpracy powiatu 
brzozowskiego z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
wynika, że na realizację programu współ-

pracy przeznaczono kwotę 87 tys. zł. Za-
rząd Powiatu 21 grudnia 2015 r., poprzez 
ogłoszenie otwartego konkursu ofert usta-
lił zadania priorytetowe przeznaczone do 
realizacji przez organizacje pozarządo-
we. Były to zadania z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia oraz działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych, gdzie przewi-
dziano dotację z budżetu Powiatu Brzo-
zowskiego w kwocie 20 tys. zł, z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i tury-
styki z dotacją w łącznej kwocie 27 tys. 
zł, z zakresu kultury i ochrony dziedzic-

Zofia Foryś
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twa narodowego – tu przewidziano łączną 
kwotę dotacji w wysokości 30 tys. zł, oraz 
z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 
gdzie łączna dotacja wynosiła 10 tys. zł. 
Nabór wniosków zakończył się 22 stycz-
nia 2016 r. Wpłynęło 29 ofert. Po ocenie  
i dokonaniu podziału środków przez Za-
rząd Powiatu z oferentami zawarto łącznie 
24 umowy na realizację zadań publicznych. 
Wszystkie zadania objęte dotacjami w 2016 
roku zostały wykonane i rozliczone. 

Radni nie mieli pytań i zastrzeżeń 
do złożonych sprawozdań. Uchwały pod-
jęte w dalszej części sesji dotyczyły dosto-
sowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświato-
we oraz ustalenia sieci szkół ponadgimna-
zjalnych i specjalnych, określenia zadań  
i wielkości środków finansowych Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przeznaczonych na ich reali-
zację w 2017 roku, organizacji wspólnej 
obsługi przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Brzozowie, wyboru biegłe-
go rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego za 2016 rok 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, 
zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025 
oraz zatwierdzenia udziału w projekcie pn. 
„Wykorzystanie technologii informacyj-
no-komunikacyjnych oraz eksperymentu  
w procesie nauczania oraz rozwijania 
kompetencji informatycznych i przyrod-
niczych” w ramach działania 9.2 Poprawa 
jakości kształcenia ogólnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 

Po interpelacjach Radnych i wol-
nych wnioskach Przewodniczący Rady 
Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik za-
kończył sesję.

Rozpoczęły się prace przy termo-
modernizacji budynku Internatu Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Brzozowie. Projekt realizowany w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, obejmuje szerokie prace 
dociepleniowe i instalacyjne. W chwili 
obecnej trwa wymiana instalacji elektrycz-
nej wewnątrz budynku oraz ocieplenie fun-
damentów i drenaż wokół obiektu.

Całkowita wartość projektu zamknie 
się w kwocie 1 081 274,83 zł, przy czym 
785 780,95 zł stanowi dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Pozostała kwota 
zabezpieczona jest w budżecie po-
wiatu brzozowskiego. - W budynku 
występowały ubytki ciepła przez 
niedocieplone ściany, niezaizo-
lowane stropy czy nieogrzewane 
poddasza. Ponadto zauważalna 
była niska sprawność centralnego 
ogrzewania oraz instalacji ciepłej 
wody a także nieefektywne oświe-
tlenie obiektu. Realizacja projektu 
poprawi efektywność energetyczną 

budynku Internatu do poziomu budownictwa 
energooszczędnego. Dużym atutem będzie 
również wprowadzenie systemu zarządza-
nia energią. Warunki przebywania i pracy  
w obiekcie ulegną diametralnej poprawie, zaś 
koszty zaopatrzenia w energię ulegną obniże-
niu. Jednocześnie projekt będzie miał pozy-
tywny wpływ na środowisko, w tym na ograni-
czenie emisyjności źródeł energii – podkreśla 
Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła.  

W budynku planowane jest docieple-
nie przegród-stropów i ścian zewnętrznych 
oraz częściowa wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej. Ponadto modernizacji ule-

Poprawi się estetyka i komfort pracy

gnie instalacja ciepłej wody użytkowej  
(z uwzględnieniem montażu systemu so-
larnego) oraz instalacja grzewcza. Oświe-
tlenie zostanie wymienione na energoosz-
czędne i zamontowany zostanie zestaw 
ogniw fotowoltaicznych. Zakończenie prac 
planowane jest na jesień bieżącego roku.

- Głównym atutem prowadzonej  
w budynku Internatu SOSW termomoder-
nizacji jest ograniczenie kosztów ogrze-
wania. Jednak nie jest to jedyna korzyść 
wynikająca z prowadzonych prac. Poprzez 
odnowioną elewację poprawi się estety-
ka budynku. Dla naszych uczniów bardzo 
ważne są też korzyści zdrowotne poprzez 
zmniejszenie wilgotności obiektu. Komfort 
korzystania z budynku będzie nieporów-
nywalnie większy. Biorąc pod uwagę, iż 
tej jesieni planowane jest również zakoń-
czenie prac przy budowie sali gimnastycz-
nej, myślę, że inwestycje te kompleksowo 
zabezpieczają potrzeby naszych uczniów  
– podsumowuje Paweł Czekański, Zastęp-
ca Dyrektora SOSW w Brzozowie.

Anna Rzepka

Magdalena Pilawska
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Służby,  InSpekcje,  Straże

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów tel. 13 43 08 310, fax 13 43 08 319

e-mail: brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia, aby w czasie Święta Paschy

 w Waszych sercach, zagościła radość i spokój.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 

które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich wiarą 
oraz da siłę w pokonywaniu trudności

życzy 
Redakcja Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Inicjatywa przywrócenia posterunku policji w Jasienicy Ro-
sielnej okazała się skuteczna. Po blisko pięciu latach przerwy, 28 
marca br., uroczyście reaktywowano funkcjonowanie placówki 
mieszczącej się w wyremontowanych i odpowiednio wyposażo-
nych pomieszczeniach Urzędu Gminy.

- To bardzo ważne wydarzenie dla naszej lokalnej społeczno-
ści, ponieważ koresponduje z oczekiwaniami mieszkańców gminy. 
Chodzi bowiem o bezpieczeństwo, czyli jedną z podstawowych po-
trzeb człowieka. Poczucie bezpieczeństwa dodaje pewności, spoko-
ju, po prostu ułatwia życie. Dlatego jestem wdzięczna wszystkim, 
którzy sprzyjali tej koncepcji, a także tym, którzy zaszczycili dzi-
siaj swoją obecnością uroczystość ponownego otwarcia posterunku  
– powiedziała Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr 
Krzysztof Pobuta w swoim wystąpieniu poinformował, że w ostat-
nim czasie na Podkarpaciu powstaje coraz więcej nowych posterun-
ków. Ostatnio oddano do użytku trzy: oprócz Jasienicy Rosielnej, 
w Kamieniu i Ulanowie. - Jesteśmy otwarci na nowe propozycje. 
Nie ukrywam, że zależy nam bardzo na aktywności samorządów lo-
kalnych. Jeżeli wystąpią z takim projektem, udzielą nam wsparcia, 
to wspólnie, po wcześniejszych rozmowach oraz po analizie kry-
minologicznej danego terenu, uruchomimy kolejne. Oczywiście w 
tych miejscowościach, gdzie autentycznie wystąpi taka potrzeba – 
powiedział nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. W imieniu policji woje-
wódzkiej i powiatowej przekazał podziękowania Wójtowi Gminy 
Jasienica, a  także parlamentarzystom i samorządowcom. To dzięki 
ich wsparciu możliwe było reaktywowanie jednostki. 

W imieniu Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart list 
gratulacyjny wręczył Wicewojewoda Piotr Pilch. - Współczesne 
działania Policji na rzecz bezpieczeństwa, to umiejętność słu-
chania społeczeństwa, szybka reakcja na zgłoszenia i skutecz-
ne działanie prewencyjne. Dlatego niezbędnym jest, by Policja 
miała do dyspozycji nowoczesne narzędzia, które będą kompa-
tybilne zarówno z oczekiwaniami społecznymi, jak i rozwojem 
nowych technologii – podkreślił Piotr Pilch. W nowo otwartym 
jasienickim posterunku służbę pełni pięciu funkcjonariuszy,  
w tym dwóch dzielnicowych. Obsługują teren gminy liczący  
ok. 8 tys. mieszkańców.

Poświęcenia budynku dokonał Proboszcz Parafii ks. 
Krzysztof Chudzio wspólnie z księdzem wikarym Mateuszem 
Sławińskim. W uroczystości wzięli udział m.in.: Posłowie na 
Sejm RP Bogdan Rzońca i Piotr Babinetz, Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Tadeusz Szy-
manek, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP  
w Rzeszowie mł. inp. Mariusz Skiba, Naczelnik Wydziału Ru-
chu Drogowego KWP w Rzeszowie mł. insp. Zdzisław Sudoł, 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Dra-
guła, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk 
Kozik, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie podinsp. 
Marek Twardzicki oraz jego Zastępca podinsp. Mariusz Urban, 
Burmistrz Brzozowa i Wójtowie gmin powiatu brzozowskiego, 
Przewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna, Dyrektorzy 
szkół z terenu gminy Jasienica Rosielna, a także przedstawiciele 
instytucji, z którymi na co dzień współpracuje policja. 

Bezpieczniej w Gminie Jasienica Rosielna

Anna Kałamucka
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Z roku na rok wzrasta ilość powia-
domień zgłaszanych do Komendy Powia-
towej Policji w Brzozowie związanych  
z problematyką psów pozostawionych bez 
odpowiedniej opieki lub znęcaniem się nad 
zwierzętami.

Dwa lata temu w powiecie brzozow-
skim przeprowadzono 50 interwencji doty-
czących tego problemu, w minionym roku 
było ich 53, a w obecnym - już prawie 20.  
– Wałęsające się bez opieki psy stanowią 
nie tylko spory problem, ale też i zagrożenie 
dla osób postronnych. Ustawa o ochronie 
zwierząt mówi wyraźnie, że człowiek, jako 
opiekun zwierzęcia zdolnego do odczuwa-
nia cierpienia, jest mu winien poszanowa-
nie, ochronę i opiekę. Zaznaczone jest tam 
też wyraźnie, że zabronione jest puszczanie 
wolno psów bez możliwości ich kontroli 
oraz bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację jego właściciela lub opieku-
na. Postępowanie takie karane jest z art. 
77 Kodeksu Wykroczeń grzywną lub karą 
nagany – wyjaśniała podkom. Anna Karaś, 
z zespołu prasowego KPP w Brzozowie.

W zeszłym roku na mocy tego arty-
kułu w 22 przypadkach zastosowano postę-
powanie mandatowe, do sądu skierowano 
5 wniosków o ukaranie, zaś w 20 przypad-

kach zastosowano pouczenie. Mając na 
uwadze ciągły wzrost interwencji zwią-
zanych ze wspomnianym już  art. 77 
KW, brzozowska Komenda Powiatowa 
Policji realizuje program profilaktycz-
ny „Ostrożnie – pies”. Jego głównym 
założeniem jest podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa oraz zmniejszenia licz-
by przestępstw i wykroczeń na terenie 
naszego powiatu, ograniczenie zjawisk 
niepożądanych wynikających z niewła-
ściwego lub nieostrożnego trzymania 
psów oraz pobudzenie lokalnych spo-
łeczności do przeciwdziałania wszelkie-
go rodzaju zjawiskom patologicznym  
w powyższym zakresie. W związku  
z jego realizacją policjanci odwiedzają 
szkoły i spotykają się z mieszkańcami 
powiatu przedstawiając sposoby unika-
nia zagrożeń ze strony psów i specyfi-
kę ich zachowania, a także przekazując 
istotne informacje dotyczące sposobów 
właściwego obchodzenia się z nimi. 

Policjanci poszerzyli także 
współpracę z organami administracji 
samorządowej w zakresie przeciw-
działania negatywnym zjawiskom. 
-  Program cieszy się sporym zaintere-
sowaniem i akceptacją zarówno wśród 
samych mieszkańców jak i dzieci i mło-
dzieży, z którymi spotykamy się w szko-
łach. Wydaje się, że prowadzone przez 
nas działania przynoszą spodziewane 
efekty. Nasze społeczeństwo staje się 
coraz bardziej wrażliwe nie tylko na złe 
traktowanie zwierząt, ale także dostrze-
ga psy puszczane samopas bez opieki 
właściciela - zwykle bez kagańca. Zgła-
szane są do nas różnorodne sytuacje, 
od przypadków psów wałęsających się 
bez opieki lub przebywających na nie-

Masz psa? – to o niego dbaj

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, miłości, pogody dycha, radości i życzliwości.
niech okres Zmartwychwstania Pańskiego

napełni Was nadzieją na lepsze dziś
i piękniejsze jutro, a czas spędzony w rodzinnym gronie

będzie chwilą spokoju
oraz przystankiem od codziennych zmartwień i trosk.

Poseł na Sejm RP 
dr Piotr Uruski

swoich posesjach, po przypadki potrąconych 
zwierząt oraz tych, które mogą być maltreto-
wane. Trzeba tu jeszcze dodać, że zdarzają się 
też wypadki, kiedy to zgłaszane są szkody wy-
rządzone przez psy. Przypominam tutaj, że na-
prawienie czy też zwrot kosztów związanych 
z powstałą, z winy zwierzęcia, szkodą leży  
w gestii jego właściciela. Warto tutaj też do-
dać, że posiadacze psów mają także obowią-
zek ich szczepienia przeciwko wściekliźnie – 
dodała podkom. Anna Karaś.

Na terenie naszego kraju istnieje rów-
nież obowiązek posiadania zezwolenia na 
posiadanie lub hodowlę psów z ras uznanych 
za agresywne. W gronie tym są: amerykań-
ski pit bull terier, pies z Majorki (Perro de 
Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog 
argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa 
Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, 
anatolian karabash, moskiewski stróżujący  
i owczarek kaukaski.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkiej Nocy,  

życzę Państwu pomyślności 
w życiu osobistym,                                                                    

pogody ducha i radosnych chwil 
spędzonych w gronie najbliższych

Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie
podinsp. Marek Twardzicki
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax 13 43 414 59

DEPRESJA - porozmawiajmy o niej
Światowy Dzień Zdrowia obcho-

dzony co roku 7 kwietnia w rocznicę po-
wstania Światowej Organizacji Zdrowia 
daje nam unikalną możliwość mobilizacji 
działań poświęconych konkretnym zagad-
nieniom i problemom zdrowotnym, waż-
nym dla ludzi na całym świecie.

Tematem przewodnim kampanii  
z okazji obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia 2017 jest depresja. 

Depresja dotyka ludzi w różnym 
wieku, z różnych środowisk i mieszka-
jących we wszystkich krajach. Jest przy-
czyną cierpień psychicznych i negatywnie 
wpływa na zdolność cierpiących na depre-
sję osób do wykonywania nawet najprost-
szych codziennych czynności, a niekiedy 
prowadzi do zniszczenia relacji z rodzi-
ną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy 
zarobkowej. W najgorszym przypadku 
depresja może być przyczyną samobój-
stwa i jest drugą najczęściej występującą 
przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 
15-29 lat. 

Ale depresji można zapobiegać  
i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie 
tego, czym jest depresja i w jaki sposób 
można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże 
zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą 
chorobą i może zachęcić więcej osób do 
szukania pomocy. 

Ogólnym celem tegorocznej  kam-
panii jest doprowadzenie do tego, aby 
we wszystkich krajach więcej osób cier-
piących na depresję szukało pomocy i ją 
otrzymało.

Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać nastę-
pujące efekty:
• Społeczeństwo będzie więcej wiedziało  

o depresji, jej przyczynach i możliwych kon-
sekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz 
o tym, jaka jest lub może być dostępna po-
moc w celu zapobiegania depresji lub lecze-
nia chorujących na nią osób;

• Osoby cierpiące na depresję będą szukały 
pomocy;

• Rodziny, przyjaciele i znajomi osób 
zmagających się z depresją będą  
w stanie zapewnić im wsparcie.

Czym jest depresja?
Depresja to choroba charaktery-

zująca się uporczywie utrzymującym 
się uczuciem smutku, utratą zaintere-
sowania czynnościami, które na ogół 
sprawiają chorej osobie przyjemność. 
Często towarzyszy jej niezdolność 
do wykonywania codziennych czyn-
ności i stan ten utrzymuje się co naj-
mniej przez okres dwóch tygodni. Po-
nadto u osób cierpiących na depresję 
występują następujące objawy: brak 
energii, zmiana apetytu, dłuższy lub 
krótszy sen, stany lękowe, trudności  
z koncentracją, niezdecydowanie, nie-
pokój, poczucie bycia bezwartościo-
wym, poczucie winy i beznadziei, my-
śli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.
Czas odradzania się wiary  w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość 

oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie 
odrodzenie, napełni Państwa  pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Maria Cecuła-Zajdel 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Brzozowie

Rozliczając swój PIT mogą Państwo w prosty sposób – za pośred-
nictwem PCK – pomóc tym dzieciakom, stwarzając im szansę na zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie 
lepszy start w dorosłość.

Przekaż swój 1 % podatku 
na PCK – Oddział Brzozów

Podkarpacki Oddział Okręgowy w Rzeszowie 
Oddział Rejonowy PCK w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 16
Tel.: 603-934-155

Regon:007023731-00337; NIP: 813-02-68-314
Numer konta: 06124026141111001047753643

Dzięki środkom pozyskanym w ramach kam-
panii 1% Polski Czerwony Krzyż będzie mógł 
nie tylko dożywiać dzieci w szkolnych stołówkach  
i świetlicach, ale również sfinansować pobyt potrze-
bujących maluchów na koloniach, doposażyć ich  
w przybory szkolne, przekazać paczki na święta z nie-
zbędnymi ubraniami i artykułami higienicznymi.

Pomaganie jest dziecinie proste! Wystar-
czy wypełniając swój PIT wpisać numer KRS 
0000225587 z dopiskiem PCK – Oddział Brzozów. 
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

tel. 13 43 411 41, fax 13 43 440 00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

www.straz.brzozow.pl

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek

Corocznie w okresie wiosennym na terenie po-
wiatu brzozowskiego mamy do czynienia z dużą ilo-
ścią pożarów traw. Zastanawiamy się czym to zjawi-
sko jest podyktowane, może brakiem wiedzy, zwykłą 
ludzką bezmyślnością, czy chęcią doświadczenia no-
wych wrażeń. Naukowcy, ekolodzy i leśnicy mówią, 
że dla świata przyrody wypalanie traw to katastrofa 
ekologiczna. Wypalanie traw na terenach rolniczych 
grozi utratą unijnych dopłat a co roku w pożarach spo-
wodowanych wypalaniem traw giną też ludzie, najczę-
ściej ci, którzy podejmują się wypalania. Sam przyjazd 
zastępów JRG i OSP do takiego pożaru kosztuje kilka-
set złotych. Koszty to nie tylko wylana woda, spalone 
paliwo, zużyty sprzęt, praca ratowników, ale przede 
wszystkim ludzkie życie, czego nie da się przeliczyć 
na złotówki.

Co roku za pośrednictwem mediów, tj. radia, 
prasy i telewizji informujemy o licznych  zagrożeniach 
spowodowanych wypalaniem pozostałości roślinnych 
i jaki mamy efekt?

Zastanawiamy się czy nasi podpalacze nie zdają 
sobie sprawy, że w przypadku, gdy jednostka ratow-
niczo-gaśnicza zajęta jest likwidacją pożaru trawy to  
w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować 
pilnie pomocy np. w wypadku drogowym z osobami 
uwiezionymi w pojazdach. W takiej sytuacji dyżurny  
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 
musi zadysponować jednostkę, która jest wolna w tym 
momencie, ale znajduje się np. w drugim końcu po-
wiatu brzozowskiego. A czas płynie nieubłaganie i to 
na niekorzyść poszkodowanych. 

Apelujemy więc do wszystkich wypalających 
trawy: szkodzicie nie tylko środowisku, sobie, ale 
przez Wasze czyny okradacie mieszkańców powiatu 
brzozowskiego z dostępu do szybkiej pomocy, która 
niejednokrotnie ratuje życie.

Wypalanie traw zabija ludzi, 
zwierzęta i środowisko!

Strażacy z Klubu HDK „Strażacki Dar” z KP PSP Brzozów oraz stra-
żacy z KP PSP Sanok, Lesko, Ustrzyki i OSP oddawali krew w ramach ogól-
nopolskiej akcji „SpoKREWnieni służbą”. 

Akcja odbyła się 15 marca 2017 r., zbiórkę krwi przeprowadziło Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku. Była ona czę-
ścią akcji Podkarpackiej zbiórki krwi służb MSWiA zainaugurowaną przez 
Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, która podziękowała strażakom za 
wspaniały dar krwi. 

Akcja „SpoKREWnieni służbą” została rozpoczęta 1 marca br. w Na-
rodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto państwowe ustano-
wione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy 
przelewali krew w obronie niepodległości Polski. 

Ogólnopolska zbiórka krwi „SpoKREWnieni służbą” odbywa się pod 
patronatem szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka na terenie całej Polski. Krew 
można było oddawać podczas akcji przez cały marzec. Jest to nie pierwsza, 
ale i nie ostatnia taka akcja, w której członkowie Klubu „Strażacki Dar” przy 
KP PSP Brzozów na pewno nie przejdą obojętnie. 

Ogólnopolska zbiórka krwi 
„SpoKREWnieni służbą”

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie

rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja

życzy  

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie 

st. bryg. Jan Szmyd wraz z załogą

Strażacy z Klubu HDK „Strażacki Dar” z KP PSP Brzozów
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

tel. 13 43 421 37, 13 43 421 49, fax 13 43 421 48

Zdobyliśmy upragnioną 
pracę, jesteśmy pracownikami 
w naszej wymarzonej Firmie, 
Instytucji, Szkole, Korporacji, 
Co dalej? jak pokazać, że war-
to nas było zatrudnić i spełnimy 
obiecane przez nas oczekiwa-
nia oraz podołamy obowiązkom  
i wyznaczonym zadaniom a przy 
tym weźmiemy pełną odpowie-
dzialność za to co robimy. Taka 
postawa wymaga od nas wyso-
kich kompetencji, odporności na 
stres, podnoszenia umiejętności, a więc ciągłego 
indywidualnego rozwoju. Aby to osiągnąć za-
angażować musimy się tutaj nie tylko sami ale  
nasi przełożeni również mogą nam w tym dopo-
móc. W jaki sposób rozwijać swój potencjał, aby 
uzyskać wysokie efekty w pracy zawodowej? 
Odpowiedzią są trzy formy rozwoju: coaching, 
mentoring i szkolenia. 

W Polsce najbardziej popularne są szkole-
nia, jednak ich uniwersalność oraz koncentracja 
na grupie jako całości nie pozwala na diagnozo-
wanie mocnych i słabych stron jednostki. Z kolei 
coaching bliższy jest psychoanalizie i pozwala 
zajrzeć do wnętrza człowieka, przez co wymaga 
dłużej otwartości i czasu. Trzecią ścieżką roz-
woju osobistego jest mentoring, który polega na 
kształtowaniu postaw i wartości oraz udzielaniu 
konkretnych rad przez eksperta w danej dziedzi-
nie. Wszystkie ścieżki rozwoju mają swoje plusy 
i minusy, czynnikiem, który je łączy jest zaan-
gażowanie obu stron: zarówno pracownika jak  
i pracodawcy. Warto przyjrzeć się im bliżej, aby 
wiedzieć, która możliwość rozwoju jest odpo-
wiednia „dla mnie”:
1) coaching - to długotrwały proces, który ma 

na celu pomoc jednemu podopiecznemu w do-
tarciu do jego szczytowych możliwości. Zada-
niem coacha, który w końcu staje się „naszym” 
powiernikiem jest pomoc w odkryciu i rozwój 
mocnych stron, wydobycie drzemiących umie-
jętności, zasobów oraz ułatwienie osiągania 
celów przy jednoczesnym nakierowaniu na 
elementy do poprawy. Decydując się na udział  
w sesjach coachingowych trzeba pamiętać, że 
ta metoda pomaga ludziom uczyć się i nie po-
lega na udzielaniu rad czy pouczaniu. To po-
kazywanie ścieżek, dawanie wskazówek, które 
należy wykorzystać do własnego rozwoju.

2) mentoring - jego celem jest z kolei udziele-
nie wsparcia w indywidualnym rozwoju osobi-

stym i zawodowym. Zasobem jest tutaj 
wiedza i doświadczenie mentora, który 
jest ekspertem  w danej dziedzinie i jego 
zadaniem jest udzielnie cennych rad. 
Mentor pełni rolę swoistego opiekuna 
bądź przewodnika. Przeważnie jest to 
osoba, która posiada bardzo duży bagaż 
doświadczeń, jest starsza i pełni wyso-
kie stanowisko w firmie, przez co może 
doradzać młodszym i mniej doświad-
czonym kolegom.

  Coaching i mentoring są to pojęcia bar-
dzo często utożsamiane, natomiast zde-
cydowanie się od siebie różnią. Mentor 
to mistrz, który daje rady, wskazówki, 
pokazuje rozwiązania a jego celem jest 
osiągnięcie konkretnych umiejętności, 
które są niezbędne na danym stanowi-
sku pracy. Natomiast w przypadku co-
acha, zadaniem, jest pomoc w rozwoju 
kompetencji, pokazanie  mocnych i sła-

Rozwój szyty na miarę 
- czyli rzecz o coachingu, mentoringu, szkoleniach

Agnieszka Golonka - Doradca zawodowy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie

bych stron (za pomocą odpowiednich 
narzędzi i technik pracy), co pomoże 
w realizacji zadań wykorzystać cały 
swój potencjał. On nie udziela rad 
a towarzyszy klientowi w osiąganiu 
wysokich efektów pracy

3) szkolenia - są one procesem  
zdobywania wiedzy i umiejęt-
ności poprzez studiowanie, do-
świadczenia i nauczanie. Trener 
jest ekspertem w danej dziedzi-
nie i przekazuje wiedzę całej 
grupie, a nie indywidualny jed-
nostce, jak to jest w przypadku 
opisanych wyżej metod. Tutaj 
poziom zaangażowania indy-
widualnego jest najniższy, ale 
w zamian zdobywamy również 
wiedzę od innych członków gru-

py, wymieniamy się  posiadanymi 
doświadczeniami oraz indywidual-
nymi przypadkami co jest czasem 
niezastąpione, bo daje  nam obraz jak 
należy/można postępować w danej 
sytuacji.

Szkolenie, coaching oraz men-
toring, mimo, że różne w swej istocie, 
nakładają się na siebie, tworząc swo-
iste kontinuum rozwoju pracownika. 
Wybór odpowiedniej formy wsparcia 
zależny jest od oczekiwań zarówno 
pracownika, jak i przełożonego. Każ-
da z opisanych metod ma zarówno 
swoich orędowników, jak i scepty-
ków. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
każde działanie, które przynosi efekt, 
warte jest podjęcia.
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53, 

Marta Śmigiel – Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Brzozowie
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Wszystko, czego dziecko nauczy się 
zarówno w domu rodzinnym, jak i w szko-
le kształtuje, w dobrym lub złym kierunku 
jego postawy i jego osobowość. Ważne 
jest uzupełnienie wymogów, jakie niesie 
ze sobą szkoła i dom. To współdziałanie 
szkoły z domem jest działaniem prioryte-
towym, bez którego nie może być mowy 
o prawidłowym rozwoju osobowości mło-
dego człowieka. Część rodziców przy-
znaje się do bezradności wychowawczej  
i oczekuje, że szkoła, oprócz przygotowa-
nia dziecka do następnych etapów edu-
kacji, przejmie odpowiedzialność za jego 
wychowanie. Rodzice czują się zdezorien-
towani i nie potrafią określić swojej roli 
i zadań jako wychowawców. Poszukują 
więc drogowskazów i podpowiedzi u zna-
jomych, w mediach i popularnych poradni-
kach, rzadziej u specjalistów.  
Dziecko potrzebuje granic - granica psy-
chologiczna spełnia te same zadania, co 
granica fizyczna. Widząc posiadłość ogro-
dzoną płotem otrzymujemy automatycznie 

MĄDRA MIŁOŚĆ  
WYMAGA

dość rozbudowaną, ale i ważną informację. 
10 - letni Jaś stoi w kuchni i domaga się, 
aby na obiad zjeść lody czekoladowo – wa-
niliowe. Wrzeszczy przy tym niemiłosiernie 
i miota ze złości, gdyż mama kategorycz-
nie mu tego zakazała. Nagle wśród wrzawy  
i krzyków daje się słyszeć rozpaczliwy głos 
Jasia: „Ale przecież tydzień temu tak ja-
dłem i nic nie mówiłaś!” Mama bezradnie 
rozkłada ręce i znów ma poczucie porażki. 
Diagnoza: brak jasno postawionych i kon-
sekwentnie realizowanych granic.
Dlaczego dziecko potrzebuje granic?...

Dzieci chcą i potrzebują rozumieć 
reguły rządzące ich światem. Chcą wie-
dzieć, czego się od nich oczekuje, jakie 
są ich relacje z innymi ludźmi, jak daleko 
mogą się posunąć oraz co się dzieje, kiedy 
posuną się za daleko. W miarę dorastania 
potrzebują sposobu, by poznać swoje ro-
snące umiejętności i możliwości. Dlatego 
w miarę rozwoju, granice muszą być wciąż 
na nowo dostosowywane do potrzeb dzieci.
…Ale przecież stawiam granice…a dziecko 

i tak się złości! Najwyraźniej w stawianiu 
granic jesteś, Drogi Rodzicu, niekonse-
kwentny. Nie oczekuj, że kolejnym razem 
Twoje „nie”  wystarczy.
…Dziecko pomyśli, że go nie kocham… 
Nie należy się tego obawiać! Przecież obok 
jasnych granic dajesz mu, jako rodzic mi-
łość i wsparcie.

Bardzo często, to właśnie strach 
rodziców przed utratą miłości dziecka (a 
czasem również przed oceną społeczną) 
powoduje brak granic. Łamiemy się, bo nie 
możemy znieść krzyku lub patrzeć na wiel-
kie jak groch, łzy płynące po policzkach. 
Niestety, niekonsekwencja w wychowaniu 
wyrządza nieodwracalną krzywdę.

Dziecko jest bardzo czujnym i kry-
tycznym obserwatorem i recenzentem za-
chowania rodziców. Już Arystoteles pisał, 
iż – „Wychowanie, to rzecz poważna; musi 
się w nim mieszać przykrość z przyjemno-
ścią”. Zatem nie pozostawiajmy wycho-
wania swych dzieci szkołom, ulicy i sądom 
dla nieletnich. Sami podejmijmy ten trud.

Ważne jest uświadomienie sobie, jak 
często dzieci i młodzież przeżywają szereg 
lęków i obaw, których nie mają komu po-
wierzyć.

Drodzy Rodzice, to Wy, mimo 
wszystko macie największy wpływ na to, 
jak zakończy się proces wychowania i do-
rastania Waszych dzieci. To ogromna od-
powiedzialność, ale też wielkie szczęście 
usłyszeć: „Rodzicom jestem najbardziej 
wdzięczny za to, że gdy miałem 14 lat, po-
trafili powiedzieć „NIE” w taki sposób, że 
nie czułem do nich złości”.

Talenty konstrukcyjne uczniów I Li-
ceum Ogólnokształcącego, sprawność fizycz-
na uczniów klas o profilu policyjno-prawnym 
Zespołu Szkół Ekonomicznych, zdolności 
techniczne przyszłych budowlańców i mecha-
ników z Zespołu Szkół Budowlanych należa-
ły do największych atrakcji przygotowanych 
dla gimnazjalistów z powiatu brzozowskie-
go odwiedzających brzozowskie szkoły po-
nadgimnazjalne podczas tegorocznych Dni 
Drzwi Otwartych zorganizowanych 21 i 22 
marca br.

Olbrzymie zainteresowanie wzbudziła 
prezentacja uczniów z klas matematyczno-
-fizycznych I Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie. Skonstruowane przez kilku-

Atrakcje dla gimnazjalistów
Dni Drzwi Otwartych Szkół Ponadgimnazjalnych

osobową grupę  przedstawicieli szkol-
nego kółka informatycznego urządzenia 
imponowały pomysłowością, sprawno-
ścią oraz praktycznym zastosowaniem. 
– Tego typu „pojazd” ma omijać prze-
szkody, a na podobnej zasadzie działa-
ją na przykład samodzielnie jeżdżące 
odkurzacze. Mają podobnego rodzaju 
czujniki. Projektowaniem różnego ro-
dzaju mechanizmów zainteresowałem 
się właśnie w momencie rozpoczęcia 
nauki w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Brzozowie pod okiem nauczyciel-
ki informatyki, Joanny Chęć. Szybko 
stwierdziłem, że chcę się tymi sprawa-
mi zajmować. Na początku próbowałem 

coś robić w domu, ściągać części i konstru-
ować. Okazało się, że nawet radzę sobie 
z uruchomieniem silnika, czy napisaniem 
prostych programów. Moją pasję podzielili 
też koledzy i rozpoczęliśmy wspólne prace 
nad poszczególnymi konstrukcjami. Wyko-
rzystujemy wiedzę mechaniczną, informa-
tyczną i fizyczną. Wszystkiego po trochę, 
bo wszystko potrzebne. Trzeba bowiem na 
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no pomogą na wstępnym 
etapie zawodowej kariery, 
ponieważ służby munduro-
we bazują na sprawności 
fizycznej, to jeden z pod-
stawowych wymogów dla 
kandydatów do tego rodza-
ju pracy. Trenujemy pod-
stawy samoobrony, uczymy  
w jaki sposób zachować 
się w sytuacjach trudnych, 
zagrożenia. Takie umiejęt-
ności mogą się też przydać  

w życiu codziennym, na ulicy, ponieważ wie-
my, że czasy są niestety niebezpieczne. Oczy-
wiście oby nikogo nigdy taka sytuacja nie 
spotkała, ale na pewno młodzież potrafiąca 
się bronić, znająca techniki obezwładniania 
czuje się pewniej – stwierdził Paweł Cisow-
ski, nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych w Brzozowie.

Kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół 
Budowlanych najlepiej odzwierciedla sukces 
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przykład złożyć osie skrętne i tutaj przyda-
je się sprawność mechaniczna. Urządzenie 
nie powinno być za ciężkie, co uzyskujemy 
dzięki zastosowaniu elementów fizyki, na-
tomiast dzięki znajomości zagadnień infor-
matycznych piszemy programy – powiedział 
Patryk Rymarowicz z I LO w Brzozowie. 
Zademonstrowano również ring z tablicą 
wyników, na którym walczyły dwa roboty 
oraz rękę robota służącą do przenoszenia 
małych przedmiotów. – Bierzemy udział 
w kursach internetowych z języków opro-
gramowania, a ostatnio uczestniczyliśmy 
w konkursie, gdzie otrzymywaliśmy projekt 
i należało go zaprogramować. Wygrać się 
nie udało, popełniliśmy prosty błąd, który 
za późno wykryliśmy. Debiut w tego typu 
rywalizacji należy jednak uznać za uda-
ny, dostarczył sporą dawkę informacji  
i doświadczeń zapewne wykorzystanych  
w przyszłości. W I LO naprawdę można roz-
wijać swoje pasje. Nikt nas nie ogranicza, 
nawet podczas ferii zimowych przychodzi-
liśmy i mieliśmy udostępnione pracownie 
i potrzebne nam części. Nauczyciele oraz 
inni pracownicy szkoły są nam życzliwi, we 
wszystkich działaniach mocno nas wspie-
rają – dodał Patryk Rymarowicz, uczeń  
I LO w Brzozowie.

W Zespole Szkół Ekonomicznych 
wrażenie zrobiły umiejętności potencjal-
nych stróżów prawa, a obecnie uczniów 
profilu policyjno-prawnego w zakresie sa-
moobrony, czy obezwładniania agresywnie 
zachowujących się osób. – Ćwiczenia te 
ukierunkowane są pod kątem służb mundu-
rowych, bo być może w przyszłości młodzież 
zechce podjąć pracę właśnie w policji. Na-
byte w naszej szkole umiejętności na pew-

Sebastiana Gołąba, który w tegorocznej 
edycji Turnieju Budowlanego „Złota 
Kielnia” zajął trzecie miejsce na etapie 
ogólnopolskim w Poznaniu w kategorii 
wykonawca robót posadzkarsko-okładzi-
nowych. – Najpierw pisaliśmy test, a na-
stępnie wykonywaliśmy zadanie praktycz-
ne. Trzeba było ułożyć posadzkę i ścianę 
z płytek, a  potem mieliśmy to wszystko 
porządnie wykończyć. W finale w Pozna-
niu swoje umiejętności zaprezentowało 
6 najlepszych uczniów z całej Polski.  
W przyszłości chciałbym się właśnie 
zająć malowaniem, tapetowaniem, czy 
układaniem posadzek. To zajęcie, które 
po pierwsze lubię, a po drugie potrafię już 
w jakimś stopniu wykonywać. Obecnie 
nawet zajmuję się robotami malarskimi  
u znajomych, więc praktykuję cały czas. 
Na wykończeniówkę jest duże zapotrze-
bowanie, to zawód naprawdę dobrze 
opłacany, zarówno w Polsce, jak i za gra-
nicą – podkreślił Sebastian Gołąb z Ze-
społu Szkół Budowlanych w Brzozowie.

Efektownie wyglądała akcja ra-
townicza przeprowadzona przez uczniów 
klasy o profilu Pierwsza Pomoc z Ra-
townictwem Medycznym w Zespole 
Szkół Ekonomicznych. – Zaprezentowa-
liśmy scenkę wypadku komunikacyjnego  
z udziałem motocyklisty. Poszkodowany 
stracił przytomność, miał kask na głowie, 
więc musieliśmy go zdjąć w celu wyko-
nania resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej. Przywróciliśmy poszkodowanemu 
funkcje życiowe, po wykonaniu badań 
ogólnych przenieśliśmy go na deskę orto-



Marzec .:. nr 3 (150)

13
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

jednoStkI organIzacyjne powIatu

pedyczną i przetransportowaliśmy do szpitala 
– opowiedział o przebiegu akcji ratunkowej 
Paweł Jędryczka z ZSE w Brzozowie.

Do nauki fizyki i chemii przekonywa-
li uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, 
prezentując atrakcyjne dla oka doświadcze-
nia. – Trochę nadymiliśmy, ponieważ użyliśmy 
ciekłego azotu, żeby sprawdzić na przykład 
sprężystość kulki lub powietrza znajdującego 
się w balonie. Do wrzątku wlewaliśmy ciekły 
azot, który jest bardzo zimny, ma minus 200 
stopni Celsjusza, co w zetknięciu z wrzątkiem 
dało ogromną chmurę – poinformował Maciej 
Dyka z I LO w Brzozowie. – Pokazaliśmy  
w jaki sposób ładunki elektryczne przechodzą 
przez ludzkie ciało, a ponadto, że iskra elek-
tryczna wytwarza bardzo wysoką temperaturę 
i spalenie dla niej kartki nie stanowi żadnego 

problemu – dodał Paweł Kustra z I LO. – Mię-
dzy innymi pokazujemy zjawisko sublimacji 
stałego dwutlenku węgla, tak zwanego suche-
go lodu, zupełnie inaczej zachowującego się 
w wodzie zimnej i ciepłej. Charakterystycznie 
opada na dół, bo jest cięższy od powietrza,  
a także gasi świeczki, czyli nie podtrzymuje 
palenia – oznajmiła Martyna Myćka z I LO. 
– Akurat wybieram się na mechatronikę, więc 
doświadczenia z elektrycznością jak najbar-
dziej trafiły w moje zainteresowania. Elek-
tryczność, mechanika to naprawdę ciekawe 
dziedziny, w których warto się rozwijać. Ja 
przynajmniej mam takie plany. W dzisiejszym 
świecie mechatronika to po prostu przyszłość 
– podsumował Michał Świder z Gimnazjum  
w Przysietnicy.

O korzyściach wynikających ze znajo-
mości podstaw ekonomii, księgowości, czy 
przedsiębiorczości mówili z kolei uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomicznych. – Uważam, 
że ekonomia jest nadal kierunkiem deficyto-
wym, brakuje cały czas fachowców na rynku 
pracy, więc wszystko przed nami – powiedział 
Tomasz Hućko z ZSE w Brzozowie. – W życiu 
przydaje się bardzo wiedza księgowa. Nie tyl-
ko w prowadzeniu firmy, ale na przykład przy 
wypełnianiu PIT-ów, co dotyczy każdego pra-
cującego. To ponadto zawód, który daje za-
trudnienie. W każdej firmie, czy instytucji jest 
dział księgowości, zatem warto kształcić się  
w tym zawodzie – stwierdziła Klaudia Stankie-
wicz z ZSE w Brzozowie.

Uczniowie „ekonomika” wykazali się 
też kunsztem gastronomicznym, natomiast 
atutem „budowlanki” są praktyki zagranicz-
ne, na których przyszli budowlańcy mają 
okazję skonfrontować swoje umiejętności 
z przedstawicielami podobnych profili na-
uczania innych państw. – Praktyki odbywają 
się w ramach dwuletniego projektu unijnego 
finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Pierwsza grupa uczniów wy-
jechała do Irlandii, gdzie przebywała równy 
miesiąc, od połowy lutego do połowy marca. 
Pracę zaczynali o 8, zaś kończyli około 18, 
a zajmowali się tynkowaniem, murowaniem, 
przygotowywaniem budowy, czyli zgodnie  
z kierunkiem technik budownictwa. Ucznio-
wie wrócili z bagażem doświadczeń, a nie-
którzy otrzymali wynagrodzenie za praktyki. 

Nie wszyscy niestety, bo zale-
żało kto w jakiej firmie praco-
wał. Część ma nawet propozy-
cję wyjazdu wakacyjnego do 
pracy, zatem korzyści z tego 
programu wynikają bardzo 
konkretne. W październiku wy-
jeżdża do Irlandii druga grupa 
naszych uczniów i planujemy 
też realizację kolejnych tego 
typu projektów w następnych 
latach – podkreśliła Magdale-
na Folczyk, nauczyciel w ZSB 
w Brzozowie.

Zespół Szkół Budow-
lanych kształci nie tylko na 

kierunkach ściśle budowlanych, ale rów-
nież stwarza możliwości rozwoju 
w obszarze mechaniki pojazdo-
wej. – Zajęcia praktyczne mamy 
2 razy w tygodniu. Naprawiamy 
samochody, zajmujemy się też 
blacharką. Na rynku pracy mniej 
jest blacharzy, a więcej mecha-
ników zajmujących się silnikami  
– powiedział Michał Koziarz  
z ZSB w Brzozowie. Dniom 
Otwartym towarzyszyły występy 
szkolnych zespołów muzycznych 
oraz pokaz tańca zumba.

Sebastian Czech



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

14
http://www.powiatbrzozow.pl

jednoStkI organIzacyjne powIatu

Brzozów Zdrój

Życie ludzkie jest bezcenne
Musieli ocenić sytuację, rozpoznać stan 

poszkodowanego i podjąć szybką decyzję  
o sposobie ratowania jego życia. Wykorzystać 
w praktyce swoją wiedzę i umiejętności, które 
musiały wykraczać sporo poza standardy, bo 
przygotowane stacje urazowe przedstawiały 
bardzo szerokie spektrum zdarzeń i wypad-
ków. Działać szybko i skutecznie, wszak cho-
dziło o ludzkie życie. Tak pokrótce wyglądały 
Indywidualne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, 
organizowane już cyklicznie w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Brzozowie przez Bogusła-
wa Lidwina i Justynę Leszek-Czubską.

Finałowy, trzeci etap mistrzostw miał 
miejsce 3 marca br. – Podobnie jak dwa po-
przednie składał się z 5 ognisk urazowych. 
Młodzież musiała zatem pokonać łącznie 15 
stacji i wykazać się umiejętnościami w przy-
padku piętnastu różnych scenariuszy. Obcięte 
palce, rana postrzałowa, czy atak epilepsji to 
tylko kilka z wielu przypadków z jakimi dzi-
siaj musieli się zmagać uczestnicy mistrzostw 
– tłumaczy sędzia główny Bogusław Lidwin. 

Przekonująca gra pozorantów oraz fa-
chowo przygotowane „obrażenia” dodawały 
realizmu sytuacjom, których każdy z nas może 
być świadkiem. I choć uczestni-
cy zmagań zdawali sobie sprawę  
z tego, ze wydarzenia są symulo-
wane to presja czasu i chęć udzie-
lenia szybkiej pomocy sprawiały, 
iż pojawiał się stres. Andżelice 
Śmigiel najbardziej dał się odczuć 
na pierwszej stacji. - W czasie, 
gdy reanimowałam niemowlę, wy-
stąpiły drgawki u osoby dorosłej. 
Zdenerwowałam się, zupełnie jak 
w realnej sytuacji. Kiedy jednak 
opanowałam stres, udało mi się 
prawidłowo pomóc poszkodowanym. Kolej-
ne ogniska urazowe przeszłam bez większych 
problemów. Najłatwiejszy przypadek dzisiaj to 
liczne ukąszenia przez osy. Takie sytuacje zda-
rzają się na porządku dziennym, więc wiedzia-
łam jak zareagować – relacjonuje uczennica. 
Młodzież musiała również udzielić pomocy  
w przypadku zmiażdżenia podudzia, ukąsze-

nia przez węża czy przebicia klatki piersio-
wej prętem. 

W mistrzostwach wzięło udział 21 
uczniów z pierwszej i drugiej klasy II LO 
o profilu „pierwsza pomoc z ratownictwem 
medycznym”. Młodszych kolegów oceniali 
trzecioklasiści o tym samym profilu. Opiekę 
nad młodzieżą oraz pozorantami sprawowa-
ła Justyna Leszek-Czubska. W klasyfikacji 
ogólnej (po trzech etapach) w kategorii klas 
pierwszych najlepsza okazała się Gabrie-
la Preisner, drugie miejsce zajęła Domini-
ka Dereń, zaś trzecie Weronika Szczepek.  
W klasach drugich największą wiedzą  
i umiejętnościami wykazała się Andżelika 
Śmigiel. Za nią uplasowały się kolejno Na-
talia Granat i Karolina Gratkowska.

- Mamy nadzieję, że mistrzostwa po-
zostawią ślad w umysłach młodzieży, aby 
w chwili życiowej próby mogła skutecznie 
wykorzystać swoje umiejętności do ratowa-
nia życia ludzkiego. Trzeba podkreślić, że 
uczestnicy w tym roku radzili sobie lepiej 
niż w latach poprzednich. Najlepszym tego 
dowodem są niewielkie różnice punktowe 
wśród laureatów. Pozycja lidera cały czas 

się zmieniała – podsumowuje Bogusław Li-
dwin. Młodzież zdecydowanie zdaje sobie 
sprawę jak cenne są umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy. - Wiedza na ten temat 
może okazać się bezcenna. Tak jak bezcenne 
jest ludzkie życie. Wierzę, że w sytuacji kry-
zysowej potrafiłabym udzielić potrzebują-
cym pomocy. Na pewno byłabym ogromnie 

zdenerwowana, ale myślę, że dałabym 
z siebie wszystko, aby uratować drugie-
go człowieka. Lubię pomagać. Będąc 
w klasie o takim profilu realizuję swoje 
zainteresowania – podkreśla Andżelika 
Śmigiel, klasa II f.

Uczestnicy mistrzostw mieli oka-
zję obejrzeć pokaz pierwszej pomocy 
w wykonaniu studentów z Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, 
którzy zaprezentowali akcję ratowniczą 
przy urazie kręgosłupa motocyklisty.  

Nagrody zwycięzcom wręczył 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Brzozowie Jerzy Olearczyk. 

Anna Rzepka
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Grupa piętnastu uczniów klas trzecich technikum Zespo-
łu Szkół Budowlanych w Brzozowie wróciła z blisko miesięcz-
nych praktyk zawodowych w Irlandii. Młodzież od 20 lutego 
do 17 marca br. pracowała w mieście Mallow (hrabstwo Cork) 
na Szmaragdowej Wyspie. Praktyki zorganizowane zostały  
w ramach projektu unijnego „Praktyki w Irlandii szansą na lep-
szy start w zawodową przyszłość” fi-
nansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego programu PO WER.

- W pierwszym tygodniu poby-
tu irlandzka firma Your International 
Training zorganizowała dla uczniów 
kurs języka angielskiego oraz szkolenie 
Safe Pass, które jest obowiązkowe dla 
wszystkich osób pracujących w branży 
budowlanej – wspomina koordynator 
projektu Magdalena Folczyk. To wła-
śnie bariera językowa była tym, czego 
najbardziej obawiali się młodzi prakty-
kanci. - Początkowo mieliśmy obawy, 
że trudno będzie się porozumieć z ob-
cokrajowcami. Z czasem jednak okaza-
ło się, że nie jest tak źle. Spora była tu 
zasługa naszych przełożonych i rodzin, 
u których się zatrzymaliśmy. Ostatecz-
nie bariera językowa nie stanowiła dla 
nas przeszkody – relacjonuje 
Adrian Więch. - Zamieszkiwa-
nie u rodzin goszczących było 
ważnym elementem pobytu  
w Irlandii. Pozwoliło to uczniom 
poznać bliżej codzienne zwy-
czaje Irlandczyków, ich kulturę, 
a co najważniejsze podnieść 
swoje umiejętności językowe 
przez codzienną konwersację - 
dodaje Magdalena Folczyk. 

Już w kolejnym tygodniu 
młodzież rozpoczęła praktyki 
w irlandzkich firmach. Część 
z nich zostało przydzielonych do przedsiębiorstw w Mallow, 
pozostała grupa dojeżdżała do oddalonego o 30 km Cork.  
- Uczniowie podczas praktyk wykonywali prace porządkowe, 
renowacyjne i roboty wykończeniowe. Pomagali też 
przy stawianiu ścian na konstrukcjach szkieletowych, 
wykonywali zaprawy cementowe i drobne prace murar-
skie. Pracowali przy wylewkach i tynkach wewnętrz-
nych, a także pomagali przy elewacjach z kamienia. 
Część uczniów za dobrze wykonywaną pracę otrzymała 
wynagrodzenie oraz będą mieli możliwość powrotu do 
pracy w czasie wakacji – podkreśla koordynator projek-
tu. Sami praktykanci również bardzo pozytywnie oce-
niają to cenne doświadczenie. – Takich praktyk się nie 
zapomina. Zyskaliśmy spore doświadczenie zawodowe. 
Zapoznaliśmy się z materiałami i technologią wykony-
wania budynków energooszczędnych oraz pasywnych, 
a także montażem systemów elewacyjnych. Poznaliśmy 
nowych ludzi, zobaczyliśmy piękne miejsca. Zagranicz-

Praktyki zawodowe 
„po irlandzku”

ne praktyki na pewno uczą samodzielności, ra-
dzenia sobie w trudnych sytuacjach i współpracy. 
Poszerzają też znajomość słownictwa i uczą otwar-
tości na innych ludzi i ich kulturę – wylicza zalety 
Tomasz Pilawski. 

Uczniowie mieli okazję poznać nieco inny 
system pracy, jaki funkcjonuje w Irlandii. – Pra-
ca wykonywana jest wolniej, nikt nie podejmuje 
pochopnie decyzji. Wszystko konsultowane jest  
z resztą pracowników. Całość skutkuje dokładniej-
szym wykonaniem powierzonego zadania – zazna-
cza Adrian Więch. - Atmosfera w pracy jest zde-
cydowanie mniej stresująca, zaś jej efekty bardziej 
doceniane – dodaje Tomasz Pilawski. Firma Your 
International Training nie tylko zapewniła uczniom 
pobyt i organizację praktyk, ale też program kul-
turalny, na który składały się wycieczki do Cliffs 
of Moher, Killarney National Park i Cork City. - 
Dodatkowo została zorganizowana wycieczka do 

Blarney Castle, gdzie uczniowie mieli 
okazję pocałować kamień z Blarney  
i zyskać dar elokwencji. Z uwagi na fakt, 
iż w trakcie pobytu wypadało najważ-
niejsze święto narodowe Irlandii, Dzień 
Świętego Patryka, uczniowie uczest-
niczyli w paradzie z tej okazji w Cork 
– relacjonuje koordynator Magdalena 
Folczyk.

Zagraniczne praktyki zawodo-
we to niewątpliwie duży atut w oczach 
potencjalnego pracodawcy. Uczniowie 
zyskali certyfikaty, dokument Europass 
Mobilność oraz cenne doświadczenie. 

Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych. Kolejna gru-
pa uczniów ZSB wyjedzie do Irlandii już w październiku tego roku. 

Anna Rzepka
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Wszystko co nowe napawa każde-
go lękiem, a co dopiero mówić o osobach  
w podeszłym wieku, schorowanych, u któ-
rych  kule i laski są towarzyszami życia.

W Orzechowce 326A dzięki stara-
niom pani Dyrektor NZOZ DAR-MED Jo-
lanty Leń uruchomiony został projekt Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego „Dzienny 
Dom Opieki Medycznej”.

Dowiedzieliśmy się, że po leczeniu 
szpitalnym mając 65 lat + można starać się 
o pobyt rehabilitacyjny w Dziennym Domu 
Opieki Medycznej w Orzechówce, który stoi 
w bardzo malowniczym miejscu, otoczonym 
lasem z balkonami zwróconymi w stronę 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Orzechówce
Życie w Domu widziane oczami kuracjuszy III turnusu

słońca. Wspaniałe miejsce na popra-
wę stanu zdrowia, spacery, odpoczynek  
i relaks. Wewnątrz cisza, spokój i bar-
dzo czysto. Przy wejściu zawsze czeka 
uśmiechnięty i gotowy do pomocy perso-
nel. Każdego dnia jesteśmy przywożeni  
i odwożeni samochodami DDOM-u 
przez miłych i troszczących się o nasze 
bezpieczeństwo pracowników, mających 
stały kontakt z naszymi rodzinami. 

Obiekt wyposażony jest w gabi-
nety fizjoterapii i rehabilitacji oraz grotę 
solną. Gabinety wyposażone są w bardzo 
dobry sprzęt. Do dyspozycji pensjona-
riuszy jest również Kaplica. Personel  to 
osoby młode, energiczne i zaangażowa-
ne w troskę o nasz stan zdrowia. Dbają 
o nas lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, 
opiekunowie medyczni, psycholodzy, lo-
gopedzi, farmaceuci, dietetycy, terapeuci 
zajęciowi oraz personel logistyczny. 

Nasz czas w DDOM-u jest bardzo wypełniony. Oprócz zajęć 
rehabilitacyjnych prowadzone są zajęcia poprawiające nasze zdol-
ności manualne oraz edukacyjne. Dodatkowo staramy się święto-
wać wszystkie uroczystości, podczas których żartujemy, śpiewamy 
i składamy sobie życzenia. Wprowadziliśmy wewnętrzny kalendarz 
„czas życzeń”, żebyśmy wszyscy poczuli się odświętnie dowarto-
ściowani. Jeszcze tu pobędziemy, co nas cieszy i dlatego myślimy, że 
stan naszego zdrowia ulegnie dalszej poprawie. Pracujemy nad naszą 
sprawnością, by po powrocie do domu funkcjonować samodzielnie  
i tym samym odciążyć naszych opiekunów.

Przyjedźcie tutaj a naocznie przekonacie się, że mówimy 
prawdę. My chętnie byśmy tu kiedyś powrócili.   

                                          Uczestnicy III turnusu 
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W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trześniowie 17 mar-
ca br. było bardzo kolorowo. Sprawiły to wyeksponowane 

prace uzdolnionych osób związanych rodzinnie z Trześniowem  
i Bukowem.

Prace twórców ludowych i nie tylko to pokłosie projektu 
„Dziedzictwo kulturowe w regionie” realizowanego przez polo-
nistkę Krystynę Wojtoń i jej 13 uczniów z klasy I Gimnazjum. 
Uczniowie: Zofia Kielar, Karolina Pelczarska, Marcelina Przyby-
ła, Julia Pelczarska, Klaudia Lubas, Adrian Potocki, Barbara Filak, 
Michał Ostrowski, Łukasz Wójcik, Arkadiusz Podsiadło, Michał 
Tomaszewski, Dominika Rymarowicz i Mateusz Bania od września 
2016 roku sporządzali listę artystów, których prace znajdują się na 

prezentowanej wystawie. Wyszukiwali uta-
lentowanych ludzi, aby zaprezentować ich 
sylwetki i ich  prace. Przeprowadzali z nimi  
krótkie wywiady. Było to także rozwijanie 
u uczniów umiejętności pracy zespołowej, 
aktywności, samodzielności i kreatywności.

Uczniowie wykonali plakaty i zapro-
szenia na spotkanie podsumowujące projekt 
oraz dekorację sali i rozmieszczenie prac 
przy współpracy pani Doroty Ladzińskiej.

Jest to już piąta wystawa, którą twór-
com ludowym zorganizowała Krystyna 
Wojtoń. Pierwsza odbyła się 15 marca 2002 
r., następna w 2003 i dwie wystawy w 2012 
roku. Jej celem jest promowanie  artystów  
i wernisaż ich dzieł. Ma także walory edukacyjne, bo dla środowi-
ska lokalnego i młodzieży szkolnej to „żywa lekcja” regionalizmu, 
podczas której obcują ze sztuką „sam na sam”.

Dyrektor Zespołu Szkół Alina Prorok powitała zaproszo-
nych gości, wśród których byli m.in.: Jerzy F. Adamski - Wójt 
Gminy Dydnia, ks. proboszcz Witold Szmyd, ks. wikary Włodzi-
mierz Nowak, Grażyna Wdowiarz - Dyrektor CUW w Haczowie,  
Jan Siudyła - Radny Gminy Haczów i sołtys Bukowa, Maria Ry-
giel - Dyrektor GOKiW w Haczowie, Grzegorz Sobota - Dyrektor 
SP w Haczowie, Helena Zawada - Dyrektor Gimnazjum w Haczo-

wie,  Zuzanna Konieczna - Dyrektor ZS w Turzym Polu,  lek. M. 
Przybyła - Kierownik NZOZ w Trześniowie, Krzysztof Hędrzak 
- Prezes OSP w Trześniowie, Stanisław Prugar - Naczelnik OSP  
w Trześniowie, Anna Bałaban - Przewodnicząca Rady Rodziców 
ZS w Trześniowie, Halina Kościńska z „BGP”, Jan Wolak Brzo-
zowiana.pl. A. Prorok serdecznie powitała także przedstawicieli 
organizacji współpracujących ze szkołą, przedstawicieli Rady Ro-
dziców, nauczycieli emerytów, przyjaciół i sympatyków szkoły, ale 
przede wszystkim artystów i młodzież szkolną.

Uczniowie biorący udział w projekcie prezentowali kolej-
no artystów i tematykę, którą się zajmują. Na początek uczniowie 
klasy II SP, których opiekunką jest Julita Dusza zatańczyli dla 
nas „Krakowiaka”. Mieliśmy okazję poznać: Annę Głąb, Helenę 
Krynicką, Józefę Smoleń, Agatę Pelczarską, Paulinę Orłowską, 

Zdzisławę Siudyła, Elżbietę Prugar, klan 
rodzinny Lubasów w osobach, Ludwiki 
Lubas, Joanny Lubas-Rygiel, Beaty Lubas-
-Farbaniec i Natalii Lubas-Czapor, Bożenę 
Krępulec, Teresę Matusz, Rozalię Ziembic-
ką, Halinę Boczar, Marię Prugar, Andrze-
ja Michalskiego, Natalię Wojtoń-Rugałę, 
Marię Wermińską, Marię Wojtuń, Pawła 
Kaczora, Katarzynę Kaczor, Annę Pojnar  
i Alicję Opalińską.

Paradne hełmy strażackie prezento-
wał Edward Mróz. Podziwialiśmy wspania-
łe rysunki i grafikę prof. Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego Marleny Ma-
kiel-Hędrzak z Trześniowa, cudeńka z masy 

plastycznej Fino, portrety i grafikę wektorową opartą na zdjęciach 
Julity Duszy - nauczycielki ZS w Trześniowie, serwety, koronki i ha-
fty Heleny Wójcik, która ukończyła UL we Wzdowie oraz  rysunki  
i pejzaże Doroty Ladzińskiej – nauczycielki plastyki  ZS w Trze-
śniowie.

Rękodzieło artystyczne prezentowane było ogromnie 
bogato. Podziwialiśmy: obrazy olejne, rzeźbę i płaskorzeźbę  
w drewnie, obrusy, koronki, różnorodne hafty, prace wykona-
ne szydełkiem i na drutach, bibułkarstwo, biżuterię, papiero  
i metaloplastykę, kowalstwo artystyczne, pisanki wykonane róż-

nymi technikami, baranki, aniołki, motyle, 
zajączki, hafty krzyżykowe,  figurki zwie-
rząt  z brzozy do ogrodów i ozdoby tzw. 
„kręcioły” na balkon lub taras, kielichy, 
koszyczki, bańki oraz gorsety i stroje lu-
dowe, a wszystko wykonane precyzyjnie, 
po mistrzowsku.

Uczennice  klasy II Gimnazjum za-
prezentowały taniec współczesny, ucznio-
wie biorący udział w projekcie, a także 
Jadwigę Gębuś – poetkę ludową z Bukowa 
i jej wiersz „Gościnność”. Zaznaczyć pra-
gnę, że  przez kilka lat wiersze pani Jadwigi 
Gębuś zamieszczane były w miesięczniku 
regionalnym ”Wiadomości Brzozowskie”.

Anna Głąb – poetka ludowa z Trześniowa i wspaniała ar-
tystka od rękodzieła rozbawiła nas swoim wierszem o sołtysie 
Walentym Kazimierczoku. Wernisażowi towarzyszyła prezenta-
cja kuchni regionalnej, połączona z degustacją potraw, które przy-
gotowali rodzice gimnazjalistów zaangażowanych w projekt. Był 
żurek, paszteciki, chleb wiejski, smalec ze skwarkami, kiszone 
ogórki, proziaki i słodkie wypieki. Wszystko wspaniałe, pachnące 
i smaczne.

Dwie uczennice – jedna ubrana po krakowsku, a druga  
w strój haczowski częstowały szyszkami weselnymi upieczonymi 
przez panią Zofię Prugar. W Izbie Pamięci można było obejrzeć 
wystawę obrazów śp. Kazimierza Prugara, a także porozmawiać 
z artystami.  

                                                           Halina Kościńska, fot. Jan Wolak

Wystawa rękodzieła artystycznego



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

18
http://www.powiatbrzozow.pl

Informacje z gmIn

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Dydni mają na swoim koncie kolejne 
sukcesy. Tym razem święcili tryumfy na 
konkursie międzynarodowym, ogólnopol-
skim, regionalnym oraz na przesłuchaniach 
organizowanych przez Centrum Edukacji 
Artystycznej w Warszawie.

Wspomniane już Centrum Edukacji 
Artystycznej jest organizatorem corocz-
nych obowiązkowych Przesłuchań Re-
gionalnych z zakresu instrumentalistyki.  
W roku szkolnym 2016/17 przesłuchania 
obowiązywały uczniów klas IV i V cyklu 
6-letniego oraz II i III cyklu  4- letniego. 
Szkołę Muzyczną I stopnia w Dydni repre-
zentowało 21 uczniów z klas: gitary, 
akordeonu, fletu, klarnetu, saksofonu, 
skrzypiec, wiolonczeli, trąbki, forte-
pianu. Komisje oceniające solistów 
oceniały aparat gry, intonację i ja-
kość brzmienia oraz znajomość formy 
utworu i umiejętność jej realizacji. 
Zwracały też uwagę na interpretację  
i stylowość wykonania oraz prawi-
dłowy dobór repertuaru. Całości do-
pełniała prezentacja sceniczna. Każdy 
uczestnik za swój występ mógł otrzy-
mać od 1 do 25 punktów. W przesłu-
chaniach nie przyznaje się miejsc,  
a jedynie wyróżnienia. Otrzymują je 
najlepsi – czyli uczestnicy którzy uzy-
skali m.in. 22 punkty. Komisje mogą 
wyróżnić także nauczycieli prowa-
dzących oraz akompaniatorów. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dyd-
ni otrzymała wyróżnienia w wielu kate-
goriach. Wśród wyróżnionych uczniów 
znaleźli się: Kacper Kosztyła (akordeon), 
Dawid Siwiecki (akordeon),  Mariusz Ni-
ziołek (akordeon), Filip Siwiecki (akorde-
on), duet akordeonowy: Kacper Kosztyła  
i Filip Siwiecki oraz Andżelika Seman (flet). 
Doceniono także pracę nauczycieli. W gro-

nie tym znaleźli się: Grzegorz Bednar-
czyk, Krzysztof Bury i Dorota Zubel. 
Dwukrotne wyróżnienie za akompania-
ment przyznano Iwonie Madera.

Uczniowie ze Szkoły Muzycznej 
I stopnia, nie tylko świetnie grają, ale 
także posiadają doskonałą wiedzę teo-
retyczną. Efekty tego widoczne były  
w czasie XXIII Regionalnego Konkur-
su Wiedzy Teoretycznej w Przeworsku. 
Wzięło w nim udział 52 uczniów z 29 
szkół z Podkarpacia. Dydyńską pla-
cówkę reprezentowało dwóch uczniów 
– Filip Baracz i Dawid Draguła. Do 
konkursu przygotowywał ich dr To-

masz Tarnawczyk. Chłopcy, dzięki 
swojej wiedzy wywalczyli odpowied-
nio III i II miejsce. 

Wspomniany już Filip Siwiec-
ki, z klasy akordeonu mgr Krzysztofa 
Burego zajął także III miejsce na Mię-
dzynarodowym Konkursie Akordeono-
wym – Vamo – Akkordeonwettbererb 
2017 w Wiedniu. Oprócz instrumen-
talistów z Polski, zaprezentowali się 

Doceniono wiedzę i umiejętności

Paulina Zubel

Elżbieta Boroń, fot. Archiwum SM w Dydni

tam akordeoniści z Austrii, Chorwacji, Czech, 
Litwy i Węgier. Każdy z nich mógł uzyskać 
maksymalnie 50 pkt. Filip wygrał 47 punk-
tów, przegrywając zaledwie 0,1 pkt z laure-
atem II miejsca.

Z kolei Paulina Zubel z klasy mgr 
Moniki Śliwki, zaprezentowała dydyńską 
placówkę na Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym „Młody Wirtuoz" w Sanoku. 
Konkurs stanowi część projektu Międzyna-
rodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez 
granic” i jest skierowany do młodych piani-
stów. Jego celem jest prezentacja ich osią-
gnięć artystycznych i motywacja do dalsze-
go rozwoju. Najlepszym wykonawcom jury 
przyznało tytuł laureata „Złotego Wirtuoza", 
„Srebrnego Wirtuoza" lub „Brązowego Wir-
tuoza”.

W tegorocznych przesłuchaniach wzię-
ło udział prawie 150  pianistów z różnych 
krajów m. in. Rosji, Ukrainy, Litwy, Polski. 
Paulina zaprezentowała dwa utwory: „Walc  
a moll” F. Chopina i „Humoreskę” W. Ko-
senki. Ich znakomite wykonanie zapewniło 
młodej pianistce tytuł ,,Złotego Wirtuoza”. 
- Jestem ogromnie dumna i szczęśliwa, że 
współpracuję z pedagogami pasjonatami, któ-
rzy wraz ze swoimi podopiecznymi osiągają 
tak wysokie wyniki kształcenia, a tym samym 
pierwsze lokaty na konkursach regionalnych, 
ogólnopolskich i międzynarodowych. Życzę 
kolejnych sukcesów w pracy pedagogicznej 
i satysfakcji z podejmowanych działań arty-
stycznych - podsumowała dr Elżbieta Przy-
stasz, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dydni.Filip Baracz i Dawid Draguła wraz z opiekunem dr Tomaszem Tarnawczykiem
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6-letni szachista Paweł So-
wiński z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Brzozów został naj-
popularniejszym sportowcem po-
wiatu brzozowskiego w roku 2016. 
Rozstrzygnięcie XVII edycji plebi-
scytu nastąpiło podczas uroczystej 
gali, zorganizowanej 9 marca br.  
w restauracji ALTA. Na dwudziestu 
jeden nominowanych sportowców 
głosowali Czytelnicy Tygodnika 
Nowe Podkarpacie, wypełniając ku-
pony publikowane w gazecie oraz 
wysyłając sms-y na poszczególnych 
kandydatów. Organizatorami ple-
biscytu byli: Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie oraz Powiatowe Zrze-
szenie Ludowe Zespoły Sportowe  
w Brzozowie.

Tegoroczny zwycięzca nale-
ży do najmłodszej, a jednocześnie 
najbardziej utalentowanej generacji 
brzozowskich szachistów. - Szacha-
mi interesuję się od 3 lat, a dzien-
nie przeznaczam na tę grę około  
3 godzin. Najczęściej rywalizuję 
z tatą lub dziadziem, ale też dość 
często chodzę na treningi do klu-
bu. Jestem przedszkolakiem, a od 
kolejnego roku szkolnego pójdę do 
pierwszej klasy. Moi obecni rówie-
śnicy nie bardzo podzielają moje 
szachowe zainteresowania. Raczej 
wolą grać w gry planszowe – po-
wiedział Paweł Sowiński, najpopu-
larniejszy sportowiec powiatu brzo-

Najmłodszy zwycięzca w historii plebiscytu

zowskiego. – Rodzice przyprowadzili Pawła na zajęcia 
szachowe w styczniu 2016 roku. Zaangażował się 
bardzo w uczestnictwo w zajęciach i trenuje 4-5 razy  
w tygodniu, czyli poświęca dużo czasu na szachy. Bar-
dzo szybko opanował tę grę, o czym świadczy fakt, że  
w 2016 roku zaliczył kilkanaście turniejów, zdobywa-
jąc 16 wyróżnień, w tym puchary i nagrody rzeczowe. 
To spore osiągnięcie, jak na debiutancki sezon. Naj-
większym sukcesem był brązowy medal na mistrzo-
stwach Polski do lat 6 i 7. Swoją wysoką pozycję w tej 
kategorii wiekowej ugruntował w tym roku, plasując 
się w mistrzostwach na 4 pozycji. W roku bieżącym 
weźmie również udział w wielu poważnych zawodach. 
Jeśli zatem chodzi rywalizację z rówieśnikami, to na-
leży do ścisłej krajowej czołówki. W ciągu 2 miesięcy 
potrafił rozwiązać około tysiąca zadań szachowych, co 
najlepiej świadczy o jego talencie. Posiada olbrzymie 

wsparcie ze strony rodziców, więc jego kariera 
szachowa stoi otworem. Przyznam, że nie mia-
łem jeszcze wychowanka tak szybko pojmującego 
szachowe zasady. Olbrzymi talent wsparty ciężką 
pracą i zaangażowaniem powinien dać konkretne 
efekty w postaci sukcesów w przyszłości – powie-
dział Kazimierz Kozubal, trener Pawła Sowiń-
skiego.

Najlepszym Sportowcem Powiatu Brzo-
zowskiego za rok 2016 Kapituła Plebiscytu wy-
brała Norberta Hubera, siatkarza pochodzącego  
z Humnisk. Zawodnik reprezentu-
je obecnie barwy AKS-u Resovia 
oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego  
w Spale. – Rok 2016 był dla mnie i ważny  
i wyjątkowo udany. Najpierw zdobyłem 
mistrzostwo Polski juniorów, później 
wicemistrzostwo I ligi z SMS-em Spa-
ła, a na deser mistrzostwo Europy z re-
prezentacją Polski juniorów do lat 20. 
Znaliśmy się w kadrze wszyscy, wspól-
nie trenując w SMS-ie Spała. Spędza-
liśmy ze sobą mnóstwo czasu, grając  
w lidze, ucząc się, uczestnicząc w szko-
le na lekcjach. Również trenerzy: Seba-
stian Pawlik i Maciej Zendeł wiedzieli  
o nas praktycznie wszystko, mając już we krwi 
pewne reakcje na nasze zachowania podczas 
meczów. Najtrudniejszym przeciwnikiem była 
oczywiście Rosja. Zresztą mecze z Rosją mają 
zawsze dodatkowy podtekst, wywołują więcej 
emocji, adrenalina ostro buzuje. Daliśmy z sie-
bie wszystko i wygraliśmy 3:1. W finale spotka-
liśmy się z Ukrainą i po raz drugi konfronto-
waliśmy się z tą drużyną w tych mistrzostwach. 
W grupie wygraliśmy gładko 3:0, ale mecz  
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w grupie, a o złoty medal, to dwie zupełnie róż-
ne sprawy, bo stawka nieporównywalna. Zresz-
tą widzieliśmy, jakie postępy robili Ukraińcy  
w trakcie trwania mistrzostw. Ich reprezentant 
Olek Płotnickij nieprzypadkowo został MVP 
czempionatu. Jego zagrywka siała prawdziwy 
popłoch po drugiej stronie siatki. Docenialiśmy 
też resztę ukraińskiej kadry. Byliśmy chyba na 
początku za bardzo spięci, bo nie przyjęliśmy 
kilku jego słabszych, w porównaniu z poprzed-
nimi meczami, zagrywek. Z czasem radziliśmy 
sobie coraz lepiej, a końcowy wynik 3:1 jest 
tego najlepszym odzwierciedleniem. Nieba-
wem zdaję maturę i na tym obecnie skupiam 
się najbardziej. Myślę też trochę o siatkarskiej 
przyszłości, kilka klubów ekstraklasy widzia-
łoby mnie w swojej drużynie, jednak na razie 
nie mogę zdradzić szczegółów – podkreślił 
Norbert Huber, najlepszy sportowiec powiatu 
brzozowskiego w 2016 roku. Siatkówkę zaczął 
trenować dzięki mamie. Nie chciał jechać z ro-
dzicami na wakacje, więc mama postanowiła 
znaleźć mu letni obóz siatkarski, na którym 
mógłby poćwiczyć i pożytecznie spędzić czas. 
To było lato między 2, a 3 klasą gimnazjum.  
I znalazła takowy w Rzeszowie. Najpierw 
pojawił się na zajęciach, a następnie wyje-
chał na zgrupowanie z kadetami Resovii. Po-
tem przeniósł się do gimnazjum sportowego  
w Rzeszowie, następnie wziął udział w Tur-
nieju Nadziei Olimpijskich i po kolejnych 
obozach i kilku selekcjach zakwalifikowany 
został do Szkoły Mistrzostwa Sportowego  
w Spale. Tak się zaczęła siatkarska przygoda, 
która mamy nadzieję, trwać będzie długo i ob-
fitować w poważne sukcesy.

Trzecie miejsce w kategorii najlepszy 
sportowiec powiatu brzozowskiego zajęła 
Wiktoria Toczek, łuczniczka Sagitu Humni-
ska, również reprezentantka Polski i mistrzyni 
Polski na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży. - Trenuję od 8 lat i staram się intensy-
fikować zajęcia. Obecnie odbywam ich około 3 
w tygodniu, czasem jeszcze w sobotę, to zależy 
od ilości zawodów, w których biorę udział oraz 
od nauki, której poświęcam równie dużo czasu 
i energii. W kadrze jestem od 3 lat, każda kate-
goria wiekowa liczy około 20 zawodniczek, ja 
trenuję w juniorkach. To wielkie wyróżnienie 
dla każdego sportowca. W okresie zimowym 
spotykamy się raz w miesiącu na zawodach  
i tam trenerzy kadry sprawdzają naszą dys-
pozycję. Powołanie na mistrzostwa Europy  
w Rumunii było dla mnie wielkim zaskocze-
niem i spełnieniem marzeń jednocześnie. Za-
jęłam tam 9 miejsce indywidualnie i 7 druży-
nowo, a także przetarłam szlaki i zdobyłam 
doświadczenie przed kolejnymi mam nadzieję 
międzynarodowymi zawodami rangi mistrzow-
skiej – stwierdziła Wiktoria Toczek z ŁKS-u 
Sagit Humniska.

Swoją obecność w plebiscycie zazna-
czyli także przedstawiciele Brzozowskiego 
Klubu Sportowego Ju-Jitsu, osiągając w roku 
2016 największy sukces w historii klubu, czy-
li wicemistrzostwo świata seniorów. Trener 
BKS-u, Andrzej Kędra od 2 lat piastuje funk-



cję trenera kadry narodowej w duo-system.  
- Wicemistrzostwo świata zdobyliśmy w kon-
kurencji team-mix, a do srebrnego medalu 
wiodła naprawdę długa droga. Najpierw 
należało zakwalifikować się na mistrzo-
stwa Polski, na których Łukasz i Marcin 
okazali się najlepsi, później zaliczyli parę 
międzynarodowych turniejów pozwalają-
cych uzyskać minimum do awansu i dopiero 
rozpoczęli walki na zawodach finałowych o 
mistrzostwo świata. W ciągu trzech dni wy-
konali tytaniczną pracę zwieńczoną wicemi-
strzowskim tytułem. To najcenniejszy medal 
brzozowskiego ju-jitsu, choć wielokrotnie 
wcześniej również zaznaczaliśmy swoją 
obecność na najważniejszych imprezach. 
Wymienię choćby takie utytułowane pary, 
jak: Paweł Michalski – Łukasz Sieńczak, 
Sebastian Kaznowski – Zuzanna Mazur, 
Artur i Przemysław Czopor. Mam nadzieję, 
że Łukasz i Marcin nie powiedzieli jeszcze 
ostatniego słowa i wywalczą mistrzostwo 
świata – oznajmił trener Andrzej Kędra.  
– To efekt ciężkiej i mozolnej pracy. Zda-
rzało się, że treningi kończyliśmy o północy, 
musieliśmy przebrnąć przez szereg kwali-
fikacji, żeby w końcu bić się o mistrzostwo 
świata. W finale ulegliśmy Niemcom, którzy 
wraz z Francuzami, Włochami, Szwajcara-
mi, czy Polakami stanowią światową czo-
łówkę ju-jitsu – powiedział Łukasz Szuba, 
wicemistrz świata. 

W finałowej gali uczestniczyli spor-
towcy, trenerzy, działacze, samorządowcy, 
a gościem honorowym był Grzegorz Lato, 
jeden z najwybitniejszych piłkarzy w histo-
rii polskiego futbolu. Statuetki i nagrody dla 
laureatów ufundowało Starostwo Powiato-
we w Brzozowie. Uroczystość uświetniły 
występy zespołów tanecznych z Brzozow-
skiego Domu Kultury pod kierownictwem 
Agnieszki Wójcik-Gduli, zaś krótki koncert 
zaprezentowała „Bardzo Dobra Kapela” 
również z Brzozowskiego Domu Kultury.

Sebastian Czech



Kolejność na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskiego - suma punktów (punkty z kuponów + punkty z sms-ów): 
1. Paweł Sowiński (UKS Brzozów, szachy) - 2512 (43 + 2469), 2. Szczepan Szmyd (Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok Rzeszów, 
boks) - 2347 (84 + 2263), 3. Maria Krzysztyńska (KKSz Urania Krosno, szachy) - 1878 (32 + 1846), 4. Łukasz Antoniewicz (GLKS 
Błękitni Jasienica Rosielna, piłka nożna) - 1867 (18 + 1849), 5. Kamila Drożdżal (Gimnazjum nr 1 Izdebki, lekkoatletyka) - 1836  
(12 + 1824), 6. Ewa Janocha (ŁKS Sagit Humniska, łucznictwo) - 1706 (124 + 1582), 7. Patrycja Piotrowska (ŁKS Sagit Humniska, 
łucznictwo) - 1655 (35 + 1620), 8. Filip Dereń (LKS Turze Pole, tenis stołowy) - 1639 (64 + 1575), 9. Arkadiusz Smoleń (LKS Brzozvia 
MOSiR Brzozów, piłka nożna) - 1610 (14 + 1596), 10. Weronika Bartman (Brzozowski Klub Kyokushin Karate, karate) - 1448 (26  
+ 1422), 11. Maciej Szajna (LKS Haczów, piłka nożna) - 1393 (44 + 1349), 12. Szymon Szmyd (Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok 
Rzeszów, boks) - 1346 (37 + 1309), 13. Krystian Włodarz (LKS Cisy Jabłonica Polska, piłka nożna) - 1240 (41 + 1199), 14. Paweł 
Sobota (LKS Cosmos Nowotaniec, piłka nożna) - 1131 (79 + 1052), 15. Anna Krzysztyńska (KKSz Urania Krosno, szachy) - 959 (29  
+ 930), 16. Wiktoria Toczek (ŁKS Sagit Humniska, łucznictwo) - 924 (64 + 860), 17. Zuzanna Mazur - Sebastian Kaznowski (Brzo-
zowski Klub Sportowy Ju-Jitsu, ju-jitsu) - 879 (49 + 830), 18. Norbert Huber (AKS Resovia Rzeszów/juniorzy/, SMS PZPS Spała, 
siatkówka) - 653 (37 + 616), 19. Łukasz Szuba - Marcin Szuba (Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu, ju-jitsu) - 630 (63 + 567), 20. Nina 
Bartkowska - Krystyna Mazur (Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu, ju-jitsu) - 505 (13 + 492), 21. Piotr Ćwiąkała - Jarosław Janusz 
(Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu, ju-jitsu) - 462 (7 + 455). 

Wyróżnieni przez Kapitułę Plebiscytu w poszczególnych kategoriach: Najlepszy Sportowiec Powiatu Brzozowskiego: pierwsze 
miejsce Norbert Huber (siatkówka, SMS Spała), drugie Łukasz i Marcin Szuba (Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu „Dżu Dżitsu”), 
trzecie Wiktoria Toczek (łucznictwo, Sagit Humniska), Talent Roku: Ewa Janocha (łucznictwo, Sagit Humniska), Odkrycie Roku: 
Paweł Sobota (piłka nożna, Cosmos Nowotaniec, wychowanek LKS Haczów), Zespół Roku: Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu, 
Młodzieżowy Zespół Roku: LKS Izdebki (piłka nożna), Trener Wychowawca: Rafał Dobosz (LKS Izdebki), Zasłużony Trener Wycho-
wawca: Grażyna Hanus, Trener Roku: Andrzej Kędra (BKS Ju-Jitsu), Zasłużony Piłkarz: Bolesław Kostur, Pasjonat Sportu: Bogdan  
i Agata Szmydowie (rodzice bokserów Szczepana i Szymona), Honorowym Przewodniczącym Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzo-
zowie został Bronisław Przyczynek. 
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Dzieci uczęszczające do Przedszkola w Niebocku 
biorą udział w innowacji pedagogicznej polegającej na tym, 
że uczą się języka migowego. Jego naukę rozpoczęła rów-
nież kadra tam pracująca.

- Wszystko zaczęło się, gdy zdecydowałam się przyjąć 
do naszego przedszkola niesłyszącego Maciusia. Mieliśmy 
tysiące obaw, z których najistotniejsza była troska jak uda 
nam się porozumieć z maluchem. Nie jesteśmy przedszko-
lem integracyjnym, tylko ogólnodostępnym. Jednak wy-
dawało się, że chłopiec będzie lepiej funkcjonował w zna-
jomym mu środowisku. Potraktowaliśmy to jak wyzwanie  
i obecnie Maciuś ma już 7 lat, we wrześniu idzie do pierw-
szej klasy, zżył się ze swoją grupą przedszkolną i wszyscy 
uczą się języka migowego. Jak się okazało nie jest to jakoś 
specjalnie trudne. Staramy się, by każda nasza uroczystość 
była dwujęzyczna. Takie rozwiązanie sprawia, że rodzi-
ce i dziadkowie Maciusia, a teraz także i Pawełka mogą 
otrzymać skierowane do nich życzenia – opisywała Bożena 

Chorążak, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Niebocku.

Aby jak najlepiej za-
spokoić potrzeby dziecka, 
placówka wprowadziła in-
nowację „Uczymy się języ-
ka migowego”. Zgodę na to 
działanie wyrazili wszyscy 
rodzice. Ich aprobata, a także 
otwartość i radość życia Mać-
ka przełożyły się też na to, że 
wszystkie dzieci z niezwy-
kłym entuzjazmem podeszły 
do nauki. Ostatnio sporym 
uatrakcyjnieniem zajęć było 
spotkania z Anną Węgrzyn, 
zawodową tłumaczką języ-

ka migowego, która uczyła maluchy znaków migowych 

określających nazwy zwierząt. – Dla nas nauczycieli, dziecko z takimi 
specyficznymi trudnościami to wyzwanie, któremu staramy się podołać 
najlepiej jak tylko umiemy i mamy nadzieję, że uda nam się wykonać 
to zadanie tak, by Maciek i Paweł wynieśli z tego jak najwięcej. Jest to 
dla nas tym ważniejsze, że chłopiec do pierwszej klasy pójdzie również  
w naszej placówce. Maciek jest bardzo inteligentnym i wesołym dziec-
kiem, więc na pewno sobie poradzi jeśli tylko stworzymy mu ku temu 
warunki. Obydwaj chłopcy są bardzo lubiani w swoich grupach, a ich 
obecność uczy inne maluchy tolerancji i takiej wrażliwości na potrzeby 
innych – podsumowała Dyrektor Chorążak. 

Naprzeciw potrzebom szkoły wyszedł także samorząd Gminy 
Dydnia, dofinansowując dokształcanie nauczycieli przedszkola, nauczy-
ciela j. angielskiego oraz surdopedagoga, w zakresie trzystopniowego  
języka migowego. W chwili obecnej pozostali nauczyciele zatrudnieni  
w Zespole Szkół w Niebocku złożyli wnioski o dofinansowanie  
z PFRON-u także tego typu kursu, którego I stopień chcieliby ukończyć 
jeszcze w bieżącym roku szkolnym.

Elżbieta Boroń, fot. Arch. ZS w Niebocku

Migające Niebocko

Powyższe hasło stało się tematem przewodnim akcji propagującej 
czytanie w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie z filią w Trześnio-
wie. Czynnie włączyli się w nią nie tylko rodzice uczęszczających tam 
dzieci, ale też ciekawe osobistości z gminy Haczów.

Powszechnie wiadomo, że czytanie nie tylko poszerza horyzonty, 
ale też kształtuje zainteresowania i rozwija wyobraźnię. Dobroczynną 
moc książki postanowiła wykorzystać filia Przedszkola Samorządowe-
go w Trześniowie, ustanawiając czytanie głównym tematem obecnego 
roku szkolnego. – Każda z przedszkolnych grup obrała sobie jakieś hasło 

przewodnie. Nasza grupa maluszków postawiła na „Czyta-
nie na dywanie”. Temat ten był też motywem przewodnim 
ogólnopolskiego konkursu literacko – plastycznego, w któ-
rym braliśmy udział. Ten konkurs oraz inny „Zaczarowana 
zima” polegały na tym, że dzieci musiały zilustrować prze-
czytany utwór literacki. Maluszki akcję czytania rozpoczęły 
od drugiego półrocza, gdy już całkowicie się zaaklimaty-
zowały w przedszkolu. Codziennie, w południe, w naszej 
grupie mama, tata lub jakiś gość honorowy, przez około pół 
godziny czyta dzieciom bajki. Akcja spotkała się z wielkim 
entuzjazmem dzieci i aprobatą wśród dorosłych. Ogromnie 
mnie to cieszy, bo już teraz po tych kilku tygodniach  mogę 
z całą pewnością stwierdzić, że czytanie wzbogaciło słow-
nik i poprawność wypowiedzi naszych maluszków. Książka 
uczy także odróżniać dobro od zła, uczy odpowiednich po-
staw moralno – społecznych oraz umiejętności samooceny. 
Czytanie rozwija też empatię, uczy koncentracji i kształtuje 
poczucie humoru. Najogólniej można powiedzieć, że sprzy-
ja harmonijnemu rozwojowi maluszka – stwierdziła Beata 
Boczar, nauczycielka prowadząca grupę maluchów.

Wśród zaproszonych do przedszkola gości był m.in. 
Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów, Bogdan Nycz - Dy-
rektor Przedszkola Samorządowego w Haczowie i Bożena 
Krępulec - pracownik z Gminnej Biblioteki Publicznej filia 
w Trześniowie. Do starszych grup przedszkolnych zapra-
szani są także przedstawiciele różnych grup zawodowych. 
Był już pan górnik, lekarz czy też policjant. Osoby te nie 
tylko czytają, ale także opowiadają o swojej pracy.

„Czytanie na dywanie”
Czytanie na dywanie z gościem honorowym Wójtem Gminy Haczów Stanisławem Jakielem
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Książki stały się też motywem przewodnim akcji 
plastycznych zorganizowanych w przedszkolnej grupie ma-
luchów. Z surowców wtórnych dzieciaczki zrobiły m.in. di-
nozaury i zwierzęta egzotyczne. Pod niektóre proste utwo-
ry literackie podstawiono też melodie i teraz maluchy, przy 
akompaniamencie gitary śpiewają np. „Kaczkę dziwaczkę”, 
„Na Wyspach Bergamutach”. Marzec mija też pod hasłem 
zbiórki książek do Szpitala Specjalistycznego w Brzozo-
wie. – Mamy fantastycznych, empatycznych i wrażliwych 
rodziców. Mimo, że dzisiejszy świat jest bardzo roszczenio-
wy, to jednak ich otwartość i serce pozwala nam z powodze-
niem zorganizować wiele akcji charytatywnych. To właśnie 
dzięki nim przez minione dwa lata przedszkole wzięło udział  
w akcji „Szlachetna paczka”. W imieniu naszej pani Wice-
dyrektor Marii Wojtuń, swoim i całego zespołu przedszkola 
serdecznie im dziękujemy za wsparcie i życzliwość – podsu-
mowała Beata Boczar.

Elżbieta Boroń, fot. Beata Boczar „Szlachetna paczka” w 2016 r.

W sobotę 18 marca br. Zespół Tańca Estradowego GEST z Brzozowa brał 
udział w III Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Czerwionce-Leszczynach 
woj. śląskie. Po raz kolejny GEST został nagrodzony wyróżnieniami za swoje 
układy taneczne. Otrzymał Wyróżnienie I Stopnia w kategorii jazz dance 12-15 
lat, Wyróżnienie III Stopnia w kategorii jazz dance 9-11 lat, Wyróżnienie III 
Stopnia w kategorii show dance 12-15 lat i Wyróżnienie III Stopnia w kategorii 
street dance 12-15 lat.

Wystąpiliśmy obok takich uznanych zespołów jak:VIVERO z Rybni-
ka - Mistrzów Polski, D4 z Tychów - Wicemistrzów Świata, MAMI i TUTU  
z Tarnowskich Gór – laureatów festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych, 
zespołów Studia Rampa Dance z Poznania - Mistrzów Polski nominowanych 
do Mistrzostw Świata, GRAWITACJA z Oświęcimia – nominowanych do Mi-
strzostw Świata oraz wielu innych znakomitych zespołów i formacji.

Nagrodzony skład zespołu: Martyna Korfanty, Dominika 
Krok, Gabriela Miszczyszyn, Karolina Sokalska, Wiktoria Kę-
dra, Julia Dąbrowska, Milena Kędra, Amelia Kędra, Magdalena 
Fabisiak, Marcelina Szałajko, Patrycja Mazur, Julia Florek, Ur-
szula Stefaniak, Anna Wojnar, Julia Wojnicka, Jagoda Stachura, 
Zuzanna Stachura, Julia Węgrzyn, Aleksandra Zajdel, Gabriela 
Kręgielewska, Wiktoria Bober, Marcelina Haduch, Aleksandra 
Chudzikiewicz, Aleksandra Myćka, Martyna Piotrowska, Zu-
zanna Szałajko, Sandra Czupska, Otylia Ochała, Alicja Dudek, 
Julia Partyńska, Zuzanna Kornaś, Gabriela Pajęcka, Natalia 
Kondracka, Maja Szałajko, Klara Surmacz, Dominika Pytlak, 
Aleksandra Adamska, Amelia Tarasek, Liliana Tarasek, Marty-
na Adamczak.

Międzynarodowe Wyróżnienia dla GEST-u

Za pomoc w opiece nad dziećmi oraz wyko-
nanie makijażu i fryzur bardzo dziękuję Pani Do-
rocie Fabisiak, Pani Anecie Szałajko, Pani Annie 
Tarasek oraz Panu Andrzejowi Sokalskiemu.

Wszystkie koszty związane z udziałem  
w Festiwalu – akredytacje, opłata za autokar oraz 
wyżywienie w całości zostały pokryte przez dzieci 
i opiekunów.

Marek Grządziel
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Sylwetki Żołnierzy Wyklętych Polskiego Podzie-
mia Niepodległościowego w latach 1944-1956 zostały 
ukazane na wystawie im poświęconej zorganizowanej w 
Gimnazjum nr 1 w Izdebkach. Hasłem przewodnim pro-
jektu była sentencja poezji Zbigniewa Herberta „Ponie-
waż żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy!”

Pomysłodawczynią i koordynatorką wystawy była 
Katarzyna Kufel, nauczyciel historii i bibliotekarz szkol-
ny w Gimnazjum. Warto tu dodać, że w jej powstanie 
niezwykle aktywnie włączyli się również uczniowie klas 
II i III. – Marzec coraz częściej kojarzony jest miesią-
cem poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych, stąd też 
pomysł na tego typu kampanię. Poza tym, jak mówi nasz 
motyw przewodni - o Żołnierzach tych historia praktycz-
nie milczy, chociaż muszę przyznać, że w ostatnich latach 
zainteresowanie tym tematem się wzmogło. Jest też jesz-
cze jeden powód - program historii w samym Gimnazjum 

kończy się na I wojnie światowej, a dalszy ciąg następuje w szkole 
średniej. Tyle, że historia, w zależności od rodzaju wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej, omawiana jest na różnym poziomie. Dlatego też 
postanowiliśmy w miarę dokładnie przybliżyć ten temat młodzieży. 
W projekt mocno zaangażowali się uczniowie, którzy sami wyszuki-
wali potrzebne informacje. Już samo takie działanie spowodowało, 
że czegoś się nauczyli, coś zapamiętali. Dzięki takiemu wspólnemu 
działaniu udało się zrobić coś naprawdę wartościowego i okazało się, 
że bez jakichś dalszych wypraw do muzeów można było obejrzeć wy-
stawę, która dostarczyła nie tylko wielu informacji ale też tematów do 
przemyślenia – stwierdziła Katarzyna Kufel.

W czasie trwania wystawy odbywały się tematyczne prelekcje dla 
poszczególnych klas. Zaprezentowana została młodzieży niedawno ukaza-
na na rynku wydawniczym książka „Poczet Żołnierzy Wyklętych” autor-
stwa Mateusza Saweczko oraz prezentacja filmów „Klamra – w przedsion-
ku śmierci”, „Żołnierze Wyklęci i ich oprawcy” i „Pseudonim Anoda”.

Elżbieta Boroń, 
fot. Arch. Gimnazjum w Izdebkach

Pamięci bohaterów z podziemia niepodległościowego

21 marca był prawdziwym świętem w Zespole Szkół w Hłud-
nie. Młodzież przygotowywała się do niego przez dłuższy czas.  
W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli do szkoły kolorowo ubrani. 
Każda klasa losowała wcześniej kolor stroju. Barwy tęczy wędrowa-
ły po szkolnych korytarzach. 

Dziewięć osób z klas III, V i VI wzięło udział w konkursie 
na „Kapelusz Pani Wiosny”. W Pierwszy Dzień Wiosny odbyła 
się uroczysta prezentacja prac konkursowych przed społecznością 
szkolną oraz rodzicami, w trakcie której jury wyłoniło zwycięzców. 
Mogliśmy podziwiać nie tylko kunszt, ale przede wszystkim piękne 
kwiaty, wykonane ręcznie z surowców wtórnych i materiałów eko-
logicznych. 

Uroczyste obchody Pierwszego Dnia Wiosny rozpoczęły się 
od części artystycznej „Pożegnanie zimy – przywitanie wiosny”, 
przygotowanej przez uczniów klasy pierwszej, która zakończyła się 
tańcem z przygotowaną wcześniej marzanną. Po przedstawieniu za-
prezentowało się 21 uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy byli 
uczestnikami konkursu „Witamy wiosnę wierszem i piosenką”.

Po wręczeniu zwycięzcom dyplomów i nagród, ufundowanych 
przez sklepik szkolny, uczniowie klas młodszych udali się do domów 
szukać symboli wiosny, natomiast starsi rozegrali mecze siatkówki.

Ten dzień na długo zostanie w pamięci uczniów i rodziców, 
którym podobał się taki sposób powitania wiosny. Nad przebiegiem 
święta czuwały panie: Helena Gładysz, Bożena Walus, Maria Kipisz, 
Elżbieta Fara-Kałamucka. Helena Gładysz

Pierwszy Dzień Wiosny

Część artystyczna „Pożegnanie zimy – przywitanie wiosny” 
w wykonaniu uczniów klasy pierwszej

Prezentacja prac konkursowych na „Kapelusz Pani Wiosny”
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Janusz Niemiec, syn Antoniego  
i Janiny Żubrydów, zastrzelonych 24 paź-
dziernika 1946 roku w lesie w Malinówce 
za antykomunistyczną działalność, uczest-
niczył w spotkaniu z młodzieżą w  Brzo-
zowskim Domu Kultury, zorganizowanym 
1 marca br. przez Henryka Kozika – Prze-
wodniczącego Rady Powiatu w Brzozowie 
w ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wy-
klętych. 

Antoni Żubryd, to jedna z najważ-
niejszych postaci antykomunistycznej 
partyzantki, walczący ze swoim oddzia-
łem w powiatach krośnieńskim, sanockim  
i brzozowskim. W czasach Polski Ludo-
wej stał się głównym bohaterem propa-
gandowej nagonki na żołnierzy podziemia 
z połowy lat czterdziestych, określanych 
dzisiaj mianem „wyklętych” albo „nie-
złomnych”. - Mimo nieobecności rodziców 
w domu otoczony byłem troskliwą opieką 
mojej babci Stanisławy Praczyńskiej i bab-
ci Żubrydowej. Dziadków nie miałem, obaj 
zmarli wcześniej. Starano się ponadto jak 
najczęściej doprowadzać do spotkań moich 
z rodzicami, a odbywało się to w sposób 
następujący: do naszego domu przychodził 
łącznik oddziału i przekazywał informa-
cję o miejscu pobytu rodziców. Moja sio-
stra cioteczna Teresa Niemiec przewoziła 
mnie na kwatery okresowego pobytu ojca 
i matki. Zostawałem z nimi przez kilka dni 
i potem tą samą drogą Teresa dostarczała 
mnie do Sanoka. Oczywiste jest, że ojciec 
skupiał się przede wszystkim na kierowa-
niu oddziałem, ale zachowało się w domo-
wym archiwum zdjęcie, na którym siedzę 
na kolanach przytulony do niego. Dlatego 
nie wyobrażam sobie, abym nie był kocha-
ny, zarówno przez ojca, jak i matkę. Zbyt 
szczegółowo jednak relacji z rodzicami nie 
jestem w stanie odtworzyć. Tym bardziej, 
że w latach następujących po moim „buj-
nym dzieciństwie” nie wolno mi było ani 
pytać, ani rozmawiać o Żubrydzie, a tym 
bardziej chwalić się przeszłością w szkole 
– powiedział Janusz Niemiec – syn Anto-
niego i Janiny Żubrydów. 

Z wojskiem Żubryd związał w wie-
ku 15 lat, kiedy to w roku 1933 r. rozpo-
czął naukę w Szkole Podoficerskiej dla 
Małoletnich w Śremie. Trzy lata później 
został skierowany do 40 pułku piechoty, 
gdzie dosłużył się stopnia plutonowe-
go. We wrześniu 1939 roku uczestniczył  
w obronie Warszawy, a po kapitulacji tra-
fił do niemieckiej niewoli, przebywając  
w obozie jenieckim w Żyrardowie. Po kilku 
dniach zwolniono go i powrócił do Sanoka, 

gdzie zajął się handlem. Wiosną 1940 roku 
znalazł się w transporcie wiozącym ludzi 
na roboty do Niemiec. Zdołał z niego zbiec  
i ponownie dotarł do rodzinnego Sanoka.  
W lipcu 1940 roku Żubryd podjął współpra-
cę z NKWD, wymierzoną przeciwko oku-
pantowi niemieckiemu. Wraz z sześcioma 
innymi osobami z Sanoka działającymi na 
rzecz NKWD przekazywał informacje do-
tyczące sytuacji Niemców stacjonujących 
w okolicy.  Trwało to do wiosny 1941 roku. 
Do najbardziej spektakularnych sukcesów 
Żubryda, jako informatora NKWD, należa-
ło włamanie do Okręgowego Urzędu Cel-
nego w Sanoku i kradzież znajdujących się 
tam dokumentów. W listopadzie 1941 roku 
został aresztowany przez Niemców. Tra-
fił do więzienia w Krakowie. Jego proces 
zakończył się dopiero we wrześniu 1943 
roku. Przez dwa lata był przesłuchiwany,  
a 6 września 1943 roku niemiecki sąd ska-
zał Żubryda na śmierć. Uciekł szczęśliwie 
w ostatniej chwili i w połowie grudnia 
1943 roku dotarł do Sanoka, ukrywając się 
w sąsiedztwie rodzinnego domu.

W lecie 1944 roku Sanok został zdo-
byty przez Armię Czerwoną. Żubryd zgło-
sił się do tworzonego powiatowego Urzę-

du Bezpieczeństwa i 1 grudnia 1944 roku, 
przyjęto go na funkcjonariusza sanockie-
go UB, przesłuchującego głównie volks-
deutschów i członków UPA podejrzanych 
o współpracę z Niemcami. Pracę w UB 
Żubryd zakończył w czerwcu 1945 roku. 
Zdezerterował i przeszedł do niepodległo-
ściowego podziemia, łudząc się jeszcze, że 
podejmując walkę z komunistami odwróci 
wraz z oddziałami Narodowych Sił Zbroj-
nych bieg historii. Nie miał jednak szans  
w konfrontacji z przeciwnikiem wspiera-
nym przez stalinowskich towarzyszy.

Jego syna Janusza, osieroconego  

Żubryd – Żołnierz Wyklęty

w wieku 5 lat przygarnęła siostra matki,  
z którą wyjechał z rodzinnego Podkarpa-
cia. - Urząd Bezpieczeństwa postanowił 
odebrać mnie rodzinie i umieścić w siero-
cińcu, dawniej nazywanym ochronką. Na 
szczęście dwie najstarsze siostry Praczyń-
skie: Stefania i Janina dotrzymały przyrze-
czenia zawartego wprawdzie na czas oku-
pacji, ale po tragicznej śmierci rodziców 
odnowionego. Zakładało ono przejęcie 
opieki nad dziećmi w razie śmierci którejś 
z nich. Po powrocie z obozu w Oświęci-
miu Stefania zamieszkała na Śląsku, i kie-
dy otrzymała informacje o wydarzeniach  
w Sanoku, postanowiła wypełnić zobo-
wiązanie wobec Janiny, czyli mojej mamy. 
Świadczyło to o bardzo silnych więzach ro-
dzinnych. Nie znam szczegółów transakcji 

dokonanej przez ciotkę Stefanię w sierociń-
cu, ale wiem, że nocnym pociągiem owinię-
tego w koc przewieziono mnie na Śląsk. Do 
niedawna miałem w domu połatane krótkie 
spodenki na szelkach, w których zabrano 
mnie z ochronki. Zostałem adoptowany 
przez siostrę mamy Stefanię i jej męża Jana 
Niemca, również doświadczonego przez 
obóz koncentracyjny, przyjmując oczywi-
ście nazwisko przybranego ojca. Jako Ja-
nusz Niemiec zacząłem zatem kolejny etap 
dzieciństwa, który niestety nie był od razu 
usłany różami. Warunki w więzieniu oraz 
ochronce, głód i niedostatek spowodowały 

Henryk Kozik i Janusz Niemiec na spotkaniu 
z młodzieżą w BDK

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Malinówce
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Drogi Czytelniku!

Historia Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt” zaczyna się od pisania... 
Pisania z potrzeby serca, z potrzeby duszy, dla dania upustu emo-
cjom... Pisania dla kogoś i dla samego siebie... Pisaliśmy wiersze… 
Swój początek zapisaliśmy w Kole Młodych Poetów „Brzost”, które 
zostało utworzone przy brzozowskiej filii Pedagogicznej Bibliote-
ki Wojewódzkiej w Krośnie z inicjatywy poety i malarza Tadeusza 
Masłyka. Jako „Brzost” występowaliśmy z recytacją swoich wierszy  
w Brzozowie, Sanoku, Rzeszowie, a później także w Krośnie i Izdeb-
kach.

Od myśli do słów… Od słów do czynów… Następnie działali-
śmy jako nieformalna grupa poetycka, bez nazwy i bez zobowiązań. 
Każdy mógł do nas dołączyć i odejść. Nasze wieczorki poetyckie 
miały formę corocznych październikowych recytacji przy klimatycz-
nym blasku świecy. Po kilku latach z grupy poetyckiej zapoczątkowa-
nej jako „Brzost” zostały dwie osoby: Katarzyna Tercha-Frankiewicz 
i Krzysztof Graboń.

Z czasem nasze grono powiększyło się o kolejne oso-
by piszące. Od początku ustaliliśmy, że to, co robimy, ma 
sprawiać nam przyjemność. Poezja jest naszą pasją, bawimy 
się nią i dzielimy z innymi. Jesteśmy otwarci na współpracę  
z twórcami z rożnych dziedzin sztuki. Nie boimy się krytyki. 
Na nowo podjęliśmy się organizacji spotkań poetyckich, ta-
kich jak wieczornica poświęcona brzozowskiej poetce Annie 
Kajtochowej czy opłatek poetycki, który w tej chwili jest już 
wydarzeniem cyklicznym. 

Nasze działania od początku cieszyły się zaintereso-
waniem, ludzie zaczęli pytać, jak się nazywamy... Wiosną 
2015 roku podjęliśmy decyzje o nadaniu nazwy grupie. I tak 
powstał „Zgrzyt”. Wśród kilku sugestii „imienia” dla grupy 

przyjął się pomysł Kamila Frankiewicza. Nazwa ma pod-
kreślić, ze między nami czasami „zgrzyta”. Jesteśmy rożni, 
każdy z nas pisze inaczej, możemy nie zgadzać się ze sobą, 
ale łączy nas szacunek i wspólna pasja.

Działania Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt” mają na celu 
promocję poezji członków grupy oraz autorów związa-

nych z regionem. Organizujemy spotkania autorskie grupowe  
i indywidualne, a także spotkania okazjonalne, jak wspomniany 
opłatek poetycki. „Zgrzyt” działa głównie przy brzozowskiej 
filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, ale współpracuje 
również z innymi instytucjami, jak np. Muzeum Regionalne 
im. Adama Fastnachta w Brzozowie czy Starostwo Powiatowe 
w Brzozowie. Od marca 2016 roku, jako dodatek do „Brzo-
zowskiej Gazety Powiatowej” ukazuje się „Kwartalnik Ruchu 
Poetyckiego Zgrzyt”, gdzie członkowie Ruchu publikują swoje 
wiersze.

Obecnie z Ruchem Poetyckim „Zgrzyt” związanych jest 
siedmioro poetów: Anna Ziemba-Lonc, Halina Urban, Kata-
rzyna Tercha-Frankiewicz, Anna Wiatrak, Jan Organ, Krzysz-
tof Graboń oraz Kamil Frankiewicz.

Niniejszy almanach jest owocem naszej wieloletniej 
pracy, przyjaźni oraz zdobywanego ciągle doświadczenia. 
Oddając go do Twoich rak, drogi Czytelniku, życzymy, by  
w Twoim sercu „zazgrzytała” poezja.

Katarzyna Tercha-Frankiewicz

Pierwszy Almanach 

Ruchu Poetyckiego „ZGRZYT” 

Sebastian Czech

chorobę płuc, nacieki i początki gruźlicy. Dłu-
gie leczenie i blisko półroczny pobyt w sana-
toriach Rabki postawiło mnie na szczęście na 
nogi. Na Śląsku, dokładnie w Zabrzu, rozpo-
cząłem naukę w Szkole Podstawowej, a w roku 
1953 mój „nowy” ojciec został służbowo prze-
niesiony do Centralnego Zarządu Mostostal  
w Warszawie na stanowisko Szefa Transportu 
Ciężkiego i w ten sposób otworzyłem kolejny, 
warszawski tym razem, rozdział mojego życia 
– podkreślił Janusz Niemiec.

Po biologicznym ojcu Janusz Nie-
miec odziedziczył zamiłowanie do munduru.  
W roku 1956, na fali październikowych prze-
mian, reaktywowano Związek Harcerstwa 
Polskiego, do którego natychmiast się zapisał. 
- Od razu zostałem zastępowym, a w krótkim 
czasie przybocznym 33 Warszawskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Gen. Mierosławskiego. Mia-
łem wreszcie zielony mundur i łowickie kraj-
ki. Innymi słowy spełniłem swoje marzenie – 
wspominał Janusz Niemiec.

5 marca br., w ramach kontynuacji ob-
chodów Dnia Żołnierzy Wyklętych, w lesie  
w Malinówce zapalono znicze na symbolicz-

nym grobie zastrzelonego tam mał-
żeństwa Żubrydów. Dzień wcześniej 
natomiast w Sanoku odbył się Marsz 
Żołnierzy Wyklętych. Po jego zakoń-
czeniu grupa 13 osób wybrała się na 
pierwszą edycję Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej. Trasa łącznie liczyła 40 
km i biegła przez miejscowości Czer-

też, Kostarowce, Strachocina, Bażanówka, 
Jaćmierz, Wzdów, Jasionów, Zmiennica, 
Malinówka, Jabłonica Polska, Haczów. 
Po około 13 godzinnym nocnym marszu, 
uczestnicy zameldowali się na miejscu 
ostatniej stacji pod zabytkowym kościołem 
w Haczowie. 

Uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej przy symbolicznym grobie Janiny i Antoniego Żybrydów
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Informacje z gmIn

„Nowoczesny rozwój placówek 
oświatowych w Gminie Jasienica Rosiel-
na dzięki inwestycjom w szkolne e-usługi” 
to nowy projekt, który realizowany będzie 
na terenie gminy Jasienica Rosielna. Koszt 
przedsięwzięcia przekroczył 1 milion 700 
tysięcy złotych.

W ramach projektu zaplanowano za-
kup 111 sztuk komputerów All in one do 
każdej klasopracowni, 11 sztuk tabletów 
dla nauczycieli WF i basenu oraz wypo-
sażenie serwerowni w budynku Urzędu 
Gminy i wykonanie niezbędnej infrastruk-
tury sieciowej w placówkach szkolnych 
na terenie gminy. W każdej szkole zosta-
nie m.in. zainstalowana i skonfigurowana 
baza danych, utworzone struktury danych, 
indeksy, procedury, wyzwalacze, a także 
zintegrowany i wdrożony interfejs użyt-
kownika, usługi sieciowe w ramach inter-
fejsu API oraz przeprowadzona integracja 
z systemem płatności elektronicznych. 

Projekt obejmuje połączenie Re-
feratu Oświaty z e-usługami wszystkich 
szkół z terenu gminy. Wśród zakupionych 
e-usług znajdą się: e-dziennik, e-usprawie-
dliwienia, e-dowozy, e-stołówka, e-sty-

pendia, e-nabór, e-najem oraz e-świetlica. 
Pierwsze dwie usługi będą funkcjonowa-
ły w oparciu o e-dziennik. Rodzic będzie 
mógł sprawdzić oceny oraz frekwencję 
dziecka po zalogowaniu się do systemu. 
Drogą SMS-ową system powiadomi też 
rodzica o nowej ocenie lub nieobecności 
w szkole. Przy pomocy drugiej aplikacji 
będzie też możliwość usprawiedliwienia 
nieobecności dziecka. Usługi e-dowozy, 
e-stołówka, e-świetlica oraz e-stypendia 
umożliwią elektroniczne złożenie wnio-
sku odpowiednio na: refundację kosztów 
dowozu niepełnosprawnego dziecka do 
szkoły, złożenie wniosku o stołówkę lub 
świetlicę dla dziecka oraz złożenie wnio-
sków stypendialnych. W aplikacjach tych 
dostępne będą do pobrania lub wypełnia-
nia także wszystkie niezbędne dokumenty 
oraz formularze. 

Usługa e-nabór umożliwi  złożenie 
wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego lub szkoły. Aplikacją tą 
można będzie też uiścić opłatę za pobyt 
dziecka powyżej 5 godzin na podstawie 
przypisów powiązanych z e-dziennikiem 
oraz wniesienie opłat za wyżywienie. 

Ostatnia z proponowanych usług to e-na-
jem. Umożliwia ona dokonanie rezerwacji 
i wynajęcie klasopracowni lub sali sporto-
wej za pośrednictwem systemu informa-
tycznego. Dostępny tutaj będzie także gra-
fik, cennik najmu i regulamin.

System zacznie funkcjonować od 
nowego roku szkolnego. Po wdrożeniu 
systemu przewidywany jest cykl szkoleń 
dla użytkowników systemu. Szkolenia 
zorganizowane zostaną w 4 placówkach 
oświatowych, by każdy nabył umiejętności 
niezbędne do korzystania z oprogramo-
wania. - Dzięki realizacji projektu nastą-
pi wyraźne podniesienie warunków pracy 
nauczycieli i pracowników administracyj-
nych, a także samych dzieci, zapewniając 
podniesienie atrakcyjności szkół. Będą to 
usługi o wysokim poziomie dojrzałości, 
udostępniające dane o znacznym potencja-
le ponownego wykorzystania przez Referat 
Oświaty Urzędu Gminy – oceniła Urszula 
Brzuszek, Wójt Gminy Jasienica Rosielna.

Projekt został dofinansowany  
w wysokości 85 procent z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, 
działanie 2.1 Podniesienie efektywności  
i dostępności e-usług. 

Elżbieta Boroń

Szkoły na miarę XXI wieku

Łącznie ponad 10 ton makulatury udało się ze-
brać na terenie gminy Dydnia w czasie akcji „Studnia 
dla Afryki”. Projekt pilotowany był przez Koło „Cari-
tas” działające przy Zespole Szkół w Niebocku.

Koło „Caritas” w tej placówce to nowy twór, 
gdyż powstało w bieżącym roku szkolnym. Opiekę nad 
nim sprawują nauczyciele - Małgorzata Adamska oraz 
Elżbieta Pocałuń, a asystentem jest ks. Paweł Bajger. – 
Jego powstanie to inicjatywa naszej młodzieży gimna-
zjalnej, która obserwując otaczającą ją rzeczywistość 
oraz pozyskując wiedzę na temat życia ludzi w różnych 
zakątkach świata, postanowiła aktywnie włączyć się  
w działalność charytatywną. Zrozumiała, że słowo 
„Caritas” to rodzaj miłości braterskiej, wspierającej, 
podnoszącej i akceptującej. Do takiej miłości wzywa 
nas sam Jezus, nakazując nieść pomoc potrzebującym, 
biednym i opuszczonym, bez względu na narodowość, 
kolor skóry czy wyznanie. Mając właśnie to na uwadze, 
postanowiliśmy włączyć się w akcję zbiórki makulatury, 
z której dochód przeznaczony jest na budowę studzien 
w Afryce. Znaleźliśmy kontakt do koordynatora tej 
akcji, Ryszarda Łuczyka, wieloletniego i zasłużonego 
działacza grupy charytatywnej, której celem jest wła-
śnie budowa studzien głębinowych na starym kontynen-
cie. Dochód z naszej zbiórki włączony zostanie do puli 
na dwunastą już studnię – tym razem dla Kamerunu. 
Ogromnie się cieszymy, że nasza akcja, początkowo 
ściśle lokalna, szybko nabrała rozmachu i objęła całą 
gminę. Zmobilizowały się nasze władze samorządowe 
na czele z panem Wójtem Jerzym F. Adamskim, wszyst-
kie parafie, szkoły, jednostki OSP oraz sami mieszkań-
cy. W imieniu swoim, naszej placówki oraz uczniów  

z Koła „Caritas” składam wszystkim najszczersze podziękowania – mówiła 
Małgorzata Adamska.

Warto tu jeszcze dodać, że działalność charytatywna prowadzona jest 
w placówce już od kilku lat. Jej koordynatorką jest Halina Żak – Ruszel. 
Uczniowie aktywnie włączają się w akcję „Góra grosza”, zbiórkę nakrętek 
plastikowych czy zaopatrują w środki higieniczne okoliczne hospicja. Obec-
nie placówka gromadzi środki finansowe na pomoc swojej rodaczce s. Roza-
lii Oleniacz, która w Kamerunie prowadzi Oratorium dla sierot.

Wszystkich, którzy również chcieliby włączyć się do akcji zbiórki 
makulatury, aby pomagać w spełnianiu jednego z uczynków miłosierdzia - 
„spragnionych napoić”, prosimy o kontakt z panem Ryszardem Łuczykiem 
pod nr telefonu: 504 168 549.

Elżbieta Boroń, Arch. ZS w Niebocku

Razem możemy więcej
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- Na początku miałam spore opory. 
Nawet myślałam, że uda mi się pisać Kro-
nikę tak, by nikt nie wiedział. Ale w prak-
tyce okazało się to niemożliwe, ponieważ 
człowiek sam wszystkiego nie wie, a nieraz 
trzeba wiele rzeczy doprecyzować – opo-
wiadała Zofia Boroń z Orzechówki, osoba 
skromna, niezwykle ciepła i pełna pasji 
prowadząca już od wielu lat Kronikę tej 
miejscowości oraz autorka książki „Orze-
chówka”.

Pani Zofia jest emerytowaną nauczy-
cielką. Jej pierwszą pracą, z przydziału, był 
etat w miejscowym przedszkolu. – Ucząc 
się w Liceum Pedagogicznym w Jaśle, 
pobierałam stypendium. Stąd też później 
naturalną koleją rzeczy musiałam je od-
pracować. Przydzielono mnie do pracy  
w tutejszym przedszkolu. Wcześniej pla-
cówkę tę prowadziły siostry, jednak zostało 
ono im odebrane. Nie chciałam tam być. 
Na początku czułam się bardzo niezręcz-
nie, jednak miałam ogromne wsparcie u 
siostry przełożonej – s. Klary. Ona to ro-
zumiejąc prawa rządzące tamtymi czasami, 
doskonale zdawała sobie sprawę, że jeśli 
nie ja to przyjdzie ktoś inny. Muszę powie-
dzieć, że naprawdę polubiłyśmy się i siostra  
w bardzo wielu sprawach wspierała mnie 
i pomagała – po prostu szanowałyśmy się. 
Miałam ogromne szczęście, że trafiłam na 
tak wspaniałą osobę – wspominała Zo-
fia Boroń. W placówce tej przepracowała  
12 lat, by później, kolejne 18 lat spędzić 

w Szkole Podstawowej. Pracujący z panią 
Zofią nauczyciele, do tej pory wspomina-
ją ją jako osobę niezwykle ciepłą, do której 
zawsze można było przyjść po radę czy po-
prosić o pomoc. Zawsze miała też dla każ-
dego ciepłe słowo. – Pierwsze miesiące na 
emeryturze były okropne. Nie mogłam sobie 
znaleźć miejsca. Widziałam dzieci idące do  
i ze szkoły, w ogrodzie nieraz dobiegał do 
mnie odgłos dzwonka. Stwierdziłam, że mu-
szę sobie znaleźć jakieś zajęcie. Wymyśliłam 
sobie, że będę szyć gorsety krakowskie. Po-
wstały trzy, jednak wiedziałam, że to nie było 
jeszcze to zajęcie, któremu chciałabym się 
poświęcić. Potem napisałam trzy artykuły do 
prasy. Ukazały się w „Niedzieli” i „Wiadomo-
ściach Brzozowskich”. W końcu wpadła mi do 
ręki książka o Jasienicy Rosielnej. Po jej lek-
turze już wiedziałam, że podobna pozycja po-

wstanie o Orzechówce, przecież tutaj też 
mamy mnóstwo ciekawych miejsc, wielu 
interesujących ludzi oraz niezwykle boga-

Z szacunku do przeszłości 
i dla kolejnych pokoleń w przyszłości

tą historię – opowiadała kronikarka.
Pomysłem podzieliła się z Kry-

styną Masłyk, ówczesną Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Orzechówce, która 
przedsięwzięciu przyklasnęła. Materiały 
do publikacji zbierała dwa lata. Dzięki 
wsparciu wspomnianej już Krystyny 
Masłyk, Ewy Niemiec, obecnej Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Orzechówce, Ro-
mana Krupy i wielu innych osób udało 
się na kartach „Orzechówki” ukazać 
historię, zabytki, zwyczaje, środowisko  
i ciekawych ludzi żyjących w tej miej-
scowości. Pani Zofia opisała tam też klę-
ski żywiołowe, które nawiedzały wieś, 
opisała jej losy w czasie I i II wojny 
światowej, nie zapomniała wspomnieć 
także o parafii, Domu Pomocy Społecz-
nej czy Ochotniczej Straży Pożarnej. – 
Nie zawsze było mi łatwo tak po prostu 
wyjść do ludzi i poprosić o potrzebne  
informacje. Nigdy jednak nie spotkałam 
się z odmową czy też jakimś niegrzecz-
nym zachowaniem. Wszyscy traktowali 
mnie niezwykle życzliwie, udostępnia-
jąc posiadane informacje i wiadomości. 
Pomysł prowadzenia Kroniki przyszedł 
nieco później. Nie było do tej pory ni-
kogo, kto dokumentowałby życie naszej 
miejscowości. A tutaj naprawdę wiele 
się dzieje. Mam nadzieję, że kiedyś moja 
praca komuś się przyda. Na razie jednak 
dokumentuję wszystkie wydarzenia – od 
tych szkolnych, przez parafialne i patrio-
tyczne, po te o zasięgu szerszym niż na-
sza miejscowość. Bardzo lubię to robić. 
Pisanie Kroniki stanowi dla mnie swo-
istą odskocznię od tej naszej codzienno-
ści. Niby się mówi, że jak człowiek jest 
już na emeryturze to ma czas. Uważam, 
że jest to nieprawda – podsumowała  
z uśmiechem pani Zofia.

Elżbieta Boroń

Zofia Boroń (z lewej) z przyjaciółką 
Martą Krupą
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12 marca przypada 15 rocznica po-
wstania Fundacji Pomocy Dzieciom im. 
Stanisławy Bieńczak. Jej głównym celem 
jest pomoc dzieciom chorym, pochodzącym  
z rodzin ubogich lub patologicznych, a także 
wybitnie uzdolnionym. Ważnym aspektem 
jest również budzenie wrażliwości społecz-
nej na ubóstwo, niepełnosprawność i patolo-
gie oraz zachęcanie do podejmowania bez-
interesownej pomocy. Od 2004 r. Fundacja 
posiada statut Organizacji Pożytku Publicz-
nego, dzięki czemu może prowadzić sub-
konta dla kilkudziesięciu podopiecznych, na 
których gromadzone są środki przekazane  
z 1% podatku dochodowego. 

Początkowo działania Fundacji sku-
piały się na wsparciu finansowym dzieci 
chorych i ubogich oraz na fundowaniu sty-
pendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzie-
ży. Fundusze na te cele pozyskiwane były  
z koncertów, zbiórek pieniędzy, aukcji dzieł 
sztuki oraz z kampanii 1% podatku docho-
dowego. Z czasem zaczęto organizować 
warsztaty integracyjne i edukacyjne dla pod-
opiecznych. 

Wiele wydarzeń organizowanych 
przez Fundację odbywa się cyklicznie. Do 
takich akcji należy „Tydzień Solidarności 
z Ubogim Dzieckiem”, w trakcie którego 
uczniowie ze szkół powiatu brzozowskiego 
zbierają pieniądze, przekazywane później 
najbardziej potrzebującym uczniom. Co 
roku Fundacja dzięki pomocy sponsorów 
przygotowuje wyprawkę szkolną dla dzieci 
ubogich. Nie brakuje też wydarzeń zapew-
niających rozrywkę najmłodszym, do takich 
z pewnością można zaliczyć Dzień Dziecka. 

W 2012 r. Fundacja rozpoczęła budo-
wę Wioski Dziecięcej „Nasz Dom”. Docelo-
wo ma to być kompleks 6 domów, w których 
znajdą się: pogotowie opiekuńcze, rodzinne 
domy dziecka oraz dom dla wychowanków 
do czasu ich usamodzielnienia się. Głów-
nym celem Wioski jest pomoc dzieciom 
osieroconym i porzuconym w odnalezieniu 
miejsca, w którym będą czuły się bezpieczne 
i kochane. Będą mogły zdobyć wykształce-
nie i nauczyć się, co znaczy kochać i bez-
interesownie pomagać innym, a także żyć  
w idei przyjaźni i braterstwa z innymi naro-
dami. Obecnie wykończone są już 2 domy. 
W jednym z nich mieszka rodzina z pięcior-
giem dzieci, angażująca się w życie lokalnej 
społeczności. W drugim domu odbywają się 
warsztaty dla podopiecznych Fundacji, słu-
żące integracji i rozwijaniu swoich pasji. Do-
datkowo na terenie Wioski powstanie Mała 
Akademia Życia – budynek przeznaczony 
do edukacji, aktywnego wypoczynku i roz-

woju. Z Małej Akademii Życia korzystać 
będą nie tylko mieszkańcy Wioski Dzie-
cięcej, ale również dzieci i młodzież ze 
społeczności lokalnej, z rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. 

W najbliższym czasie Fundacja 
zamierza rozpocząć remont budynku, 
mającego służyć jako Mała Akademia 
Życia. Znajdą się tam sala wykładowa 
i liczne pracownie, np. terapeutyczno-

-wyrównawcza czy ekologiczno-ku-
linarna. Ośrodek będzie wyposażony  
w bibliotekę. Będą się tam odbywały za-
jęcia prowadzone przez wykwalifikowa-
nych pracowników oraz wolontariuszy. 
W ubiegłym roku Fundacja rozpoczęła 
współpracę z Wydziałem Pedagogicz-
nym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po-
wstała Rada Naukowo-Ekspercka, która 
ma udzielać wsparcia doradczego, na-
ukowego i praktycznego. 

Już teraz organizowane są liczne 
spotkania i warsztaty, których celem jest 

Fundacji Pomocy Dzieciom 
im. Stanisławy Bieńczak15 lat

integracja, edukacja oraz zaangażowanie 
lokalnej młodzieży w działalność społecz-
ną. Od września 2016 r. realizowany jest 
projekt pn. „Aktywna młodzież sposobem 
na aktywne społeczeństwo”. Utworzono 
Młodzieżową Radę Fundacji, której uczest-
nicy przygotowują się do bycia wolonta-
riuszami. Dla młodszych dzieci powstała 
Akademia Kreatywnego Rozwoju, mająca 
kształtować postawę sprzyjającą większej 
aktywności społecznej i obywatelskiej.  
W trakcie warsztatów dzieci poznają rów-
nież różne techniki artystyczne. 

15 lat pracy fundacji to ogromny trud 
codziennej, mrówczej pracy, pozyskiwania 
środków, nienagannych etycznie działań na 
rzecz potrzebujących, dzielenia się z nimi 
energią, czasem, wypracowanymi finansa-
mi. Ta pomoc jest realizowana dzięki firmie 
Eleo-Budmax, która jest mecenasem i opie-
kunem Fundacji.

Podejmowanie kolejnych kroków 
jest możliwe dzięki hojności Darczyńców  
i wsparciu Przyjaciół. Dlatego w tym miej-
scu chcemy im serdecznie podziękować za 
wszelki wkład, zarówno ten materialny, jak 
i osobistą pomoc i działalność. 

Zwracamy się również z prośbą  
o przekazanie 1% podatku dochodowego na 
cele statutowe Fundacji. KRS 0000117587. 
Dla nas to drobny gest, ale dla dzieci znaczy 
on wiele, bo przyczynia się do poprawy ich 
sytuacji, a części z nich pozwala doświad-
czyć spokojnego dzieciństwa, pełnego cie-
pła, miłości i poczucia bezpieczeństwa.

Wolontariusz Fundacji Beata Szostak
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Każda chwila w życiu ośmiolatka 
to lęk o to, czy przeżyje. Rodzice czuwa-
ją przy Hubercie w dzień i w nocy. Jedy-
ną szansą dla niego jest operacja mózgu. 
Potrzebne są też pieniądze na operację  
w Monachium

Hubert Pelc mieszka z rodzicami  
i półroczną siostrzyczką Ritą w Starej Wsi 
koło Brzozowa. W czerwcu skończy osiem 
lat. Powinien chodzić do szkoły, uczyć się, 
bawić się z kolegami i koleżankami, być 
uśmiechniętym na co dzień chłopcem. Tak 
jednak nie jest. Od urodzenia zmaga się  
z ciężką chorobą.

W trzeciej dobie miał zrobione 
USG, które wykazało, że ma wylew pod-
wyściółkowy. Za kilka tygodni rodzice 
mieli przyjechać z Hubertem na kontrol-
ne badanie. Nie zamierzali 
na to bezczynnie czekać. 
Słowo „wylew” przeraziło 
ich i rozpoczęli rehabilita-
cję. Drugie USG wykazało, 
że są w mózgu poważne 
zmiany. Lekarze uspokajali 
jednak, że jeśli będzie dalej 
rehabilitowany i pod stałą 
opieką neurologiczną, to 
wyjdzie z tego i nie będzie 
śladu po chorobie. Gdy miał 
pół roku, przed świętami 
Bożego Narodzenia poje-
chali na kolejną konsultację 
do Warszawy. – W drodze 
powrotnej, w nocy, mąż 
zatrzymał się na stacji benzynowej, a ja 
w tym czasie karmiłam synka. W pewnym 
momencie puścił pierś i niemiłosiernie za-
wył. Taki straszny głos słyszałam wcześniej 
tylko w filmach – opowiada z płaczem pani 
Maria, matka Huberta.

Następnego dnia ojciec dziecka za-
uważył, że oczka mu „zaczęły latać”. Mię-
dzy świętami a Nowym Rokiem pojechali 
z nim do Centrum Zdrowia Dziecka do 
Warszawy. I tam kolejny szok. Okazało się, 
że ma padaczkę. Lekarze nie mogli trafić  
z odpowiednim lekiem, a z Hubertem było 
coraz gorzej. Przestawał się uśmiechać, 
trzymać prosto głowę, miał coraz więcej 
napadów – kilka dziennie trwających po 
kilkanaście minut. I był to straszny widok. 
W ciągu 90 dni pobytu w centrum miał 540 
napadów. W końcu jeden z leków zadzia-
łał. – Sam lekarz niedowierzał, że tak nagle 
może się to zmienić na plus – wspomina 
Maria Pelc.

Koszmar powrócił
I tak minęło prawie pięć lat. Chło-

piec był pod opieką lekarzy, przyjmował 

leki. Zaczęło się normalne życie. Pełzał, 
raczkował, zaczął chodzić. Rodzice na-
uczyli go jeździć na rowerku i hulajnodze. 
– Zapisałam go do zerówki, zaczął czytać, 
przepisywał zdania z tablicy. Wydawało się, 
że choroba została pokonana – mówi Maria 
Pelc. 

I nagle powrócił koszmar sprzed kil-
ku lat. Pani Maria przyszła wieczorem do 
pokoju. Chciała go obrócić na bok. Zoba-
czyła Huberta i zamarła. – Leżał z otwartą 
buzią i oczami. Miał odgiętą głowę – wspo-
mina mama chłopca.

Okazało się, że padaczka wróciła. Co 
gorsze, leki już też nie do końca działają, 
nawet w przypadku zwiększonych dawek. 
Lekarz z Warszawy stwierdził, że jedynym 
rozwiązaniem na pokonanie tzw. padaczki 

lekoopornej jest operacja w klinice w Mo-
nachium. 

Operacja ratunkiem
Schön Klinik, specjalizuje się w ope-

racyjnym leczeniu epilepsji. Dzieci z napa-
dami, na które nie działał żaden lek, które 
nie chodziły, nie mówiły, wracają stamtąd 
odmienione. Operacja otwiera drzwi do nor-
malnego życia. Pan Ireneusz pojechał tam 
z synem w październiku ubiegłego roku.  
– Hubert był przez tydzień obserwowany, 
miał robione badania. Okazało się, że znisz-
czona jest lewa półkula mózgu i tam trwają 
ciągle napady. Zaczynają już przenosić się 

Pomóc Hubertowi można:
– dołączając się do zbiórki na stronie: www.siepomaga.pl/hubertpelc
– dokonując wpłat bezpośrednich: Fundacja Siepomaga ul.27 Grudnia 9A/14, 61-737 

Poznań; nr konta: 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425 tytułem: 5715 Hubert Pelc 
darowizna; dla wpłat zagranicznych: IBAN:PL SWIFT: ALBPPLPW

– wysyłając SMS na numer 72365 o treści S5715 (koszt 2,46 brutto, w tym VAT)
– przekazując 1% podatku na konto fundacji „Zdążyć z pomocą”. Należy wpisać:  

KRS 00 000 37 904 i w rubryce „cel szczegółowy” – 11387 Pelc Hubert. 

Walka z czasem o życie Huberta

na zdrową prawą półkulę. Jeśli 
prawa zostanie uratowana, dziec-
ko będzie rozwijało się normalnie 
– mówi Ireneusz Pelc.

Bez operacji, napady pa-
daczkowe zniszczą również prawą 
półkulę. U Huberta stan napadów 
w mózgu jest tak poważny, że 
końcem stycznia miało być prze-
prowadzone w Monachium tygo-
dniowe badanie EEG, by dokład-
nie zaplanować operację. Niestety, 
nie udało się zebrać potrzebnych 
pieniędzy, gdyż koszt tego ba-
dania jest niemały, bo 38 tysięcy 

euro. A później jeszcze operacja. – Bardzo 
chcemy pomóc naszemu synkowi, ale nie 
jesteśmy w stanie sami takich pieniędzy 
uzbierać – mówią rodzice, prosząc o po-
moc.

Kwota, która może wydawać się 
duża, jest jednak niewielka, gdy pomy-
śli się o stawce, a jest nią życie Huberta. 
Bez operacji chłopcu grozi to, co innym 
dzieciom z padaczką – cofnięcie do eta-
pu noworodka, gdzie się nie chodzi, nie 
mówi, funkcjonując tylko tak, jak każe 
fizjologia. 

tekst i fot. Andrzej Józefczyk

Hubert Pelc z siostrzyczką Ritą, którą 
bardzo kocha i chciałby się z nią jak 

najczęściej bawić
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Gorąco pozdrawiam z kameruńskiej zie-
mi wraz z dziećmi i podopiecznymi na-

szej michalickiej misji. 
Od września 2016 roku pracuję  

z dziećmi i młodzieżą - w większości 
osieroconymi, biednymi i opuszczonymi. 
Prowadzę Oratorium pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła oraz grupę młodzieży 
pod wezwaniem bł. B. Markiewicza. Pracy 
mam bardzo dużo. Dzieci w Oratorium, to 
w większości sieroty, którym po lekcjach 
zapewniamy posiłek 3 razy w tygodniu, na-
ukę, zabawy oraz modlitwę. Jest ich ponad 
270. Jak już wspomniałam, opiekuję się też 
grupą młodzieży im. bł. Bronisława Markie-
wicza, składającą się również w większości 
z sierot, którym pomagamy w szkolnictwie. 
Jest ich ponad 250. Spotykam się z nimi 
w soboty. W tym dniu staramy się wraz  
z Animatorami nauczyć ich potrójnej pracy, 
według duchowości naszego Założyciela. 
Młodzież w tym dniu pracuje fizycznie oraz 
intelektualnie.

 Prowadzę też katechezy w państwo-
wej szkole podstawowej i przedszkolu oraz 
przygotowuję dzieci i młodzież z naszej pa-
rafii do sakramentu chrztu. Oprócz tego pro-
wadzę również inne grupy przy parafii, jest 
to np. grupa powołaniowa, czy grupa „Cop 
Monde”, do której należy ponad 200 mło-
dzieży i dzieci.

Dzieci i młodzież, która ma szczęście 
uczęszczać do szkoły to niewielki procent. 
Zdecydowana większość z nich od najmłod-
szych lat ma różne obowiązki. Opiekują się 
młodszym rodzeństwem, pracują ciężko na 
plantacjach, noszą drewno i wodę do przy-
gotowania posiłków, a często same muszą 
je też przyrządzić. Wiele z nich cierpi z po-
wodu trudnych warunków higienicznych, 

brakuje wody, mydła i innych środków czy-
stości.

Nasz bł. Ojciec Założyciel ks. B. Mar-
kiewicz wypowiedział niegdyś bardzo zna-
mienne słowa: „Chciałbym zebrać miliony 
dzieci z różnych ras, języków i narodów  
i za darmo je żywić na duszy i na ciele”. Jako 
jego duchowe córki realizujemy te słowa  
w świecie wielkiego ubóstwa, zatroskane aby 
je nakarmić i zmienić choć trochę ich los. Na 
co dzień sytość dzieci nie jest stanem oczywi-
stym. Rodziny kameruńskie są wielodzietne. 
Często do jednej miski zasiada dziesięcio-
ro dzieci. Przygotowanie posiłków wyma-
ga długiej ceremonii i czasu. Bardzo często 
spotykamy się z dziećmi niedożywionymi. 
W miarę możliwości staramy się ich nakar-
mić prowadząc dożywianie w przedszkolach, 
szkołach i oratoriach, w więzieniach czy 
przychodniach zdrowia. 

W Oratorium, które prowadzę, dzięki 
Dobroczyńcom, dzieci mają możliwość je-
dzenia 3 razy w tygodniu, modlą się, odra-
biają lekcje, bawią się oraz uczą się wyko-
nywać różne robótki manualne. Młodzież 

z którą pracujemy staramy się wraz  
z Animatorami nauczyć potrójnej pra-
cy, według duchowości naszego Zało-
życiela. Młodzież w tym dniu pracu-
je fizycznie wykonując różne prace,  
tj.: wyrabianie oleju, nauka szycia ręcz-
nego, muzyki, informatyki, praca inte-
lektualna poprzez słuchanie wykładów 
z dziedziny moralnej oraz duchowej: 
modlitwa i konferencja duchowa. 

Natomiast dla dzieci z odległych 
wiosek naszej parafii organizujemy  
w okresie Bożego Narodzenia piel-
grzymkę dziecięcą, na której oprócz 
modlitwy mogą doświadczyć świą-
tecznej radości bycia obdarowanym.  
W tych dniach organizowane są zaba-
wy i kiermasze, w których dzieci mogą 
wylosować piłki, różne przybory szkol-
ne oraz zabawki. Największą popular-
nością cieszą się piłki i pluszaczki. Dla 
tych dzieci organizujmy też wakacje 
letnie, na których oprócz dożywiania, 
ofiarujemy dzieciom coś do higieny 
np.: szczoteczki i pastę do zębów oraz 
mydło. Dla większości jest to jedyna 
okazja najeść się do syta, wyszczotko-
wać sobie zęby czy też umyć się zwy-
czajnym mydłem.

Dlatego z serca dziękujemy na-
szym Dobroczyńcom, którzy wspoma-
gają te nasze dobre inicjatywy ofiarą 
serca i modlitwą.

s. Rozalia Oleniacz - michalitka

Osoby, które chciałyby wesprzeć 
pracę siostry Rozalii mogą to zrobić 
wpłacając fundusze na konto:
Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Ar-
chanioła
ul. Ks. B. Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
s. Rozalia Oleniacz
Bank Pekao SA
Nr konta: 68 1240 5703 1111 0010 
2644 3624 
SWIFT/BIC  PKOPPLPWXXX (dla 
transakcji zagranicznych)

KTÓŻ JAK BÓG!
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Pochodzący ze Starej Wsi Ignacy Bie-
lawski, uczestnik walk najpierw z okupantem 
niemieckim, a następnie jeden z bohaterów 
antykomunistycznego podziemia, odznaczo-
ny został pośmiertnie Krzyżem z Miecza-
mi Orderu Krzyża Niepodległości. Decyzję  
o przyznaniu Krzyża podjął Andrzej Duda  
– Prezydent RP.

Młody wiekiem, ale wielki duchem 
patriotyzmu, tak najkrócej można scharakte-
ryzować postać Ignacego Bielawskiego. Do 
Oddziału Młodzieżowego Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej, wchodzącej z czasem  
w skład Armii Krajowej wstąpił w wieku 
niespełna 18 lat, dokładnie na początku 1941 
roku. Przyjął pseudonim „Mnich” i zajmo-

wał się między innymi kolportażem konspiracyjnych pism „Szlakiem Orła 
Białego”, „Jestem Polakiem”, czy „Walka”. Brał ponadto udział w akcjach 
bojowych, przerzutach broni, szkoleniach wojskowych. Jednocześnie nie 
zaniedbywał nauki. Wiedzę chłonął podczas tajnego nauczania na szczeblu 
średnim prowadzonego przy kolegium księży Jezuitów w Starej Wsi, udzie-
lał też korepetycji. Maturę zdał w roku 1944 z ocenami bardzo dobrymi ze 
wszystkich przedmiotów. 

W Wielki Piątek, 30 marca 1945 roku próbował wraz z oddziałem 
dowodzonym przez ppor. Franciszka Orłowskiego odbić więźniów z aresz-
tu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Brzozowie. Jak się 
okazało funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zostali uprzedzeni o całym 
przedsięwzięciu i zdążyli zastawić zasadzkę. Ignacy Bielawski znalazł się 
na przodzie oddziału uwalniającego więźniów. W pewnym momencie został 
postrzelony w tył głowy i przewieziony do siedziby Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie samochodem ciężarowym prze-
transportowany w kierunku Sanoka. Z dokumentacji wynika, że zmarł trzy 
dni później i do dzisiaj nie jest znane miejsce pochówku. Ignacy Bielawski 
zginął w wieku 22 lat.

W 45 rocznicę jego tragicznej śmierci, 29 kwietnia 1990 roku stara-
niem jego dowódcy Stefana Czarneckiego pseudonim „Wacław”, w brzo-

zowskiej kolegiacie odprawiono w intencji Ignacego 
Bielawskiego uroczystą mszę świętą. – Zamordowanie 
Ignacego Bielawskiego przez służby komunistyczne nie 
mogło zostać sprawiedliwie osądzone z powodu nie-
wykrycia sprawców. Ówcześni funkcjonariusze zrobi-
li wszystko, aby dokumentacja przez nich wytworzona 
nie wskazywała jednoznacznie na sprawcę tego czynu. 
Ignacy Bielawski, mimo młodego wieku, był bardzo za-
angażowany w walkę z szeroko rozumianym okupantem, 
zarówno nazistowskim, jak i komunistycznym. Podej-
mował szereg inicjatyw od kolportażu pism do walki  
z bronią w ręku. Cechowała go odwaga i determinacja. 
Jego poświęcenie w walce o niepodległość Polski god-
ne jest najwyższego szacunku, upamiętnienia i docenie-
nia. Idea mu przyświecająca, czyli niestrudzona walka 
za Ojczyznę, podkreśla wzorową postawę obywatelską. 
Dzięki temu Ignacy Bielawski zapisał się złotymi zgło-
skami  w historii Ziemi Brzozowskiej. Nadanie Krzyża  
z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości Śp. Ignacemu 
Bielawskiemu stanowi akt najwyższego uznania niekwe-
stionowanych zasług na rzecz odzyskania przez Polskę 
niepodległości, docenienie jego męstwa, odwagi i po-
święcenia – podkreślił Piotr Chmielowiec z Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Sebastian Czech

Ojczyźnie oddany

Ignacy Bielawski

17 marca br. w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej odbył 
się „Wiosenny Turniej Szachowy”. Uczestnicy turnieju, uczniowie 
miejscowej szkoły rywalizowali w kategorii szkół podstawowych 
oraz gimnazjów. W zawodach udział wzięło 19 młodych szachistów, 
którzy startowali w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjów. 
Prawie połowę wszystkich uczestników stanowili najmłodsi szachi-
ści z klas I-III. W kategorii szkół podstawowych najlepszymi oka-
zali się: (dziewczęta) Wiktoria Mazur, Julia Hunia, Natalia Kuźnar, 

Wiosenny turniej szachowy

Małgorzata Sowa

(chłopcy) Mateusz Telesz, Radosław Telesz, 
Kacper Wojtowicz.

Wśród gimnazjalistów medaliści 
przedstawiali się następująco: (dziewczęta) 

Kamila Masłyk, Katarzyna Mazur, Paulina Śnieżek, (chłopcy) 
Szymon Mateja, Kacper Sadowski, Adrian Śnieżek.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach zostali nagrodze-
ni medalami i pamiątkowymi dyplomami ufundowanymi przez 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Nad całością turnieju czu-
wał Kazimierz Kozubal – sędzia główny zawodów. 

Lesław Bielawski (bratanek śp. Ignacego) odbiera Krzyż z Mieczami
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Sebastian Czech: Rozmowę zdominuje 
historia, ale z uwagi na to, że spotykamy 
się dzień po niezwykłym, nieprawdopo-
dobnym wręcz piłkarskim wydarzeniu, 
jakim było odrobienie przez Barcelonę 
4-bramkowej straty z pierwszego meczu 
z Paris Saint-Germain, pokonanie pary-
żan na Camp Nou 6:1 i w efekcie przej-
ście Katalończyków do ćwierćfinału Ligi 
Mistrzów, musimy rozpocząć od aktual-
ności. Myślał pan pewnie, że w piłce już 
niewiele pana zaskoczy, a tu proszę.
Grzegorz Lato: Faktycznie miało miejsce 
wydarzenie jedno z najbardziej spektaku-
larnych w ostatnich latach. W sumie jadąc 
na Barcelonę można się spodziewać, że 
będzie gorąco, ale wrócić do gry po prze-
granej 0:4 w Paryżu z PSG, to naprawdę 
wielka sztuka. I to jeszcze w takich oko-
licznościach, strzelając ostatnie trzy gole  
w samej końcówce spotkania. Coś niesa-
mowitego i niezapomnianego. Całe szczę-
ście, że zdarzają się takie mecze, bo dowo-

dzą, że nieprzypadkowo piłka nożna jest 
najpopularniejszą sportową dyscypliną 
na świecie. Po prostu wzbudza największe 
emocje, dzięki takim widowiskom, jak Bar-
celona – PSG. Zresztą przykładów można 
podawać więcej: Liverpool – Milan w fi-
nale Ligi Mistrzów z 2005 roku, kiedy An-
glicy wyrównali z 0:3 na 3:3 i ostatecznie 
w karnych wygrali, czy Borussia Dortmund 
– Real Madryt, gdy Robert Lewandowski, 
jeszcze wtedy w Dortmundzie, strzelał kró-
lewskim 4 gole i eliminował ich w półfinale 
Ligi Mistrzów w sezonie 2012/2013. Takie 

mecze przechodzą do historii, o nich się 
nie zapomina, podkreślają wyjątkowość 
futbolu.
S. Cz.: Wspomniał pan o Realu Ma-
dryt, nawiasem mówiąc największym 
rywalu Barcelony, pan miał okazję za-
grać przeciwko tej ekipie w roku 1976. 
Wtedy to pańska Stal Mielec w Pucha-
rze Europy wylosowała wielki Real już 
w pierwszej rundzie.
G. L.: Stare, dobre czasy (śmiech). Od 
razu dodam, że rywalizowaliśmy jak 
równy z równym, przegrywając u siebie 
1:2, a na wyjeździe 0:1. To przyzwoite 
wyniki, a poza tym w obydwu meczach, 
zwłaszcza na własnym boisku, mieliśmy 
niewykorzystane bramkowe okazje. Takie 
drużyny, jak Real, Barcelona, czy Bayern 
Monachium zawsze zaliczały się i nadal 
zaliczają do ścisłej europejskiej czołówki. 
Do jakich rozgrywek by nie przystąpiły, 
zawsze będą faworytami.
S. Cz.: Wtedy Real z Camacho, Del 
Bosque, Santilianą, Breitnerem w skła-
dzie, czyli najwyższa piłkarska półka. 
Stal Mielec mogła sprawić sensację, eli-
minując taki team?
G. L.: W Mielcu graliśmy przy kilkudzie-

sięciotysięcznej widowni, kibice siedzieli 
na bieżni wokół murawy, atmosfera nie-
samowita. Szczerze mówiąc przy więk-
szym szczęściu mogliśmy zremisować  
u siebie, w rewanżu na wyjeździe było już 
naprawdę ciężko. Mieliśmy wówczas zna-
komitą drużynę, ale rywal dysponował 
jeszcze większym potencjałem. Trzeba to 
uczciwie oddać. Klasa Realu, doświad-
czenie piłkarzy broniących barw tego 
klubu wzięły górę.
S. Cz.: Na czym polegał ówczesny fe-
nomen Stali Mielec. Na krajowym 

podwórku walczyliście o tytuły mistrza 
Polski z dużymi ośrodkami, klubami  
z miast kilkakrotnie większych od Mielca, 
a mimo to dawaliście radę. Co na to wpły-
wało: jakiś rewelacyjny system szkolenia, 
osobowość szkoleniowców, talent zawod-
ników wywodzących się z regionu?
G. L.: Szkolenie na pewno, bo takiej pracy  
z młodzieżą, jaka była wówczas w Mielcu 
nie mieli w najbardziej markowych polskich 
klubach. Zresztą każdy zawodnik, który prze-
winął się przez Stal powie panu to samo. Ale 
przede wszystkim mieliśmy bardzo możne-
go sponsora, czyli WSK PZL Mielec, gdzie 
pracowało ponad 20 tysięcy ludzi płacących 
dobrowolnie składkę na sport w mieście  
w wysokości 1 procenta od poborów. Dzię-
ki temu w Mielcu była nie tylko piłka nożna 
w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale też 
piłka ręczna, siatkówka, lekkoatletyka, czy 
pływanie. Mielec słynął z prężnego ośrodka 
sportowego. Fabryka łożyła olbrzymie pie-
niądze nie tylko na sport wyczynowy, ale też 
masowy, ponieważ w Mielcu, jako jednym 
z pierwszych ośrodków w Polsce wprowa-
dzono obowiązkowe zajęcia pływania dla 
uczniów tamtejszych szkół. 
S. Cz.: Pańska kariera trochę wiąże się 
z Plebiscytem na Najpopularniejszego 
Sportowca Powiatu Brzozowskiego, bo 
też jesteśmy w niewielkim ośrodku, a lau-
reaci to w większości bardzo młodzi lu-
dzie. Dowiódł pan, że mała miejscowość, 
w której rozpoczyna się sportową przygo-
dę nie ogranicza w dojściu na sam szczyt, 
więc warto próbować.
G. L.: Dokładnie tak. Z tym, że dzisiaj naj-
zdolniejszych przykładowo piłkarzy szyb-
ciutko wyłapują akademie, czy sekcje du-
żych klubów i już w nich młodzież rozwija 
swoje umiejętności. 
S. Cz.: Pan w jakim wieku zaczynał?
G. L.: Na podwórku ganiałem za piłką od-
kąd pamiętam.
S. Cz.: A w Stali Mielec?
G. L.: Od 12 roku życia. Ale dzisiaj zaczy-
nają wcześniej, w wieku 7 lat, od razu jak 
przychodzą do szkoły. Na przykład mój wnuk 
ma teraz 12 lat, a trenuje już chyba 4 lata.
S. Cz.: Też w Mielcu.
G. L.: Nie, w Warszawie.
S. Cz.: Ile w pana przypadku musiało mi-
nąć czasu, żeby zauważyli pana trenerzy 
starszych grup wiekowych w klubie, czy 
reprezentacji Polski?
G. L.: Ja jestem trochę takim dziwolągiem, 

Na piłkarskich salonach
Rozmowa z Grzegorzem Lato, gościem honorowym finałowej gali 

XVII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu 
Brzozowskiego, jednym z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy 

w historii, byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
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ponieważ nie grałem nigdy w reprezentacji 
województwa, ani kadrze Polski juniorów. 
W seniorach Stali na boisko wychodziłem  
w wieku 17 lat, a miejsca w reprezentacji wo-
jewództwa dla mnie brakowało.
S. Cz.: To w jakich okolicznościach zauwa-
żył pana Kazimierz Górski?
G. L.: Miałem 20 lat i w roku 1970 biliśmy 
się o awans do I ligi, ówczesnej ekstraklasy. 
Akurat graliśmy ważny mecz z Górnikiem 
Wałbrzych, na który przyjechał trener Gór-
ski, prowadzący wówczas reprezentację Pol-
ski do lat 23. Zdobyłem wtedy 2 gole i od razu 
otrzymałem powołanie na mecz Polska – Da-
nia U23. 
S. Cz.: I szybciutko wszystko się potoczyło…
G. L.: Żeby pan wiedział. Szybciej niż bym 
się spodziewał. Awansowaliśmy ze Stalą na 
najwyższy szczebel rozgrywek, a w 1971 roku 
zagrałem już w seniorskiej kadrze Polski, 
którą przejął Kazimierz Górski. Pierwsze  
2 lata miałem różne, raz grałem, raz nie, 
byłem na przykład na olimpiadzie w Mona-
chium w 1972, ale moja obecność na mura-
wie wynosiła raptem 45. minut. 
S. Cz.: Nastąpił w końcu mecz przełomo-
wy?
G. L.: Z Bułgarią w Warnie wygrany przez 
nas 2:0. Był sierpień 1973 roku, a ja zdoby-
łem obydwie bramki. Od tamtej pory grałem 
wszystkie mecze, chyba że zachorowałem 
na anginę, jak w eliminacjach do mundialu  
w Argentynie w 1978 roku. Wówczas z po-
wodu choroby opuściłem spotkanie z Cyprem  
w Warszawie, ale i tak koledzy pokonali prze-
ciwnika wysoko, bo aż 5:0.
S. Cz.: Wystąpił pan też w 3 najważniej-
szych dla polskiej piłki mistrzostwach 
świata: w Niemczech w 1974, Argentynie 
w 1978 i Hiszpanii w 1982 roku. Wspól-
nym mianownikiem tych turniejów były 
oczywiście sukcesy, ale największe trium-
fy, czyli 3 miejsca i medale w Niemczech 
i Hiszpanii święciliście, kiedy nie wymie-
niano was w roli faworyta. Łatwiej rywa-
lizować na tak prestiżowej imprezie jako 
przedstawiciel drugiego szeregu?
G. L.: Sam wynik losowania grup finałowych 
przed mistrzostwami w Niemczech stawiał 
nas zdecydowanie w drugim szeregu. Trafili-
śmy na Włochy – ówczesny wicemistrz świa-
ta i Argentynę – jeden z faworytów niemiec-
kiego mundialu. Kto wtedy na nas stawiał?  
W Polsce naprawdę niewielu, zaś wśród tre-
nerów, zawodników, czy dziennikarzy z Euro-
py i świata, po prostu nikt. Włochy i Argenty-
na idą dalej, a Polska i Haiti są chłopcami do 
bicia, dostarczycielami punktów. Już pierw-
szy mecz z Argentyną, w którym zwyciężyli-
śmy faworyta 3:2 wywrócił wszystko do góry 
nogami. Pogrom Haiti, wygrana z Włochami 
i jednoczesne odesłanie ich do domu sprawi-
ły, że staliśmy się czarnym koniem turnieju. 
Formę potwierdziliśmy w kolejnych potycz-
kach: z Jugosławią i Szwecją, na wodzie 

ulegliśmy Niemcom, a w meczu o 3 lokatę 
okazaliśmy się lepsi od Brazylijczyków, bro-
niących wtedy tytułu mistrzowskiego sprzed 
4 lat. Wielki sukces, wręcz niewyobrażalny. 
Zostaliśmy 3 drużyną świata. Tego nikt się 
nie spodziewał.
S. Cz.: Mistrzostwa w Niemczech zaczę-
liście znakomicie, natomiast inaczej ru-
szyliście w Hiszpanii w 1982 roku. Po re-
misie z Kamerunem większość kibiców, 
dziennikarzy i działaczy ogłosiła rychły 
powrót do kraju, już po kolejnym me-
czu z Peru. Fala krytyki spadła przede 
wszystkim na Bońka, jak on radził sobie 
z tą sytuacją?

G. L.: Szkoda tylko, że nikt wówczas nie 
pamiętał, że pierwszy mecz zremisowaliśmy 
z Włochami 0:0, a to zawsze przeciwnik  
z najwyższej półki i wyjątkowo niebezpiecz-
ny. Z Kamerunem mieliśmy okazje, lecz ich 
nie wykorzystaliśmy. Jakiejś tragedii nie 
było, ale rozpętano histerię. Zbyszkowi na 
pewno było ciężko, przechodził z Widzewa 
do Juventusu Turyn, dziennikarze ostro  
z nim jechali. Na szczęście pokazaliśmy 
swoją wartość w kolejnych spotkaniach:  
z Peru 5:1, z Belgią 3:0, z ZSRR 0:0 i awan-
sowaliśmy do półfinału, gdzie mieliśmy 
mierzyć się z Włochami.
S. Cz.: Trener Antoni Piechniczek wyka-
zał się niezależnością, pewnością siebie, 
przekonaniem co do słuszności podejmo-
wanych decyzji, bo nie uległ presji odno-
śnie Bońka. A przecież selekcjonera naci-
skano, żeby posadził go na ławce.
G. L.: A Piechniczek przesunął go do ata-
ku i Boniek zaczął strzelać gole. Reszta 
drużyny też się w końcu przełamała. Tre-
ner zachował spokój i zdrowy rozsądek, co 
bardzo dobrze o nim świadczyło. Boniek 
odbudował się zwłaszcza w meczu z Belgią, 
zdobywając wszystkie 3 gole i dzięki niemu  
w dużej mierze otworzyliśmy sobie drogę 
do półfinału. Nie mogliśmy tylko przegrać 
z ZSRR.
S. Cz.: Mecz decydujący o awansie do 
półfinału posiadał głęboki podtekst poli-

tyczny. Braliście pod uwagę nastroje 
społeczne w Polsce stanu wojennego, 
czy skupialiście się na wydarzeniach 
boiskowych?
G. L.: Mieliśmy tak zwanego opiekuna 
od spraw ideologicznych, pułkownika 
milicji, który jednocześnie odpowia-
dał za bezpieczeństwo w Warszawie  
w stanie wojennym. Zaczął coś w szat-
ni bredzić, żebyśmy zachowywali się 
przyjaźnie, czy jakieś inne głupoty, 
na co Boniek mu odpowiedział, że jak  
w końcówce będziemy przegrywali, to 
ich z pięści będzie naparzał i dyskusja 
się skończyła. My jesteśmy przed jednym 

z najważniejszych meczów w historii,  
a ten takie rzeczy nam przekazuje. Jaja 
były rzadkie.
S. Cz.: Remis 0:0 z ZSRR dał upra-
gniony awans do najlepszej czwórki 
świata, a na drodze do finału znowu 
pojawili się Włosi. Wystąpiliśmy bez 
Bońka pauzującego za żółte kartki 
i tutaj pojawia się historia z błędem 
Piechniczka w tle, do którego zresztą 
się przyznał po latach. Zamiast An-
drzeja Szarmacha w składzie na Wło-
chów znalazł się Andrzej Pałasz…
G. L.: Błąd, który wywołał kolejne, 
wieczne spekulacje, czy z Szarmachem 
w składzie pokonalibyśmy Włochów. 
Uważam, że mielibyśmy zdecydowanie 
większe szanse. Szarmach miał patent 
na Włochów. Obojętnie, czy był w for-
mie, czy nie zawsze im coś strzelił. A, że 
na tych mistrzostwach był w niezłej dys-
pozycji udowodnił w potyczce o 3 miej-
sce z Francją, kiedy wygraliśmy 3:2, za-
pewniając sobie 3 miejsce, a Szarmach 
zdobył 1 bramkę. A w ogóle to szkoda, że 
Boniek miał 2 żółte i nie mógł wybiec na 
murawę. Ale tak to już jest, nie wszyst-
ko zawsze przebiega zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami. 
S. Cz.: Grając w Hiszpanii był pan 
zawodnikiem belgijskiego Lokeren,  
a Polska pokonała Belgię 3:0 i pan 
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wydatnie przyczynił się do tego zwycię-
stwa, wypracowując 2 gole. W repre-
zentacji Belgii byli obecni zawodnicy  
z pana klubu?
G. L.: Aż 3. Ale większa niespodzian-
ka czekała mnie po mistrzostwach, po 
powrocie do Lokeren. Siedzę w domu,  
a nagle ktoś puka do drzwi. Otwieram,  
a tam sekretarz miasta, z tysiąc ludzi i or-
kiestra. Szok. Tak mi przyszli pogratulo-
wać. Wyruszyliśmy wszyscy do barów na 
piwko. Zabawa była naprawdę przednia.
S. Cz.: Indywidualnie bardziej udane 
były dla pana mistrzostwa w Niem-
czech w 1974 roku, wszak został pan 
tam królem strzelców z 7 bramkami na 
koncie. Co pan otrzymał w nagrodę?
G. L.: Z Krośnieńskich Hut Szkła do-
stałem piękną, kryształową koronę  
z wygrawerowanymi 7 piłkami i napisem 
„Dla Grzegorza Lato, króla strzelców 
X mistrzostw świata”, coś wspaniałego. 
Do dzisiaj ustawiona jest na honorowym 
miejscu w domu. Jeśli chodzi o apanaże 

finansowe związane z tym wydarzeniem, 
to takowych nie otrzymałem.
S. Cz.: Przechodząc do Lokeren  
z ogromnym dorobkiem reprezenta-
cyjnym i klubowym w Stali Mielec nie 
mierzył pan wyżej, w jakąś bardziej 
znaną markę?
G. L.: Żyłem wówczas w innych czasach. 
Miałem propozycję z FC Koeln, ale przej-
ście do Niemiec Zachodnich nie wchodziło 
w grę. Niemcy dzielono na lepsze i gorsze, 
lepsze to NRD, a gorsze RFN, więc temat 
szybko zamknięto. Henryk Kasperczak na-
mawiał mnie na ligę francuską, ale zdecy-
dowałem się na Belgię, gdzie grał z kolei 
Włodek Lubański. I muszę powiedzieć, że 
wyboru nie żałuję.
S. Cz.: A z polskich klubów przysyłali 
oferty do Stali Mielec?
G. L.: Co chwilę. Zgłaszała się Legia 
Warszawa, Arka Gdynia, kluby śląskie, 
ale w Mielcu żyło mi się dobrze. To je-
den z pierwszych profesjonalnych klubów 
Polsce z jednymi z najwyższych zarobków. 

Nie widziałem zatem powodów, żeby zmie-
niać barwy.
S. Cz.: Jest pan dwukrotnym medalistą 
mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich, 
dwukrotnym mistrzem Polski, któryś  
z tych sukcesów jest dla pana szczególnie 
ważny?
G. L.: Wszystkie są jednakowo ważne. Każ-
dy z tych medali zdobywałem na innych eta-
pach kariery, każdy miał olbrzymie znaczenie  
w wyznaczaniu kolejnych sportowych celów, 
wzbogacał moje nie tylko sportowe życie, da-
wał satysfakcję, motywował do pracy, w koń-
cu pozwalał się cieszyć. Z gry w piłkę czer-
pałem niczym nie zmąconą radość, to moja 
pasja. Teraz przyszedł czas na odpoczynek. 
Jestem emerytem, cieszę się życiem, zdrowie 
na szczęście dopisuje. I kibicuję reprezenta-
cji Polski, żeby w końcu odegrała ważną rolę 
w mistrzostwach świata. Myślę, że docze-
kam się znakomitego występu już niebawem,  
w roku 2018 w Rosji. A Robertowi Lewan-
dowskiemu życzę tytułu króla strzelców.

Rozmawiał Sebastian Czech

Historyczny awans do półfinału
Drużyna gospodyń 

zwyciężyła w Rejonowej 
Licealiadzie w koszykówce 
dziewcząt, która 20 marca 
odbyła się w z Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzo-
zowie. Oprócz zwyciężczyń 
w turnieju wystąpiły drużyny 
z Liceum Ogólnokształcącego 
w Lesku i Zespołu Szkół Nr 5 
w Sanoku. W meczu otwarcia 
miejscowe zagrały z Leskiem. 
Mecz przez pierwsze dwie 
kwarty był dość wyrównany. 
Dopiero w trzeciej kwarcie 
dzięki dobrej grze kapitan ze-
społu Magdaleny Siwak miej-
scowym udało się odskoczyć. 
Przewagę udało się dowieźć 

do końca ostatniej odsłony  
i ostatecznie gospodynie wygra-
ły to spotkanie 16 – 13. Podobny 
przebieg miała potyczka numer 
dwa. Tym razem nasze licealist-
ki mierzyły się z ekipą z Sanoka 
i tak jak poprzednio wynik przez 
większość meczu oscylował wo-
kół remisu. Decydującą okazała 
się ostatnia część, którą brzo-
zowianki wygrały 6 – 0 i cały 
mecz 21 – 13. Zagwarantowało 
to pierwsze miejsce w turnieju  
i tym samym - po raz pierwszy 
w historii - awans do półfinału 
wojewódzkiego z pierwszego miejsca. 

Ostatni mecz dnia był potyczką miedzy drużynami z Sano-
ka i Leska. Tutaj nie było większych emocji, gdyż praktycznie od 
samego początku prowadziły sanoczanki i mecz zakończyły zwy-
cięstwem 23 – 14. Dało im to drugą pozycję w turnieju i również 
awans do półfinału, tyle, że z miejsca drugiego.

Po zakończonych zawodach drużyny otrzymały dyplomy,  
a zwyciężczynie dodatkowo puchar ufundowany przez organiza-
tora – Starostwo Powiatowe w Brzozowie. 
Drużyna ZSO grała w składzie: Dominika Gołąb, Kamila Kieł-
basa, Emilia Knurek, Natalia Rozenbejgier, Karolina Siwak, Mag-
dalena Siwak, Natalia Siwak, Aleksandra Władyka. Opiekun – Ar-
tur Cyparski. 

*****
W rozegranym 27 marca półfinale wojewódzkim w Krośnie 

nasze koszykarki niestety przegrały obydwa spotkania. Lepszymi 
okazały się rówieśniczki z I LO w Krośnie oraz ZS w Iwoniczu. 
Tym samym podopieczne Artura Cyparskiego zakończyły tego-
roczne koszykarskie zmagania trzecim miejscem w półfinale, co 
oznacza miejsca 8-10 w skali województwa.

Marek Szerszeń
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Zwycięstwem drużyny Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zakończył 
się turniej piłki nożnej halowej „Samorządowiec 2017”, który 25 marca br. odbył się 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. W imprezie zorganizowa-
nej przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie oprócz zwycięzców wzięły udział 
drużyny Powiatu Brzozowskiego, opartej na pracownikach Starostwa i Szpitala oraz 
ekipy oldboy z Jasienicy Rosielnej i Haczowa.

Turniej rozpoczął się od wygranej Strażaków z drużyną Powiatu. Od początku 
inicjatywę przejęli ci pierwsi, jednak bramki strzelali dopiero w drugiej części me-
czu. Drużynie Powiatu mimo kilku dobrych okazji nie udało zdobyć choćby trafienia 
honorowego i spotkanie zakończyło się wynikiem 3 – 0. Bardzo ciekawy był drugi 
mecz, gdzie zmierzyli się oldboye z Jasienicy i Haczowa. Ostatecznie 
padł remis 2 – 2, co nie zadowalało żadnej z drużyn. W meczu numer 
trzy naprzeciw siebie stanęły drużyny Powiatu i Jasienicy. Można by 
rzec, że spotkanie dwóch dobrze sobie znanych rywali. Mecz wygra-
ła ekipa Powiatu 3 – 1. Wynik ten dawał jej realne szanse, by myśleć 
o zajęciu drugiego miejsca w całym turnieju. Tym bardziej, że w ko-
lejnym spotkaniu Straż dość łatwo i wyraźnie ograła Haczów 5 – 0. 

Przed ostatnią serią gier było wiadomo, że turniej wygrają Stra-
żacy. Gra toczyła się w zasadzie o pozostałe miejsca. O tym kto zaj-
mie drugie zdecydowało spotkanie miedzy Powiatem a Haczowem. 
Mecz był zacięty i pełen dramaturgii. Prowadzenie objęła drużyna 
Powiatu, ale w drugiej odsłonie rywale wyrównali. Haczowianie by 
myśleć realnie o drugiej lokacie w turnieju musieli ten mecz wygrać, 
drużynie Powiatu wystarczał tutaj remis. Ofiarnie grająca drużyna Powiatu nie dała 
sobie strzelić drugiej bramki i mecz zakończył się remisem 1 – 1. W ostatnim meczu 
Strażacy pokonali Jasienicę 2 – 1, tym samym pieczętując wygraną. Drugie lokata 
przypadło Powiatowi, trzecie miejsce zajął Haczów, a czwarte – Jasienica Rosielna.

Tuż po ostatnim gwizdku odbyło się oficjalne zakończenie turnieju. Startujące 
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci 

„SAMORZĄDOWIEC 2017”

sprzętu piłkarskiego ufundowane współorgani-
zatora turnieju – Starostwo Powiatowe w Brzo-
zowie. Po turnieju uczestnicy mogli się posilić 
drożdżówkami ufundowanymi przez cukiernię 
Pana Wacława Bieńczaka. 

Marek Szerszeń

II edycja programu KLUB
Starostwo Powiatowe w Brzozowie informuje, że 16 

marca br. ruszyła II edycja programu rządowego "KLUB".  
W ramach tego programu kluby sportowe mogą składać wnioski  
o dofinansowanie na swoją działalność. Program "KLUB" 
to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, 
wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów 
aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia ta-
lentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub 
sportowy działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzy-
szenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest 
do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kwota dofinansowania 
wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla 

wielosekcyjnych. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu 
i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 30 mln zł. Wnioski 
można składać w terminie do 21 kwietnia br. 

Należy przypomnieć, że pierwsza edycja tego programu 
ruszyła już w roku ubiegłym. Na jego realizację przeznaczono 
kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć 2142 kluby sportowe 
ze wszystkich województw. Dzięki środkom finansowym z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki dofinansowano pracę 5 tys. szkole-
niowców, którzy prowadzili zajęcia sportowe dla 130 tys. dzieci 
i młodzieży.

Szczegóły programu, druki wniosków oraz instrukcje do-
tyczące ich wypełniania znajdują się na stronie internetowej mi-
nisterstwa http://www.msport.gov.pl/.
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Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, 
karykaturzysta

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. Od 
1962 roku gruntował swoją wiedzę z zakresu rysunku, ma-
larstwa i grafiki w kółkach plastycznych przy boku znanych 
gliwickich artystów, plastyków. Fascynuje się twórczością 
hiszpańskiego surrealisty Salwadore Dali. 

Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem  
i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. Wykony-

wał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na 
wystawach w kraju i za granicą. 

Tadeusz Krotos
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NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIELKANOCNY

Zwycięskie potrawy w konkursie - cz.1

WIELKANOCNA SAŁATKA NA KRAKERSACH
Składniki:
40 szt cebulowych krakersów
2 puszki tuńczyka w sosie własnym
5 jajek
120g żółtego sera (w kawałku)
2 kiszone ogórki
9 łyżek majonezu
1 pęczek szczypiorku
pieprz

Przygotowanie
1. Ser i ogórki zetrzeć osobno na tarce o grubych oczkach. Z ogórków odlać powstały sok. Następnie wymieszać ser i ogórki 
z 4 łyżkami majonezu.
2. Jajka ugotować na twardo i ostudzić. Obrać i oddzielić białka od żółtek. Białka i żółtka osobno zetrzeć na tarce o drobnych 
oczkach. Do białek dodać 2 łyżki majonezu doprawić pieprzem i dokładnie wymieszać.
3. Drobno posiekać szczypiorek a tuńczyka odsączyć z sosu, rozgnieść widelcem, doprawić pieprzem i wymieszać z 1 łyżką 
majonezu.
4. Składanie sałatki: Na talerzu ułożyć z krakersów prostokąt o wymiarach 5 x 2 (10 krakersów na każdą warstwę). Na kra-
kersy wyłożyć masę serową z ogórkiem, przykryć drugą warstwą krakersów, następnie wyłożyć masę z tuńczyka, przykryć 
trzecią warstwą krakersów, wyłożyć masę z białek, przykryć ostatnią warstwą krakersów. Wierzch posmarować 2 łyżkami 
majonezu, posypać startymi żółtkami i szczypiorkiem. Wstawić do lodówki.

TARTA Z PIECZARKAMI I KURCZAKIEM
CiaSto 
2 szkl. mąki pszennej typ 450 
0,5 kostki margaryny 
2-3 łyżki śmietany 
1 jajo 
szczypta soli 
Farsz 
40 dag pieczarek 
15 dag żółtego sera (w kawałku) 
2 cebule 
1-podwójna pierś z kurczaka 
przyprawa do gyrosa/kebaba
olej do smażenia cebuli, pieczarek i kurczaka
natka pietruszki
sól, pieprz
dodatkowo 
tłuszcz do wysmarowania blaszki
bułka tarta do obsypania blaszki

Przygotowanie
Usypać kopiec z mąki, dodać do niego margarynę, jajo i śmietanę. Całość lekko posolić. Ciasto wyrabiamy nożem. 

Następnie zagniatamy rękoma na jednolitą masę.  Gotowe ciasto wkładamy do lodówki na 30 min, aby się schłodziło. Na-
stępnie obieramy pieczarki i cebulę. Pieczarki siekamy w paski a cebulę w drobną kostkę, razem smażymy na margarynie na 
małym ogniu. Filet z kurczaka oczyszczamy,  kroimy w drobną kostkę i smażymy na oleju z przyprawą do gyrosa. Gotowe 
mięso oraz pieczarki z cebulą odsączamy z tłuszczu, a następnie mieszamy razem w misce  dodajemy drobno posiekaną 
natkę pietruszki, odstawiamy na bok.

Foremkę na tartę smarujemy dokładnie margaryną, po wysmarowaniu obsypać dokładnie blaszkę bułką tartą. Na 
całość wykładamy wcześniej schłodzone ciasto (rozprowadzamy palcami). Ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym do 
200°C przez 30 min (grzanie góra dół). Po upływie czasu wyciągamy ciasto i dodajemy farsz. Całość ponownie wkładamy 
do piekarnika na 10 min zmieniając grzanie na dół. Po upływie czasu wyciągamy tartę i posypujemy ją serem startym na 
grubych oczkach. Całość ponowie wkładamy do piekarnika na 5-10 min, aby ser się roztopił i lekko przyrumienił. Gotową 
tartę wyciągamy z piekarnika. Podajemy na zimno lub ciepło z dodatkiem różnorodnych dipów. 




