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Kompleks boisk sportowych w Haczowie

Oficjalne przecięcie wstęgi

Poświęcenia Orlika dokonał ks. K. Kaczor
W rzutach do kosza najlepsza 

okazała się J. Terlecka

Nowy obiekt obejrzeli przedstawiciele władz lokalnych

Część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Haczowie

Kompleksu sportowego pogratulowali m.in.:  T. Pióro - Radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego i K. Rysz-Jęczkowska - Asystentka Europosłanki E. Łukacijewskiej   
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W gminie Haczów otwarto pierwszego Orlika. Zlokali-
zowano go obok Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Haczo-
wie.

Całkowity koszt budowy kompleksu boisk zamknął się 
kwotą 1 275 000 złotych. Na inwestycję tę Gmina otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (500 tysięcy 
złotych) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkar-
packiego (333 tysiące złotych). Pozostałe 442 tysiące złotych 
pokryto z gminnej kasy. Efektem wydatkowanych funduszy 
jest obiekt w skład którego wchodzą: pokryte syntetyczną tra-
wą boisko do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki  
o nawierzchni z poliuretanu oraz zaplecze sanitarno - szatnio-
we. Całość jest ogrodzona i oświetlona. – Na ten dzień cze-
kaliśmy od dawna. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do powstania tego zespołu – mówił 
Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Haczów. – Główną ideą jaka 
nam przyświecała podczas realizacji tego przedsięwzięcia była 

chęć zapewnienia wszechstronnego rozwoju naszym dzieciom  
i młodzieży oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie wy-
chowania fizycznego. Obiekty takie jak ten, stają się miejscem 
lekcji współzawodnictwa, porozumienia w grach zespołowych 
oraz walki z własnymi słabościami. Życzę wam drodzy ucznio-
wie, byście korzystali z tego pięknego kompleksu najlepiej jak 
potraficie. Mam nadzieję, że z tego Orlika „wyfruną” kiedyś 
prawdziwe orły, które zasilą naszą kadrę narodową nie tylko 
piłkarzy, ale także siatkarzy i koszykarzy.

Uroczystego poświęcenia obiektu i krzyża, który zawi-
śnie w jego części zamkniętej dokonał ks. Prałat Kazimierz 
Kaczor, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Haczowie. 
On to też obiecał, koncelebrowaną „sumę” odprawić w intencji 
korzystających z Orlika. Do uroczystego przecięcia wstęgi za-
proszono: Sławomira Miklicza - Członka Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Dariusza Sobieraja - Wiceprzewodniczą-
cego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zygmunta Błaża 
- Starostę Brzozowskiego, Stanisława Jakiela - Wójta Gminy 
Haczów, Helenę Zawadę - Dyrektor Gimnazjum w Haczowie, 
Grzegorza Sobotę - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Haczo-
wie oraz przedstawicielki uczniów: Sarę Banię i Julię Włady-
kę. Aby uczcić jego oficjalne otwarcie rozegrano dwa turnieje. 
W rzutach do kosza najlepsza okazała się Justyna Terlecka, 
nauczycielka miejscowego Gimnazjum, zaś największą ilością 
zdobytych goli poszczycić się mogła drużyna reprezentująca 
nasze województwo, która pokonała ekipę przedstawicieli po-
wiatu brzozowskiego i gminy Haczów.

Orlik w Haczowie otwarty
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XIII Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

O 500 przestępstw kryminalnych mniej popełniono w powiecie brzozow-
skim w pierwszych trzech kwartałach roku bieżącego w porównaniu do ana-
logicznego okresu z roku 2010. Liczba pożarów natomiast wzrosła o przeszło  
10 procent. Poprawiła się dyscyplina przestrzegania prawa budowlanego na na-
szym terenie. Gorzej jest z jakością wody. W badaniach próbek pochodzących  
z 81 przydomowych studni tylko 20 procent pod względem mikrobiologicznym  
i 43 procent pod względem fizyko-chemicznym odpowiadało wymogom roz-
porządzenia ministra zdrowia. To wnioski ze sprawozdań z działalności powia-
towych służb, inspekcji i straży od 1 stycznia 2011 do 30 września 2011 roku 
w powiecie brzozowskim, przedstawionych podczas XIII Sesji Rady Powiatu 
Brzozowskiego, która odbyła się 8 listopada br. 

W policyjnych statystykach martwi przede wszystkim wzrost prze-
stępstw związanych z handlem narkotykami. Ze sprawozdania Komendan-
ta Powiatowego Policji wynika, że 44 przypadki zanotowano w roku ubie-
głym, zaś podczas 9 miesięcy bieżącego roku takich czynów stwierdzono 65. 
Cieszy natomiast wysoka pozycja Komendy Powiatowej Policji w Brzozo-
wie wśród pozostałych jednostek województwa podkarpackiego. Brzozow-
scy funkcjonariusze bowiem zajmują drugie miejsce pod względem wy-
krywalności ogólnej przestępstw (na 1118 popełnionych blisko 90 procent 
zostało wykrytych). Wśród przestępców kryminalnych karę poniósł co trzeci,  
a taki wynik dał Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie również drugą lokatę 

Sprawozdania z działalności
w województwie. Najmniej pewnie mogą czuć 
się łamiący przepisy obowiązujące w działalności 
gospodarczej. Tutaj wszak skuteczność policjan-
tów z Brzozowa jest największa na Podkarpaciu  
i wynosi przeszło 99 procent. W bieżącym roku 
na drogach powiatu brzozowskiego wydarzy-
ło się 36 wypadków drogowych i 294 kolizje. 
Przeprowadzono szereg akcji mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  
a także zapobieganie takim patologiom społecz-
nym, jak: kradzieże, kradzieże z włamaniami, 
narkomania, alkoholizm, przemoc w rodzinie.

W bieżącym roku nie zanotowano na 
szczęście w powiecie brzozowskim dużych 
pożarów. W sprawozdaniu Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej po-
informowano, że zdecydowanie przeważały 
pożary małe (67 przypadków), zaś 8 sklasyfiko-
wano jako średnie. Ogółem wszystkich zdarzeń,  
w których brali udział strażacy było 632.  
W usuwaniu szkód brało udział 1198 strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych i 1777 ratowni-
ków JRG. Powstałe straty oszacowano na 1 mi-
lion 310 tysięcy złotych, w tym w budownictwie 
na 187 tysięcy złotych. Uratowane mienie sta-
nowiło wartość 2 milionów 251 tysięcy złotych. 
W zdarzeniach, w których działania prowadzili 
strażacy, śmierć poniosło 4 osoby, zaś 101 było 
rannych. Zarówno strażacy z PSP, jak i OSP 
z terenu powiatu brzozowskiego brali udział  
w zawodach sportowych na różnych szczeblach. 
Do największych sukcesów należy zaliczyć 
3 miejsce w klasyfikacji generalnej drużyny  
z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie  
w XII Mistrzostwach Województwa Podkar-
packiego w Sporcie Pożarniczym oraz 7 lokatę 
druhów OSP z Jabłonicy Polskiej w XIII Krajo-
wych Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP 
rozgrywanych w Koninie. Ponadto strażak z KP 
PSP został powołany do kadry województwa 
podkarpackiego na XXVIII Mistrzostwa Polski 
w Sporcie Pożarniczym.

Radni przegłosowują uchwały

Nie zabrakło również oko-
licznościowych przemówień, pre-
zentów i  listów gratulacyjnych. 
Były m.in.: piłki, komplet strojów 
sportowych, worek pełen słody-
czy i pierwsza orlikowa maskot-
ka – miś  w strażackim hełmie  
z piłką u nogi – prezent od st. 
bryg. Zbigniewa Sieniawskiego 
- Komendanta Powiatowego PSP 
w Brzozowie. O sportowych pa-
sjach Dyrektora Soboty pomyśleli 
Zygmunt Błaż i Janusz Draguła  
– Starosta i Wicestarosta Brzozow-
ski, którzy wraz z kompletem piłek 
wręczyli mu gwizdek. – Aby odgwizdywał tylko zwycięskie mecze  
– stwierdził z uśmiechem Starosta Brzozowski. – Gratuluję pięk-
nego obiektu, a młodzieży życzę, by sport stał się ich pasją. Pasją,  
z której czerpać będą radość i odnosić sukcesy.

Z nowego obiektu ogromnie cieszyli się również Dyrektorzy 
obu haczowskich placówek. – Na ten dzień nasi uczniowie czekali  

z wielkim utęsknieniem. Mam 
nadzieję, że będą z niego dobrze  
i efektywnie korzystać – stwierdziła 
Helena Zawada. – Sport odgrywa 
ważną rolę w wychowaniu dzieci  
i młodzieży. Ten uprawiany zgod-
nie z zasadami fair play wyzwala 
pozytywnie emocje, uczy współ-
działania w zespole, radości  
i pokory,  a także szacunku dla 
drugiego człowieka. Od dzisiaj 
mamy naszą „Arenę Haczów”. 
Obiekt, który napełnia nas dumą 
i radością. Dziękujemy wszystkim, 

którzy dołożyli choćby najmniejszą 
cegiełkę, aby mógł on powstać – powiedział Grzegorz So-
bota.

Po części oficjalnej głos oddano uczniom Szkoły  Pod-
stawowej i Gimnazjum. Oni to przedstawili zgromadzonym 
program artystyczny. Elżbieta Boroń 

fot. Andrzej Józefczyk

Komplet piłek przekazał na ręce dyrektorów S. Miklicz 
- Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
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Sebastian Czech

Radni zapoznali się też ze sprawozdaniami z działalności Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie, Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzozowie oraz Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Brzozowie. Podczas sesji podjęto uchwa-
ły w sprawach: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych na terenie powiatu brzozowskiego w 2012 r., zmiany statutu Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, zmiany uchwały  
w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na realizację w 2011 roku, zmiany regulaminu organizacyjnego Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie, wyboru biegłego rewidenta do przepro-
wadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011 Szpitala Spe-
cjalistycznego w Brzozowie, zmian uchwały budżetowej na rok 2011.

Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu omawia jedną z uchwał

Przewodniczący Rady  
Powiatu Brzozowskiego

Henryk Kozik

Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Wójt Gminy Jasienica Rosielna
Marek Ćwiąkała

Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala

Burmistrz Brzozowa
Józef Rzepka

Wójt Gminy Domaradz
Jan Pilch

Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski

Zygmunt Błaż
Przewodniczący Brzozowskiego 

Konwentu Samorządowego 
oraz jego Członkowie:

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć 

Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego
najserdeczniejsze życzenia.

Niech świąteczne dni 
będą dla nas czasem serdecznych rozmów

i ciepłych spotkań z bliskimi,
a niepowtarzalna atmosfera 

płynąca ze Świąt Narodzenia Pańskiego
trwa cały nadchodzący rok i sprzyja spełnieniu
życzeń wypowiedzianych przy wigilijnym stole

życzą

W tym dniu radosnym, oczekiwanym
Gdy gasną spory, goją się rany, (…)

Niech mały Jezus w sercach zagości…

W wyjątkowym okresie 
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy aby blask betlejemskiej stajenki
był źródłem wielu łask Bożych,

płynących z tajemnicy narodzin Bożej Dzieciny.
By zbliżający się Nowy Rok 2012 

przyniósł radość i nadzieję
oraz pogodę ducha 

na każdy nowy nadchodzący dzień
życzy
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Niech biały opłatek z wigilijnego stołu 
stanie się znakiem miłości rodzinnej, 

a Gwiazda Betlejemska rozjaśni trudną codzienność.
Czytelnikom Brzozowskiej Gazety Powiatowej 

życzymy spełnienia wszystkich planów  i marzeń w 2012 Roku
oraz niezapomnianej zabawy w Sylwestrową noc

życzy Redakcja BGP



6 Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

POWIAT  BRZOZOWSKI

Zmiany w planach finansowym i inwestycyjnym szpitala oraz 
wybór zastępcy przewodniczącego, to najważniejsze punkty posie-
dzenia inaugurującego nową kadencję Rady Społecznej Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkolo-
gicznego im. Ks. B. Markiewicza, które odbyło się 3 listopada br.

Od 1 lipca br. obowiązuje nowa ustawa o działalności lecz-
niczej, przez co w bieżącej kadencji zmieni się część kompetencji 
Rady. Dokument nie ograniczy natomiast Radzie roli inicjującej, 
opiniodawczej i doradczej. – Rada Społeczna może podejmować 
uchwały, przyjmować wnioski, wydawać opinie między innymi  
w zakresie przygotowania planu finansowego, w tym inwestycyjne-
go, realizacji zamierzeń związanych z przekształceniem lub likwi-
dacją, czy rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności szpitala, 
w zakresie podejmowania decyzji dotyczących zbycia oraz zakupu 

Inauguracja kadencji sprzętu specjalistycznego, w sprawach zaciągania kredytów 
bankowych, a także w kwestii starania się o dotacje – za-
znaczył Janusz Draguła – Przewodniczący Rady Społecznej 
Szpitala. 

Na pierwszym spotkaniu członkowie Rady zaakcep-
towali korekty finansowe i inwestycyjne na rok bieżący, po-
dyktowane trudną sytuacją finansową szpitala, wynikającą 
z niezapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia tak 
zwanych nadwykonań za lata 2009 i 2010 w wysokości po-
nad 13 milionów złotych. – Obecnie toczy się postępowanie 
sądowe w sprawie zaległych płatności, a równolegle prowa-
dzone są rozmowy z NFZ-tem, mające na celu doprowadzić 
do ugody i wypłacenia przez NFZ wynegocjowanej kwoty 
należnych szpitalowi pieniędzy – poinformował Antoni Kol-
buch – Dyrektor placówki. 

Zastępcą Przewodniczącego Rady Społecznej Szpita-
la wybrana została Barbara Karasińska – Wcisło. - Jest z za-
wodu lekarzem, i choć Rada nie zajmuje się stricte medycz-
nymi sprawami, to wiedza lekarska będzie bez wątpienia 
przydatna i pomocna przy podejmowaniu różnych decyzji, 
czy omawianiu części tematów dotyczących bieżącego funk-
cjonowania szpitala – powiedział Janusz Draguła – Prze-
wodniczący Rady Społecznej Szpitala i zgłaszający tę kan-
dydaturę. Rada w obecnej kadencji będzie zatem pracować 
pod takim samym kierownictwem, co w poprzedniej.

Przypomnijmy, że dwunastoosobowa Rada Społeczna 
Szpitala powołana została na nową kadencję podczas Sesji 
Rady Powiatu Brzozowskiego w dniu 30 czerwca br. W jej 
skład wchodzą: Janusz Draguła – Przewodniczący, Barbara 
Karasińska-Wcisło – Zastępca Przewodniczącego, Henryk 
Kozik, Stanisław Drabek, Ewa Szerszeń, Ewa Tabisz, Mie-
czysław Barć, Urszula Brzuszek, Adam Jajko, Grażyna Gła-
dysz, Adam Stec, Dorota Kamińska. 

Każdy uczeń ma inne pre-
dyspozycje i zainteresowania. 
Aby praca przynosiła w przy-
szłości satysfakcję potrzebna jest 
pomoc specjalisty, który już na etapie szkoły ponad-
gimnazjalnej pomoże wskazać dalszy kierunek kształ-
cenia. O problemach młodzieży z podejmowaniem 
trafnych decyzji związanych z wyborem zawodu,  
i sposobach ich rozwiązywania, rozmawiano podczas 
spotkania poświęconego poradnictwu i orientacji za-
wodowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, które 
odbyło się 30 listopada br. w świetlicy Starostwa Po-

wiatowego w Brzozowie z udziałem dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych oraz  na-
uczycieli przedsiębiorczości.  

Uczestniczyli w nim również: Jacek Żywiec  
– Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Krośnie Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Grażyna Za-
jąc i Małgorzata Dubis – doradcy zawodowi z Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie, Ewa Tabisz – 
Sekretarz Powiatu, Piotr Tasz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju 
Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego oraz Józef Ko-
łodziej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.  

Doradcy zawodowi Małgorzata Dubis i Grażyna Zając zaprezento-
wały metody i narzędzia wykorzystywane w pracy doradczej z młodzieżą 
oraz programy warsztatów skierowane do tej grupy wiekowej. W swo-
ich prezentacjach zwróciły szczególnie uwagę na ważność poradnictwa 
zawodowego na każdym etapie rozwoju edukacyjnego i zawodowego 
człowieka. 

Jacek Żywiec omówił funkcjonowanie jednostki Centrum Infor-
macji i Planowania Kariery Zawodowej. Podczas swojego wystąpienia 
zachęcał on dyrektorów, pedagogów szkolnych i nauczycieli przedsię-
biorczości do współpracy z CIiPKZ, zapraszał na spotkania z młodzieżą, 
podczas których omawiane byłyby tematy bardzo istotne  na etapie wy-
boru kierunków studiów czy określonego zawodu. 

Spotkanie z doradcą zawodowym
Sebastian Czech

Doradcy zawodowi 
M. Dubis i G. Zając

Uczestnicy spotkania

Anna Kałamucka
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Powiatowa Rada Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich podsumowała 
pierwszy rok swej działalności. Przedstawicielki kół, obecne na 

spotkaniu, pozytywnie oceniły dokonania minionego roku.
Zebranych gości powitała Aleksandra Ekiert, Przewodnicząca 

Powiatowej Rady Kobiet KGW. – Jest to spotkanie podsumowujące 
miniony rok. Przez ten czas spotkałyśmy się pięć razy, omawiając róż-
ne problemy i zapoznając się z nowymi tematami. Jestem pewna, że  
z każdego spotkania każda z pań wyniosła nowe informacje, z który-
mi zapoznała pozostałe członkinie koła. Mam nadzieję, że tak będzie  
i po dzisiejszym spotkaniu – stwierdziła Aleksandra Ekiert i popro-
siła Annę Ruchlewicz, Psycholog z Poradni Psychologiczno – Pe-
dagogicznej w Brzozowie o przedstawienie zagadnienia „Godność 
kobiety we współczesnym świecie”. – Otaczająca nas rzeczywistość 
atakuje kultem ciała i jego piękna. Praktycznie każda reklama za-
chęca „wypróbuj taki a taki kosmetyk a będziesz piękna”. Bazują 

one na najsłabszych punktach naszej psychiki i wykorzystują je.  
O ile, panie starsze wiekiem wiedzą, że to jest czysta manipulacja, 
o tyle młodsze pokolenie stając przed lustrem, spoglądając w swo-
je odbicie widzi same „niedoskonałości”, na które nie pomógł „cu-
downy” krem tak zachwalany przez reklamującego go celebryta. Nie 
pamiętają, lub nie chcą przy tym pamiętać o jednym prostym fakcie. 
Nad wizerunkiem ich idola pracuje cały sztab wizażystów i stylistów,  
a każde zdjęcie jest precyzyjnie dopracowane. Idąc ulicą nie wy-
gląda on już tak perfekcyjnie. Ten kult doskonałego kobiecego ciała 
czyni ogromne spustoszenie w psychice młodych dziewcząt, niszcząc 
poczucie własnej wartości i godności. Niestety rodzice często nie-
świadomie zapętlają w tym rozumowaniu dziewczęta. Nieraz słysza-
łam jak mówili, że ostatnie pieniądze dali dziecku na jakiś kosmetyk, 
czy ubranie, „bo wszyscy takie mają” lub „bez tego nie będzie fajnie 
wyglądać”. W ten sposób podają dziecku wiadomość, że jego wygląd 
faktycznie świadczy o jego wartości  – tłumaczyła Psycholog.

W swej prelekcji dała również podpowiedź jak bronić się 
przed niszczącą godność inwazją kultury masowej. – Przede wszyst-
kim należy odkryć swoje talenty, rozwijać je i chwalić się nimi. Waż-
ne jest również pielęgnowanie więzi rodzinnych i przyjacielskich. 
Razem prościej jest przejść przez kłopoty, czy chwilowe załamania. 
Dobrym sposobem jest też szukanie okazji do pomocy innym ludziom.  
W ten sposób nie tylko robimy dobry uczynek, ale również sami mamy  
z tego satysfakcję i dowartościowujemy się. I najważniejsze – akcep-
tujmy nasze dzieci takimi jaki są. Dla nich rodzina to świat. To co zo-
baczą i to jakie wartości z niej wyniosą zabiorą jako swój bagaż, gdy 

pójdą w  świat. To czy będą one się czuły kochane, miały 
wiarę we własne siły, czy po prostu czuły się wartościowymi 
ludźmi zależy od nas. Nie dajmy się więc wkręcić w spiralę 
kultu ciała, bo przecież nie od figury, stanu naszych wło-
sów czy portfeli zależy czy jesteśmy wartościowymi ludźmi 
– przekonywała Anna Ruchlewicz.

Pogadanka wywołała ożywioną dyskusję, po któ-
rej głos zabrała Justyna Kopera, Kierownik Biura LGD 
„Ziemia Brzozowska”. W swym wystąpieniu zachęcała 
ona zgromadzone na sali przedstawicielki kół do udziału  
w kulinarnym konkursie „Potrawy wigilijne ziemi brzozow-
skiej”. Do wykonywania badań profilaktycznych namawia-
ła zaś Ewa Szerszeń - Naczelnik Wydziału Organizacyjno  
– Administracyjnego Starostwa Powiatowego. Króciut-
ko przytoczyła statystyki obrazujące liczbę badanych pań  
i przekazała informację o aktualnie prowadzonych akcjach 
profilaktycznych. 

Wśród gości obecny był również Marek Owsiany 
- Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regional-
nego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
który przekazał list gratulacyjny od Dariusza Sobieraja  
- Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego dla 
Aleksandry Ekiert, po czym omówił kilka programów unij-
nych, z których środki mogłyby być dostępne dla KGW. 
Starał się również zachęcić panie do większej aktywności 
na tym polu.

Spotkanie stało się też okazją przedstawienia krót-
kiego sprawozdania z rocznej działalności Rady oraz do 
dyskusji na temat jej przyszłości. – Okazało się, że panie 
bardzo pozytywnie odniosły się do dotychczasowej działal-
ności. Miały również mnóstwo pomysłów i planów na naj-
bliższy rok. Bardzo mnie to cieszy, bo pokazuje to, że dzia-
łania te miały sens. Panie chcą się spotykać, bardzo chętnie 
uczestniczyłyby w panelach dyskusyjnych na temat zdrowia, 
a po dzisiejszych dyskusjach i wystąpieniach zapowiedziały 
też chęć udziału w konkursach, w których są dostępne unij-
ne granty. Jak już ustaliłyśmy następne spotkanie odbędzie  
w Dydni na dzień kobiet – stwierdziła Aleksandra Ekiert.

W spotkaniu uczestniczyła również między innymi 
Irena Soboń - Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Go-
spodyń Wiejskich w Krośnie z siedzibą w Jaśle, Roman Pi-
łat - Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Krośnie z siedzibą w Jaśle,  Edward 
Sowa - Sekretarz RZRKiOR oraz Urszula Rajtar z Powiato-
wego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

Podsumowały rok

Zebrani goście

Anna Ruchlewicz - Psycholog z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie

Elżbieta Boroń
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Sesje Rad Gmin:
Haczów

Domaradz

Urszula Zając

**********************************

Dydnia

Stanisław Jakiel 
Wójt Gminy Haczów

XII zwyczajna sesja Rady Gminy 
Haczów odbyła się 28 października br. 
Podjęte zostały wówczas uchwały w na-

stępujących sprawach:
- wyboru ławników. W wyniku przeprowadzonego tajnego głoso-

wania na ławników Sądu Rejonowego w Brzozowie wybrano na-
stępujące osoby: Elżbieta Kasprzyk, Jan Boczar i Adam Śnieżek.

- wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości przez ustano-
wienia odrębnej własności lokali,

- zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie na 
2011 r.,

- zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów,
- zatwierdzenia i przystąpienia  do realizacji projektu pod nazwą „Te-

raz  lubię moją szkołę”, złożonego w ramach naboru 2/9.1.2/2011 
Priorytet IX POKL Działanie nr 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,

- zaciągnięcia zobowiązań na realizację  projektu pod na-
zwą „Teraz  lubię moją szkołę”, złożonego w ramach na-
boru 2/9.1.2/2011 Priorytet IX POKL Działanie nr 9.1 Pod-
działanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  
– 2013.

4 listopada br. odbyła się 
X sesja Rady Gminy Domaradz. 
Podjęto uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2011,  
 -  obniżenia ceny skupu żyta,                                                                               
 -  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transpor-

towych,
-  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskie-

go.

Jasienica Ros.

Marek Ćwiąkała 
Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Podczas Sesji Rady Gminy Dyd-
nia 10 listopada br. zostały podjęte m. 
in. uchwały w sprawach:
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dyd-

nia,
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2011r.,
- określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowa-

dzenia zwolnień w tym podatku,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transpor-

towych,
- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę 

do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dydnia  
w 2012 roku,

- zmiany Uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006r. w spra-
wie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru 
informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz 
wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek 
od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomo-
ściach,

- przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dydnia z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie na rok 2012",

- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Dydni w 2012r.,

- ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komu-
nalnych,

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskie-
go,

- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Dydnia /Dydnia/,

- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Dydnia /Wydrna/,

- uchylenia uchwały własnej Nr IX/78/2011 z dnia 8 wrze-
śnia 2011r. w sprawie poboru kruszywa.

**********************************
Alina Maślak

25 listopada br. odby-
ła się  XII sesja Rady Gminy  
w Jasienicy Rosielnej, na której  

podjęte zostały uchwały w sprawach:
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2011r.,
- likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-

nej  w Jasienicy Rosielnej,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków, 
- uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych 

ścieków,  
- wyrażenia zgody na sprzedaż działki, 
- wyrażenia zgody na dzierżawę działek, 
- zmieniająca uchwałę  w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek  
- zatwierdzenia  realizacji projektu pn. „Szansa dla każdego…”  

– indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica 
Rosielna.

Pełny tekst uchwał opublikowany jest na  stronie http://jasie-
nica.bip.krosoft.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie za-
kończyło szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra-
cji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie realizowanym już po raz trzeci udział wzięło 
14 beneficjentów z terenu powiatu brzozowskiego, legitymujących 
się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, korzysta-
jących ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej lub powiatowe-
go centrum pomocy rodzinie, w wieku aktywności zawodowej. 

Głównym założeniem projektu była aktywizacja spo-
łeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Działania podjęte 
w projekcie miały na celu wyrównanie szans, a także likwida-
cję barier dyskryminujących osoby niepełnosprawne na rynku 
pracy. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z doradcą za-
wodowym, w treningu kompetencji i umiejętności społecznej, 
jak również w zajęciach  rehabilitacyjnych ogólnousprawnia-
jacych. Ponadto wszyscy beneficjenci uczestniczyli w kursach 
tj.: „Warsztaty fotograficzne – nowe i stare techniki fotografii 
oraz technika luksografii”, „Kucharz – dietetyk”, „Bukieciar-
stwo”, „Kosmetyczka”, „Pracownik gospodarczy”.

Agnieszka Wziątka
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Sanitarny w Brzozowie

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax 13 43 414 59

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Brzozowie informuje, że od 1 października br. 

Główny Inspektor Sanitarny zainicjował realizację 
ogólnopolskiej edycji projektu „Odświeżamy nasze miasta.
TOB3CIT /Tobacco Free Cities/” 

Główne cele projektu to wzmocnienie realizacji Usta-
wy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych poprzez egzekucję zapisów w za-
kresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref 
bezdymnych oraz wzmocnienie  przestrzegania  ustawy  po-
przez  kampanię  społeczną  informującą o obowiązujących 
regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego 
oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu. Grupą 
docelową projektu są osoby dorosłe. Projekt  realizowany jest 
na terenie naszego województwa od 1 października 2011 do 
30 września 2013 r. 

W związku z powyższym 25 listopada br. w świetlicy 
PSSE w Brzozowie zorganizowane zostało spotkanie, mające 
na celu zawiązanie koalicji lokalnej na terenie naszego powia-
tu. Do koalicji zaproszeni zostali przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego, wszystkich gmin w powiecie, Policji, Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie, SP ZOZ w Brzozowie, szkół 
ponadgimnazjalnych, PSSE w Brzozowie i mediów lokal-
nych. Udział w spotkaniu wzięli reprezentanci zaproszonych 
instytucji w celu wspólnej realizacji założeń projektu przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną w obszarze ochrony ludzi 

Odświeżamy nasze miasta

przed niekorzystnym wpływem dymu tytoniowego oraz skoordy-
nowania działań w tym obszarze i ustalenia rzeczywistego stanu 
akceptacji i przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przez spo-
łeczeństwo. Na spotkaniu przybliżone zostały główne cele projek-
tu, wyemitowano spoty edukacyjne dotyczące tematyki projektu,  
a także rozdawano materiały oświatowo-zdrowotne dotyczące 
ww. tematu. 

Spotkanie zakończyło się wstępnymi ustaleniami doty-
czącymi współpracy wśród koalicjantów, która będzie stanowić 
istotny wkład i ogromne wsparcie dla działań podejmowanych  
w naszym powiecie. 

 Tegoroczne obchody kampanii „Rzuć palenie razem  
z nami”  odbyły się 29 listopada br. w Zespole Szkół Nr 2  
w Przysietnicy. Organizatorem imprezy oświatowo-zdrowotnej 
było Gimnazjum wyżej wymienionego Zespołu przy współ-
pracy PSSE w Brzozowie. Impreza  rozpoczęła się powitaniem 
uczestników imprezy: dyrekcji, nauczycieli wraz z uczniami 
Gimnazjum, Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Brzozowie Tadeusza Pióro, pracowników Sekcji 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Brzozowie Beatę 
Wojtowicz i Małgorzatę Szpiech.

Następnie  koło teatralne pod kierunkiem Małgorzaty 
Wojtuń przedstawiło scenkę pt.; „Kopciuch”, w którym młodzi 
aktorzy pokazali zgubny wpływ nikotyny na zdrowie i urodę 
tytułowego Kopciucha. Zaprezentowany w dalszej kolejności 
żartobliwy skecz pt. „Papieros”  ukazał nam  także  problemy 
uwolnienia się od nałogu. 

Podczas spotkania wśród uczniów klas I gimnazjum  
w ramach realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 
którego koordynatorem jest Dorota Borula przeprowadzono 
quiz.  I miejsce zdobyła Weronika Data, II – Piotr Szczepek,  
III - Magdalena Bober, IV - Dominik Rzepka.  Pytania zwią-
zane były z tematyką antytytoniową. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i nagrody. W kolejnej części  rozstrzygnię-
to  międzyklasowy konkurs plastyczny na plakat o tematyce  
antynikotynowej. Miejsce pierwsze zdobyła klasa II c, miejsce 
drugie klasa III a, natomiast  miejsce trzecie  III c. Zwycięskie  
klasy otrzymały  dyplomy i nagrody pieniężne - dofinansowa-
nie do wycieczek klasowych. Na zakończenie imprezy PPIS  
w Brzozowie wygłosił prelekcję  dotyczącą  szkodliwości pa-
lenia tytoniu.

Rzuć  palenie razem  z nami
 Do zorganizowanej  kampanii przyłączyło  

się szkolne koło PCK pod kierunkiem Ewy Wie-
czorek przygotowując  pyszne koktajle z owoców  
i warzyw, które wszyscy uczestnicy mogli skosz-

tować. Natomiast uczniowie - członkowie Ligi Ochrony Przyro-
dy pod opieką Wiesławy Szarek wykonali znaczki symbolizujące 

kampanię, a także  przygotowali ulotki dotyczące tematyki anty-
tytoniowej. Zarówno  znaczki jak i ulotki otrzymywali wszyscy 
uczestnicy imprezy. 

Za  tak duże zaangażowanie w przygotowanie całej impre-
zy w ramach kampanii  pragniemy  podziękować dyrekcji i na-
uczycielom tejże szkoły: Jadwidze Ścibor, Dorocie Boruli, Mał-
gorzacie Wojtuń, Ewie Wieczorek, Wiesławie Szarek, Weronice 
Fejdasz, a także  młodzieży z koła teatralnego, koła PCK, Ligi 
Ochrony Przyrody jak również  młodzieży  biorącej udział w qu-
izie i konkursie plastycznym.

Uczestnicy spotkania

Inscenizacja pt. „Kopciuch”
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27 października br. w Brzozowskim Domu Kultury odby-
ła się impreza oświatowo-zdrowotna poświęcona problematyce 
nowotworowej, w której udział wzięli: Anna Świeca – Z-ca Kie-
rownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne 
Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki 
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Panie Zdzisława 
Smoleń i Helena Motyczka – przedstawicielki Klubu „Amazon-
ki” z naszego terenu, Anna Nowakowska – Prezes Stowarzysze-
nia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS” 
w Sanoku, następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-

tarny w Brzozowie Tadeusz Pióro, młodzież ze szkół średnich  
w Brzozowie wraz z nauczycielami, a także młodzież z Gimnazjum  
w Brzozowie wraz z Małgorzatą Zajdel pedagogiem szkolnym, 
którzy swoim występem uświetnili imprezę.

Impreza rozpoczęła się od wykładu dotyczącego raka 
piersi i raka szyjki macicy, który wygłosiła Anna Świeca. Na-
stępnie na scenie zaprezentowała się młodzież z Gimnazjum  
w Brzozowie w inscenizacji „Nadzieja jest w każdym z nas” au-
torstwa Małgorzaty Zajdel.

Październik Miesiącem Zapobiegania Nowotworom

Po występie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Brzozowie Tadeusz Pióro przybliżył temat nowotworów  
– dane statystyczne z terenu naszego powiatu, województwa oraz 
całej Polski. Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez PPIS  
w Brzozowie podziękowań, różowych róż i drobnych upomin-
ków dla wykładowcy, artystów i ich opiekunki, a także dla 
przedstawicielek Klubu „Amazonek”. Po wręczeniu podzięko-
wań głos zabrała Pani Zdzisława Smoleń, która wygłosiła krótką 
prelekcję, mającą na celu popularyzację wiedzy na temat chorób 
nowotworowych oraz zachętę uczestników imprezy do częst-
szych badań profilaktycznych i rozpropagowania ich wśród na-
szych najbliższych. 

Spotkanie zakończyło się dystrybucją materiałów promu-
jących badania profilaktyczne: mammografię i cytologię przy-
gotowanych przez WOK Populacyjne Programy Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykry-
wania Raka Szyjki Macicy przy Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

Szanowne Mieszkanki Powiatu Brzozowskiego!  
W trosce o Wasze zdrowie zapraszamy wszystkie Panie na 
badania cytologiczne i mammograficzne. Regularne wyko-
nywanie badań cytologicznych i mammograficznych jest 
najskuteczniejszą formą profilaktyki raka szyjki macicy  
i raka piersi. W ramach Populacyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy zapraszamy Panie w wie-
ku 25 – 59 lat raz na trzy lata na bezpłatne badania cytolo-
giczne oraz Panie w wieku 50 – 69 lat raz na dwa lata na 
bezpłatne badanie mammograficzne.

Warto pamiętać o swoim Zdrowiu. Na badania zapra-
szamy Panie do: Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie 
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Mar-
kiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Zaproszenie na bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne
- poradnia ginekologiczno-położnicza,  tel. 13 43 09 512 
- pracownia mammografii, tel. do rejestracji 13 43 09 644

W dniu badania prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty  
i dowód ubezpieczenia, który jest ważny 1 miesiąc!

Jeżeli nie odpowiada Pani wskazana placówka, może Pani 
wybrać innego świadczeniodawcę, spośród wykazu placówek do-
stępnego:
- na stronie internetowej: www.szpital.rzeszow.pl
- pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 272 820,
lub dzwoniąc bezpośrednio do Wojewódzkiego Ośrodka Koordy-
nującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy na numer: 17 86 66 275, 17 86 66 436, 17 86 66 115.

Tadeusz Pióro wręcza kwiaty Zdzisławie Smoleń

Część artystyczna w wykonaniu gimnazjalistów

Tadeusz Pióro
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzozowie
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mł. asp. Monika Dereń

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 

8 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród i pamiątkowych dyplomów. Do komendy przybyły 
dzieci i młodzież oraz nauczyciele i opiekunowie, pod 
okiem, których uczestnicy konkursu przygotowywali 
prace plastyczne. Zwycięzców, wyróżnionych i zapro-
szonych gości powitał Komendant Powiatowy Policji  
w Brzozowie insp. Marek Kochanik. Komendant zwrócił 
uwagę na cel oraz podkreślił znaczenie corocznie organi-
zowanego konkursu.

Prace były oceniane w trzech kategoriach wieko-
wych: 7-9 lat; 10-12 lat ; 13-15 lat. Z każdej zostały wy-
łonione trzy najlepsze: 
I grupa 7-9 lat:
1. Anna Lipka (9 lat) SP w Haczowie 
2. Alicja Jara (8 lat) SP Nr 2 w Domaradzu
3. Karolina Czapor (9 lat) SP w Haczowie
II grupa 10- 12 lat:
1. Martyna Pempuś (12 lat) SP Nr 1 w Brzozowie
2. Oliwia Wolańska (10 lat) SP Nr 1 w Brzozowie
3. Lucjan Gładysz (12 lat) SP Nr 4 w Izdebkach
III grupa 13-15 lat:
1. Paweł Baran (15 lat) G. Nr 1 w Izdebkach
2. Adrianna Hawrylak (15 lat) G. Nr 1 w Izdebkach
3. Natalia Mikuła (15 lat) ZS w Golcowej.

Jury przyznało również wyróżnienia: Anna Zie-
miańska Szkoła Podstawowa w Haczowie, Julia Ekiert- 
Szkoła Podstawowa w Haczowie, Krystian Bryś - Szkoła 

Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, Sebastian Jara – Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Brzozowie,  Wiktor Gregorowicz - Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Brzozowie, Dominika Gołąb Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humni-
skach, Dawid Zych - Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej, Alek-
sandra Żmuda - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie, Maja Szcze-
pańska - Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie, Karolina Woźniczak - Zespół 
Szkół w Jasionowie, Agnieszka Rębisz - Zespół Szkół w Orzechówce.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył Rafał Opałka – Dyrek-
tor Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Bank Polski /Oddział Brzo-
zów, Ewa Szerszeń – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administra-
cyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Małgorzata Szpiech 
- Przedstawiciel Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie.

Nagrody ufundowali: Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski, Ur-
szula Brzuszek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jasienicy Rosielnej, Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec, Jan 
Pilch – Wójt Gminy Domaradz, Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Haczowie, Janusz Matusz - PBS Oddział 
Brzozów, Rafał Opałka – Dyrektor PKO Bank Polski /Oddział Brzo-
zów, Mieczysław Pająk - Dyrektor Pekao S.A., Tadeusz Pióro - Dyrek-
tor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie, Firma „Polikat” 
S.A., Firma „Elan Sp.c. w Brzozowie, Barbara Cyparska - właścicielka 
sklepu „Groszek” w Brzozowie.

Laureaci konkursu plastycznego nagrodzeni

Wręczenie nagród

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla was okazją do spędzenia miłych chwil 

w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,

a Nowy Rok, by stał się czasem
spełnionych marzeń i nadziei

 życzy
Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie 

inp. Marek Kochanik
oraz

Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie

mł. asp. Monika Dereń
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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

ZAPRASZAMY   NA   NASZĄ  STRONĘ !!!

http://www.straz.brzozow.pl
https;//binp.info/kppspbrzozow/

„Nie dla czadu” – to hasło kampanii rozpoczętej 9 li-
stopada 2011br. przez Państwową Straż Pożarną. Akcja ma 
charakter profilaktyczno-edukacyjny, informuje o zagroże-
niach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. 
Skierowana jest do wszystkich odbiorców i użytkowników 
urządzeń grzewczych oraz zachowania ostrożności w posłu-
giwaniu się urządzeniami grzewczymi w okresie zimowym.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebez-
pieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem 
silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżej-
szym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza  
i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spa-
lania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, naf-

ty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej 
ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać  
z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządze-
nia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, 
zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwcze-
snego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie 
groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte 
lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie 
pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek 
węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do 
organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany 
do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek wę-
gla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując 
dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych 
narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracal-
ne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność 
wieńcowa i zawał albo nawet śmierć. 

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do któ-
rego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest 
właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia 
jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego po-
wietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc 
zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do pa-
leniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub 
pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Urządzenia gazowe powin-
ny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym,  
a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producen-
ta.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla: ból głowy, zawroty głowy, 
ogólne zmęczenie, duszność, trudnościami z oddychaniem, oddech 
przyspieszony, nieregularny, senność, nudności.

Nie dla czadu!

Cztery osoby zginęły, a jedna została poważnie 
ranna w wypadku, do jakiego doszło 5 listopada br.  
w Grabownicy. To tragiczne skutki czołowego zderzenia 
Opla Astry z Mitsubishi Carsima. 

Na miejscu zdarzenia pojawiły się cztery zastępy  
z JRG Brzozów oraz zastępy z OSP Grabownica Starzeń-
ska, OSP Humniska, OSP Stara Wieś, OSP Blizne. Za-
stana sytuacja była następująca: samochody znajdowały 
się w rowie po obu stronach drogi wojewódzkiej 886.  
W pojazdach uwięzione były osoby poszkodowane  
(trzy w samochodzie Opel Astra, jedna w Mitsubishi). 
Jedna natomiast znajdowała się poza pojazdem. Ratow-
nicy przy użyciu sprzętu hydraulicznego udostępnili do-
stęp do poszkodowanych, pomagając tym samym ratow-

Tragiczny wypadek
**********************************************************************

Tragiczny wypadek w Grabownicy Starzeńskiej

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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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

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pełni dobra i szczęścia w życiu rodzinnym i osobistym.
 Niech w Państwa domach zagości ciepło, pogoda ducha, nadzieja i dobro, 

a Nowy 2012 Rok napełni wszystkich siłami do realizacji planów i zamierzeń. 
Życzenia składa wraz ze strażakami  

i pracownikami cywilnymi KP PSP w Brzozowie 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Sieniawski

nikom medycznym w ewakuacji osób. Wspólnie z ratownikami 
medycznymi strażacy przystąpili do reanimacji dwóch osób. Ze 
względu na wielkość i charakter zdarzenia zadysponowane zostały 
kolejne zastępy z jednostek OSP oraz zespół karetki Pogotowia 
Ratunkowego. Z samochodu Opel Astra zostały ewakuowane trzy 
osoby, a z samochodu Mitsubishi jedna osoba. Jedna osoba została 
ranna i została zabrana do szpitala przez zespół karetki Pogoto-
wia Ratunkowego, natomiast u pozostałych czterech osób lekarz 
stwierdził zgon. Na miejsce akcji przybył Komendant Powiatowy, 
który przejął dowodzenie akcją. Pojawiła się również grupa do-
chodzeniowa Policji oraz Prokuraktor.  

Opracowano na podstawie informacji                                                                                                            
     kpt. Tomasza Mielcarka

Współczesny rynek pracy stawia ogromne wymagania 
wobec osób starających się o pracę. Pracodawcy wybierają 
kandydatów najlepszych z najlepszych, 
zwracając uwagę nie tylko na wykształ-
cenie i kwalifikacje, ale także na cechy 
charakteru, postawę wobec pracy, czy 
posiadane doświadczenie zawodowe. 
Spełnienie tych wszystkich oczekiwań 
to bardzo trudne zadanie dlatego do 
„wejścia” na rynek pracy należy się 
odpowiednio przygotować. Zdobycie 
doświadczenia zawodowego oraz no-
wych umiejętności jest możliwe i coraz 
bardziej popularne poprzez działalność  
w ramach wolontariatu.

Pojęcie wolontariatu pochodzi 
od łacińskiego słowa volontarius, które 
można przetłumaczyć jako „dobrowolny” lub „chętny”. Wo-
lontariat oznacza więc dobrowolną świadomą oraz bezpłatną 
działalność na rzecz innych. Działalność ta obejmuje wszel-
kie sektory pożytku publicznego wykraczając poza związ-
ki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie i świadczona jest 
wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc.

Podstawowe kwestie dotyczące wolontariatu reguluje 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr. 96, poz. 
853).  Wg tej ustawy wolontariusz to osoba, która ochotni-
czo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz pla-
cówek i w zakresie określonym w ustawie. Ustawa zawiera 
również podstawowe informacje na temat praw i obowiązków 

wolontariusza, określa gdzie i na jakich zasadach może pracować 
wolontariusz. 

Wolontariuszem może zostać każ-
dy bez względu na wiek czy płeć i każdy 
może na tym skorzystać. Osoba wkraczają-
ca na rynek pracy w ten sposób zdobywa 
doświadczenie zawodowe tak bardzo ce-
nione przez współczesnych pracodawców, 
natomiast osoba bezrobotna pozostająca 
już dłuższy czas bez zatrudnienia działając  
w wolontariacie  zaczyna czuć się potrzeb-
na, uczy się nowych rzeczy, odzyskuje wia-
rę we własne siły oraz wzmacnia poczucie 
własnej wartości, a są to cechy niezwykle 
istotne w poszukiwaniu pracy. Aby działać 
jako wolontariusz wystarczy więc czas i do-
bre chęci. A warto, bo korzyści  oprócz już  

wspomnianych są ogromne.
Wolontariat pozwala na: 
- rozwój osobisty,
- wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności,
- wykształcenie w sobie pewnych cech charakteru i wrażliwości 

na innych,
- nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni,
- sprawdzenie się w nowych sytuacjach, ciekawe spędzenie czasu 

wolnego,
- przygotowanie się do przyszłej pracy oraz wejścia w dorosłe, od-

powiedzialne życie,    
- zdobycie doświadczenia zawodowego, a tym samym wzbogaceni 

własnego CV.

Wolontariat atutem na współczesnym rynku pracy



14 Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

Od wolontariusza najczęściej nie wymaga się specjalnych 
kwalifikacji, choć w pewnych przypadkach, gdy regulują  to spe-
cyficzne przepisy jest to konieczne, np. w przypadku lekarza, który 
wykonuje swój zawód jako wolontariusz. Wolontariusz nie musi 
umieć robić wszystkiego od razu i robić to perfekcyjnie. Ofiarowuje 
innym to co potrafi. Uczy się nowych rzeczy, zdobywa doświadcze-
nie i wzmacnia wiarę we własne możliwości. 

Wolontariat może być świadczony w organizacjach pozarzą-
dowych, działających charytatywnie czy też organizacjach admini-
stracji publicznej. Najczęściej wolontariuszy spotykamy na  kwe-
stach,  koncertach, czy zbiórkach organizowanych na szczytne cele. 
Wolontariusze oferują swą pomoc w ośrodkach pomocy społecz-
nej, ośrodkach dla osób uzależnionych, bezdomnych lub w pracy 
z dziećmi czy osobami niepełnosprawnymi. Bardzo często wolon-
tariusze działają również na rzecz osób indywidualnych: pomagają 
osobom starszym, chorym czy udzielają się w ośrodkach kultury  
i wypoczynku na rzecz społeczności lokalnej. 

Decydując się na udział w wolontariacie należy pamiętać, aby 
wykonywane działania były dopasowane do posiadanych przez nas 
możliwości czasowych, predyspozycji oraz zainteresowań.  Analiza 
taka ułatwi wybór instytucji i rodzaju zajęcia, które chcielibyśmy 
wykonywać oraz umożliwi osiągnięcie lepszych wyników i efek-
tów pracy, da poczucie satysfakcji  i pozwoli osiągnąć oczekiwane 
cele. Należy dodać, że istnieją Centra Wolontariatu, które chętnie 
udzielą pomocy w wyborze miejsca i rodzaju pracy jaka miałaby 
być wykonywana w ramach wolontariatu. Informacja o takich Cen-
trach można znaleźć na stronie www.wolontaria.org.pl lub stronach 
organizacji pozarządowych www.ngo.pl.   

Z punktu widzenia prawa pamiętajmy, że wolontariusz nie 
jest pracownikiem, a czas poświęcony na wolontariat nie liczy się 
do okresów składkowych i nie ma wpływu na uzyskanie prawa do 
renty czy emerytury lub wysokości tych świadczeń. Nie przeszka-
dza natomiast osobie bezrobotnej pobierającej zasiłek i nie ograni-
cza jej w korzystaniu z świadczeń i form pomocy przysługującej Agnieszka Winiarska

Lider Klubu Pracy w Brzozowie

osobie bezrobotnej. Wolontariusz podczas swej pracy może 
być ubezpieczony, a na swą prośbę otrzymuje zaświadczeni  
o nabytych umiejętnościach i opinię o swej pracy, które  
z pewnością przydadzą się podczas rozmów kwalifikacyj-
nych. 

Tak więc wolontariat  jest wspaniałą szansą na zdo-
bycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi 
i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze 
przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od co-
dziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej 
pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla 
drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego 
człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: 
więcej mieć czy bardziej być. 

Warto dodać, iż rok 2011 uchwałą komisji Europej-
skiej został uznany za Europejski Rok Wolontariatu i Ak-
tywności Obywatelskiej, a dzień 5 grudnia każdego roku 
obchodzimy jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny. 

Pod takim hasłem 9 listopada 2011 roku w Sali Narad Starostwa Powia-
towego w Brzozowie odbyły się warsztaty z zakresu kształtowania prawidłowej 
emisji głosu w kontekście higieny głosu i profilaktyki chorób narządu głosu. Za-
jęcia zorganizowały pracownicy poradni – logopeda – dr Magdalena Wasylewicz  
i psycholog - mgr Sylwia Szczyrska-Płatek, a poprowadziła długoletni ekspert w tej 
dziedzinie, logopeda i neurologopeda mgr Izabela Marczykowska – wykładowca 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Warsztaty przeznaczone były dla nauczycieli, pedagogów ze szkół powiatu 
brzozowskiego, dla których głos jest podstawowym narzędziem pracy. Okazuje się  
bowiem, że wielu nauczycieli cierpi na różnorakie zaburzenia związane z niepra-
widłową emisją i ma problemy z głosem, co niejednokrotnie utrudnia, a często 
uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych.

Emisja głosu to proces wydobywania i wysyłania wytworzonego głosu  
w następstwie zespołowej czynności układów: oddechowego, fonacyjnego i arty-
kulacyjnego. Oddychanie jest siłą nośną mowy. Oznacza to, że podstawą właściwej 
emisji głosu jest odpowiednia w zakresie siły i długości wydechu faza wydecho-
wa procesu oddychania. Kolejnym istotnym elementem mówienia jest fonacja, 
czyli tworzenie dźwięku. Odbywa się ono w krtani w następstwie drgania strun 
głosowych, oraz przekształcenie, wzmocnienie dźwięku w czasie jego drogi przez 
przestrzenie rezonacyjne. W emisji głosu istotna jest także artykulacja, która jest 
procesem tworzenia głosek. Następuje w skutek ruchów języka, żuchwy, warg, 
policzków i podniebienia miękkiego. Z emisyjnego punktu widzenia jest to pro-
ces rzeźbienia głosek, gdzie istotne jest wydychane powietrze z dźwiękiem wy-
generowanym w krtani, wzmocnionym i przekształconym w rezonatorach. Dzię-
ki zmieniającym się układom niezliczonej ilości drobnych precyzyjnych ruchów 

„Głosu się nie wybiera,
ale można poprawić jego jakość”

Warsztaty poprowadziła  Izabela Marczykowska

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Warsztaty z emisji głosu

narządów artykulacyjnych, powstaje ciąg 
stale zmieniających się głosek, składających 
się na zjawisko zwane mówieniem. Właści-
wą emisję głosu warunkuje skoordynowanie 
tych trzech wymienionych układów. Fona-
cja jest głównie funkcją krtani, artykulacja 
jest przede wszystkim funkcją jamy ustnej, 
nosowej i gardłowej. Jednak wspólną płasz-
czyzną jest oddech - siła nośna fali głosowej. 
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dr Magdalena Wasylewicz

Mariola Leń z Centrum Sztuki Wo-
kalnej w Rzeszowie, pracująca pod kie-
runkiem Anny Czenczek, zajęła pierwsze 
miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie 
Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej  
i Żołnierskiej w dziedzinie śpiewu w ka-
tegorii wiekowej 15 - 19 lat. Uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego w Brzo-
zowie zaprezentowała utwór „Tango na 
głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”.

Konkurs organizowany był przez 
Związek Piłsudczyków pod Patrona-
tem Karoliny Kaczorowskiej - małżonki 
ostatniego Prezydenta RP na Uchodź-
stwie, Ryszarda Kaczorowskiego, przy 
wsparciu Ministerstwa Obrony Narodo-

wej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa i Centralnej Biblioteki 
Wojskowej. 

Na etapie szkolnym rywalizowało 1379 
osób, zaś na szczebel ogólnopolski, który 
odbywał się  w dniach 5, 9, 10 listopada br., 
zakwalifikowało się 230 uczestników ze szkół 
podstawowych, gimnazjów, techników i lice-
ów z całego kraju. W konkursie uczestniczyły 
też zespoły artystyczne reprezentujące pla-
cówki kulturalne, stowarzyszenia itp. w tym  
z Aleksandrowa Kujawskiego, Broku, Cho-
rzeli, Ciechocinka, Izbicy Kujawskiej,  
Jedlni Letniska, Kielc, Kruszewa, Lublina, 
Łodzi, Łomży, Otwocka, Rzeszowa, Sitków-

Uczennica I LO w Brzozowie 
wygrała ogólnopolski konkurs

Ważnym elementem wspólnym 
jest praca mięśni biorących 
udział w procesie mówienia. 
Mięśnie oddechowe warunkują 
powstanie odpowiedniego prą-
du powietrza, mięśnie krtaniowe 
wywołują falę głosową, a mię-
śnie artykulacyjne przygotowu-
ją powierzchnie rezonansowe  
w tzw. nasadzie.

Pani Izabela Marczykow-
ska zwróciła uwagę pedagogów 
na fakt, że jakość naszego mó-
wienia w dużej mierze zależy od 
nas samych i że możemy zapo-
biegać chorobom narządu głosu, albo chociaż zmniejszać 
ryzyko ich powstawania. Zaproponowała ćwiczenia po-

głębionego oddechu, wzmocnienia  
i wydłużenia fazy wydechowej, 
właściwego tworzenia i prowadze-
nia głosu, relaksacji mięśni biorą-
cych udział w produkcji głosu. 

Prowadząca warsztaty zwró-
ciła także uwagę nauczycieli na 
konieczność poprawy wyrazistości 
mówienia, bo przecież nauczyciel 
w dużej mierze przykuwa uwagę 
uczniów słowem i przekazuje swo-
im podopiecznym wzorzec popraw-
nej wymowy.

Ku uciesze organizatorów za-
jęcia cieszyły się dużym zaintereso-

waniem nauczycieli, a klimat spotkania był niepowtarzalny.

22 listopada br. na terenie świetlicy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie odbyły się Warsztaty Lal-
karskie. Organizatorami byli pracownicy poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej w Brzozowie: psycholog Anna Ruchlewicz oraz peda-
gog Beata Konieczna we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Brzozowie. Oso-
ba prowadząca Pani Hanna Kośmicka z Gdańska zapoznała uczest-
ników z autorską metodą wykonywania szmacianych lalek. Warsz-
taty miały na celu przygotowanie dorosłych do prowadzenia zajęć 
z dziećmi i młodzieżą. Kursanci bez umiejętności szycia, z ogólnie 
dostępnych materiałów, własnoręcznie wykonali trzy lalki.  Techni-
ka ich wykonania jest na tyle prosta, że można ją wykorzystać do 
pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz osobami niepełnosprawnymi  
intelektualnie, a jednocześnie na tyle otwarta, że nie ogranicza twór-
czej fantazji i pozwala stworzyć lalki bardzo wyrafinowane. Uczest-
nikami powyższych warsztatów byli nauczyciele szkół i przedszkoli 
powiatu brzozowskiego (wśród nich liczna grupa ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), pracownicy Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Bliznem, Świetlicy Socjoterapeutycznej 
w Brzozowie, a także przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pe-

dagogicznej i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Brzozowie. W su-
mie 35 osób. Spotkanie przebiegało w swobodnej, radosnej 
i twórczej atmosferze, co niewątpliwie sprzyjało integracji 
środowiska wychowawców z naszego terenu.

Organizatorzy dziękują Dyrektor Barbarze Kozak  
i  Kierownik Iwonie Fijałce za udostępnienie świetlicy oraz 
życzliwość i pomoc w realizacji powyższego przedsięwzię-
cia. 

Warsztaty lalkarskie

Anna Ruchlewicz

Uczestnicy warsztatów

Mariola Leń - laureatka I  miejsca 
w X Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 

i Recytacji Poezji Legionowej i Żołnierskiej

Warsztaty przeznaczone były dla nauczycieli, 
pedagogów ze szkół powiatu brzozowskiego
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Sebastian Czech

ki-Nowin, Szczuczyna, Wołomina, Wygody, Zambrowa 
i najliczniej z Warszawy. - Poziom wielu prezentowanych 
utworów, dobór repertuaru i wykonanie zasługują na wy-
sokie uznanie i ocenę – stwierdzili jurorzy, którzy praco-
wali w składzie: Danuta Nagórna - aktorka Teatru na Woli  
w Warszawie, Ewa Makomaska - aktorka Teatru Polskiego 
w Warszawie, Adam Biedrzycki  – aktor Teatru Polskie-
go w Warszawie, Jerzy Molga - aktor scen warszawskich, 
filmu i TV, Jan Józef Kasprzyk - Związek Piłsudczyków, 
Antoni Piekałkiewicz - Związek Piłsudczyków, Jakub Ka-
lisz – Związek Piłsudczyków, Jakub Radzięta – Muzeum 
Powstania Warszawskiego.

W sposób szczególny organizatorzy i jury konkursu dziękują 
nauczycielom i pedagogom za wkład i zaangażowanie w przygoto-
wanie uczestników konkursu.

To kolejny sukces Mariola Leń, która ma na swoim koncie 
między innymi zwycięstwo  w XXIII Edycji Konkursu Piosenki Ob-
cojęzycznej „Love me tender”. Śpiewa od szóstego roku życia. Za-
czynała w Bliznem, skąd pochodzi, w zespole Minima prowadzonym 
przez Iwonę Stryczniewicz. Występowała też w Brzozowskim Domu 
Kultury pod kierunkiem Urszuli Woroniec, a obecnie z orkiestrą Fire 
Band. Ma na koncie udział w konkursach zarówno z zespołem, jak  
i w kategorii solistek.

22 listopada br. w ZSE w Brzozowie nastąpiło uroczyste 
otwarcie zmodernizowanej pracowni technologii gastronomicznej. 
W momencie przecięcia wstęgi uczestniczyli zaproszeni goście: 
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, 
Skarbnik Powiatu Marta Częczek, Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Piotr Tasz, Dyrektor 
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
Stanisław Pilszak. Ponadto w ceremonii uczestniczyli: Dyrektor 
ZSE Jerzy Olearczyk, Wicedyrektor Jerzy Lasek, opiekun pracowni 
Anna Warzybok i uczennice kl. III d: Sylwia Stanisławczyk, Mo-
nika Łach, Sabina Szpiech, Mariola Wolanin, Natalia Skrabalak, 
Małgorzata Śmigiel i Zuzanna Śmigiel.

Anna Warzybok

Otwarcie pracowni technologii gastronomicznej

Pracownia została gruntownie wyremontowana 
dzięki przychylności władz samorządowych. Zmienio-
no wszystkie instalacje: gazową, elektryczną i kanali-
zacyjną. Zakupiono 12 stanowisk do nauki, przy któ-
rych uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Każde 
stanowisko jest wykonane ze stali nierdzewnej i wypo-
sażone w kuchnie gazowo-elektryczną oraz umywal-
kę. Odnowiono ściany i podłogi. Dzięki tej inicjaty-
wie uczniom ZSE łatwiej jest zdobywać umiejętności  
w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domo-
wego.

15 listopada br. uczniowie naszej szkoły brali udział 
w nietypowej lekcji przedsiębiorczości. Została ona zorgani-
zowana z okazji  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Spotkanie młodzieży z brzozowskimi biznesmenami odbyło 
się na sali gimnastycznej, przy udziale dyrekcji, nauczycieli 
przedsiębiorczości i pani pedagog. 

Spotkanie uświetniły występy  szkolnego zespołu mu-
zycznego i grupy kabaretowej „Pogubieni”.

Nasi przyszli ekonomiści mieli możliwość spotkania 
się z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy podzielili się swoimi 
doświadczeniami z prowadzenia własnego biznesu. 

Wykład na temat przedsiębiorczości wygłosili: wła-
ściciel Eleo-Budmax Andrzej Bieńczak oraz współwłaściciel 
Firmy Handlowej Alta Mirosław Borek.

Uczniowie dowiedzieli się min.: jakie oczekiwania ma 
pracodawca wobec przyszłego pracownika, jakie cechy powi-

Dzień Przedsiębiorczości w ZSE

Pracownia ułatwi zdobywanie umiejętności kulinarnych uczniom ZSE

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej pracowni technologii gastronomicznej

Wykład wygłosił m.in. Andrzej Bieńczak - właściciel Eleo-Budmax ...
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20 października br. w Zespole Szkół Ekonomicznych  
w Rzeszowie miała miejsce XX Jubileuszowa Sesja Młodych 
Ekonomistów. Tematem przewodnim spotkania było „Poszu-
kiwanie nowego ładu ekonomicznego”. W sesji brało udział 
około 200 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa 
podkarpackiego. Zespół Szkół Ekonomicznych z Brzozowa re-
prezentowali członkowie Koła Młodych Ekonomistów: Eweli-
na Rybczak z kl. IVTEB oraz Małgorzata Fiedeń z kl. III TEa 

wraz z opiekunem - Elżbietą Leń. Nasza młodzież co roku bierze 
udział w Sesji Młodych Ekonomistów, która wprowadza w temat 

wiodący kolejnych edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Przedstawicielki naszej szkoły miały możliwość wysłu-

chania dwóch wykładów wygłoszonych przez gości specjalnych: 
prof. dr hab. Grzegorza Kołodko oraz Naczelnika Wydziału Inte-
gracji Europejskiej w Departamencie Zagranicznym Narodowe-
go Banku Polskiego – Tomasza Ciszaka.

Pierwszy wykład poprowadził prof. dr hab. Kołodko. Jego 
prelekcja dotyczyła tematu „Dokąd zmierza Polska i świat”. Pro-
fesor przybliżył słuchaczom temat współczesnych problemów 
gospodarki globalnej, oraz starał się przewidzieć, jakie skutki 
mogą mieć obecne przemiany gospodarczo-finansowo-społecz-
ne w kolejnych dziesięcioleciach. Następnie temat problemów 
gospodarczych podtrzymał Tomasz Ciszak z NBP. Temat jego 
wykładu nie dotyczył już całego świata i globalizacji. Opowie-
dział on o działaniach Unii Europejskiej, które ta podejmuje  
w odpowiedzi na kryzys zadłużenia. 

Gośćmi Sesji byli również min.: Zdzisław Gawlik - Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Henryk Wo-
licki, Marek Kondziołka - Dyrektor Wydziału Wspomagania  
i Organizacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Ulrich Lein  
z Monachium - partner projektu praktyk zagranicznych.

Po zakończonych wykładach uczniowie mogli zadawać 
pytania zaproszonym gościom. Entuzjaści ekonomii mieli rów-
nież możliwość zakupienia książki prof. dr hab. Grzegorza Ko-
łodko pt. „Świat na wyciągnięcie myśli” z autografem i dedyka-
cją autora.

XX Jubileuszowa Sesja Młodych Ekonomistów

Pamiątkowe zdjęcie. (Od lewej: Ewelina Rybczak, prof. dr hab. Grzegorz 
Kołodko, opiekun KME - Elżbieta Leń, Małgorzata Fiedeń)

Małgorzata Fiedeń

nien posiadać dobry pracownik, czym powinniśmy się kierować 
przy wyborze pracy, jak należy rozwijać swoje zainteresowania, 
by w przyszłości obrać zadowalający nas zawód. 

Po zakończonej prelekcji uczniowie mieli możliwość bra-
nia czynnego udziału w lekcji, poprzez zadawanie pytań zapro-
szonym gościom. Nie ulega wątpliwości, że taka lekcja przed-
siębiorczości bardzo spodobała się naszym uczniom. 
Wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania zachęca 
uczniów do pogłębiania swojej wiedzy w dziedzinie przedsię-
biorczości. Mamy więc nadzieję na kolejne spotkania z przed-
siębiorczością.

Małgorzata Fiedeń

Tytułowe hasło stało się tematem przewodnim I Konfe-
rencji „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” zorganizowa-
nej przez brzozowską Komendę Powiatową Policji.

- Inspiracją przedsięwzięcia, stał się niedawny wypadek 
samochodowy, który miał miejsce w Grabownicy Starzeńskiej. 
Wtedy to zginęli między innymi nastoletni młodzi ludzie. Kon-
ferencja ta miała pokazać młodzieży skutki zdarzeń drogowych 
i zagrożenia jakie wynikają z nieprzestrzegania przepisów 
prawa o ruchu drogowym – powiedział asp. sztab. Kazimierz 
Barański z Wydziału Ruchu Drogowego brzozowskiej KPP  
i równocześnie pomysłodawca oraz organizator przedsięwzię-
cia. Spotkanie, na które zaproszono między innymi młodzież 
ze szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczął występ zespołu mu-
zycznego z BDK, działającego pod kierunkiem Tadeusza Po-
dulki. Ekipie towarzyszyły trzy solistki. Następnie na scenie 
zaprezentowała się grupa sześciolatków z PS Nr 1 w Brzo-
zowie, która pod okiem Alicji Byczyńskiej, przygotowała dla 
zgromadzonych program artystyczny mówiący o zasadach 

„Szanuj życie bo masz tylko jedno”

Występ przedszkolaków z PS Nr 1 w Brzozowie

... oraz współwłaściciel Firmy Handlowej Alta Mirosław Borek
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bezpiecznego poruszania się po drogach. Maluchy za swój wy-
stęp zebrały burzę oklasków i otrzymały pamiątkowe maskotki.

Filmowa przestroga
Kolejnym punktem programu konferencji stała się prezen-

tacja filmów: „Wypadki powiatu brzozowskiego”, „Zanim wsią-
dziesz” oraz „Eksperyment”. Pierwszy przybliżył zgromadzo-
nym statystyki wypadków mających miejsce na terenie naszego 
powiatu oraz akcje prewencyjne prowadzone przez brzozowską 
KPP, dążące do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wia-
domości te zobrazowane zostały fotografiami z miejsc wypadków  
i kolizji drogowych. Drugą z kolei pro-
jekcję przygotowano jako materiał – prze-
stroga dla osób mających w perspektywie 
egzamin na prawo jazdy. Pokazano w nim 
między innymi skutki wypadków samocho-
dowych oraz zaprezentowano wypowiedzi 
kierowców, aktualnie odsiadujących swe 
wyroki sądowe. „Eksperyment” zaś obra-
zowo pokazał sposób jazdy samochodem 
przed i po wypiciu alkoholu. Jego dopeł-
nieniem był test przeprowadzony przez Do-
rotę Krygowską i Waldemara Sochę z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Krośnie z udziałem młodzieży. Dziesięciu 
ochotników, z „Alco goglami” na oczach, 
miało przejść slalomem mijając rozstawione 
pachołki. Nie wszystkim się udało. – „Alco 
gogle” zilustrowały jak wygląda jazda sa-
mochodem w porze nocnej po spożyciu al-
koholu. Zdolność psychoruchowa kierowcy, 
jak właśnie pokazał ten eksperyment, ule-
ga znacznej zmianie – stwierdziła Dorota 
Krygowska. Następnie głos zabrał Stefan Pinderski, Dyrektor 
WORD w Krośnie, który podziękował brzozowskiej policji za 
organizację konferencji i na ręce insp. Marka Kochanika, Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, przekazał sprzęt 
do zabezpieczenia miejsca wypadku dla policyjnego radiowo-
zu.

Na drodze zginęła jedna miejscowość
Jak pokazały zaprezentowane statystyki, w 2010 roku, 

najwięcej wypadków w naszym powiecie miało miejsce na tere-
nie gminy Brzozów. – W minionym roku na Podkarpaciu zginęło 
202 osoby, a w całej Polsce 3907 osób – to tak jakby w przecią-
gu jednego roku wymarła jedna miejscowość. Główną przyczyną 
tych tragicznych zdarzeń w dużej większości przypadków było 
znaczne przekroczenie prędkości i brawura kierujących – mówił 
nadkom. Zdzisław Sudoł, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. – Chciałbym 
zaapelować do uczniów, którzy już mają uprawnienia do kiero-
wania pojazdami i do tych, którzy będą je mieli w niedalekiej 
przyszłości, by stosowali się do przepisów ruchu drogowego  
i jeździli w zgodzie z nimi, gdyż w ten sposób unikniemy wielu 
niepotrzebnych tragedii. Zachęcam też do reakcji na niewłaści-
we zachowanie innych użytkowników ruchu drogowego. W ten 
sposób zadbamy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także in-
nych osób. 

Niestety, aż co piąty uczestnik wypadku ginie. – Najczęst-
szą przyczyną śmierci są ciężkie urazy narządów wewnętrznych. 
Drugie miejsce, w tej niechlubnej grupie zajmują obrażenia 
czaszkowo – mózgowe i kręgosłupa szyjnego, które jeśli nie zabi-
ją powodują ciężkie kalectwo. Najwięcej jest jednak wszelkiego 
rodzaju złamań kończyn i kręgosłupa. Trzeba jednak pamiętać, 
że jeśli są one wielomiejscowe, to również mogą spowodować 
zagrożenie życia. Zawsze jednak, skutkiem złamania pozostaje 
długi okres rekonwalescencji, leczenia i rehabilitacji, który wy-

łącza z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie – wyja-
śniał Paweł Florek, Lekarz na Oddziale Chirurgii Onkologicznej 
w brzozowskim Szpitalu Specjalistycznym POO. Zwrócił on 
również uwagę zgromadzonych na poszczególne urazy groźne 
dla zdrowia, w prosty sposób zaprezentował jak reaguje na nie 
nasz organizm i zachęcił do używania pasów bezpieczeństwa.

Wykorzystaj adrenalinę na KJS-ie
Ciekawym punktem programu było spotkanie z kierowcą 

rajdowym Rafałem Hoffmanem i pilotem rajdowym Łukaszem 
Gwiazdą. Zaprezentowali oni zgromadzonym odzież ochronną 

której używają kierowcy i piloci, a także 
systemy bezpieczeństwa jakie towarzyszą 
rajdom. Zachęcili również osoby, które 
lubią szarżować samochodami do udziału  
w Konkursach Jazdy Samochodem.  
– Udział w takich imprezach pozwala 
rozładować nagromadzoną adrenalinę, 
by potem spokojnie jeździć po ulicach. 
Wystarczy mieć pilota, dwa kaski, pra-
wo jazdy oraz ubezpieczenie samochodu 
i dodatkowe NW. Na tej podstawie można 
się już zgłosić do konkursu – mówił Rafał 
Hoffman. Dla osób, które nie czułyby się 
dobrze w charakterze kierowcy czy pilota, 
przedstawił inne możliwości uczestnictwa  
w rajdach i tym podobnych konkursach. 
Józef Biernacki, Prezes Jasielskiego Klubu 
Motorowego i Ratownictwa Drogowego  
w Jaśle, zgromadzonej młodzieży zaprezen-
tował film „Wieczne dziecko”, traktujący  
o zespole FAZ (Alkoholowy Zespół Płodo-
wy), a towarzyszący mu ratownicy medycz-

ni pokazali zasady udzielania pierwszej pomocy. Prezes wręczył 
również asp. sztab. Kazimierzowi Barańskiemu list z podzięko-
waniami za jego działalność na terenie powiatu brzozowskiego 
i jasielskiego. Niebanalną atrakcję zapewnił młodzieży Cezary 
Bielawski, właściciel samochodu Monster Truck, który w czasie 
konferencyjnej przerwy zaprezentował im swój pojazd, a chęt-

nych przewiózł nim ulicami Brzozowa. Przekazał on również 
kamizelki odblaskowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Ostatnim punktem konferencji stało się wręczenie pa-
miątkowych statuetek. – Myślę, że konferencja odniosła zamie-
rzony skutek. Młodzież podeszła do tematu bardzo poważnie. 
I z głosów jakie później słyszałem, wynikało, że młodzi ludzie 
byliby zainteresowani takimi spotkaniami również w szkołach. 
Mam nadzieję, że przekazane im dzisiaj informacje oraz obrazy 
wezmą sobie do serca i faktycznie zaczną szanować życie, bo  
w końcu mamy je tylko jedno – podsumował asp. sztab. Kazi-
mierz Barański, z Wydziału Ruchu Drogowego brzozowskiej 
KPP.

Imprezę prowadzili Urszula Woroniec i asp. sztab. Kazi-
mierz Barański.

Elżbieta Boroń

Pokaz pierwszej pomocy

Gośćmi spotkania byli Rafał Hoffman 
i Łukasz Gwiazda

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU
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Każdy z nas wychował się i żyje  
w określonej przestrzeni. Z biegiem lat 
naszego życia przestrzeń ta staje się coraz 
większa, obejmując swym zasięgiem nowe 
wiadomości, umiejętności  oraz doświad-
czenia będące naszym udziałem. Przemiesz-
czamy się, poznajemy świat, dostrzegamy 
jego różnorodność, a także występujące 
w nim zależności. Nie tylko czerpiemy ze 
świata, ale również wnosimy do niego wła-
sne wartości i doświadczenia. Stajemy się 
w ten sposób współtwórcami kultury. Waż-
nym elementem w tym procesie są wartości 
oraz wrażliwość, którymi nasiąknęliśmy we 
wczesnym etapie naszego życia. Niewąt-
pliwie znaczący wpływ na ich kształt ma 
kultura regionu, będącego naszą pierwotną, 
najbliższą przestrzenią. 

Kultura regionalna kształtuje w czło-
wieku poczucie zakorzenienia i wspólno-
ty. Obowiązujące jej uczestników wspól-
nie wyznawane wartości i wspólna historia 
sprzyjają tworzeniu więzi społecznych oraz poczuciu tożsa-
mości regionalnej. Kultura ta, związana z określonym niewiel-
kim regionem, obejmuje specyficzną dla regionu architekturę, 
rzemiosło, literaturę, muzykę, folklor, język, kuchnię, a także 
zwyczaje i wierzenia. Są to składowe historyczno – kulturowe-
go dziedzictwa regionu. Kultura regionalna ma wielki wpływ na 
kształtowanie się kultury narodowej, jest jej składową wnoszącą 
różnorodność i koloryt.

Mając na uwadze znaczenie kultury regionalnej w pro-
cesie wychowania i kształtowania postaw dzieci i młodzieży,  
w dniach 24 – 28 października 2011 roku w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno – Wychowawczym odbył się „Tydzień Regionalny”. 
Organizatorzy imprezy, nauczyciele: Elżbieta Pilawska, Elżbieta 
Fijałka, Dorota Stachowicz oraz Paweł Czekański przygotowali 
szereg imprez i atrakcji mających na celu przybliżenie wycho-
wankom ośrodka kultury i zwyczajów będących bogactwem po-
wiatu brzozowskiego. 

Wprowadzeniem do tematyki „Tygodnia regionalnego” 
było przybliżenie uczniom najważniejszych informacji o po-
wiecie brzozowskim, tj. struktura powiatu, gminy wchodzące  
w jego skład, rys historyczny, położenie geograficzne, walory 
turystyczne i krajoznawcze, dorobek kulturalny. Uczniowie mie-
li okazję najpierw w teorii, a później podczas zajęć terenowych  

Tydzień Kultury Regionalnej w SOSW
i pieszych wędrówek poznać miejsca pamięci narodowej w regio-
nie oraz najważniejsze zabytki architektoniczne, a także miejsca 
kultu religijnego. Odwiedziliśmy w tych dniach między innymi 
brzozowską kolegiatę, cmentarz wojskowy, cmentarz żydowski, 
pomniki upamiętniające ważne dla regionu wydarzenia histo-
ryczne, a także znajdujący się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem oraz 
Muzeum Misyjne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.  Przyrodę 
regionu podziwialiśmy pokonując  ścieżkę przyrodniczo – dy-
daktyczną Brzozów Zdrój.  

Ciekawym doświadczeniem były dla wszystkich spo-
tkania z twórcami i artystami z regionu, którzy zaszczycili nas 

swoją obecnością. Pan Stanisław 
Wyżykowski z Haczowa, twórca 
lir korbowych, człowiek z niesa-
mowitą energią i pasją opowia-
dał o tym, czym dla niego jest 
kultura i muzyka. Zaznajomił 
uczestników spotkania z rzadkim 
dziś instrumentem, jakim jest lira 
korbowa, opowiadał jak rozbu-
dzać i pielęgnować w sobie pasję. 
Oczywiście na spotkaniu nie za-
brakło ludowych utworów zagra-
nych i zaśpiewanych przez pana 
Stanisława. Pani Zofia Potoczna, 
malarka z Izdebek przedstawiła 
swoje prace, często inspirowane 
krajobrazem regionu. Poprowa-
dziła także warsztaty malarskie 
dla chętnych uczniów, które spo-
tkały się z żywym zainteresowa-
niem. Akordeonistka z Hłudna, 
pani Genowefa Kłak wystąpiła 
w regionalnym stroju ludowym. 
Radosne melodie ludowe, które 
zagrała zachęciły naszych pod-
opiecznych do wspólnego śpie-
wu, a nawet tańca. Poeta z Wary, 

pan Józef Cupak zachwycił wraż-
liwością, ale także humorem i inteligencją. Wiersze wyrażające 
zachwyt nad przyrodą i światem, tęsknotę i nostalgię za tym co 
minione przeplatał znakomitymi formami satyrycznymi, piętnu-
jącymi ludzkie słabości i przywary.  Nasi goście udowodnili, że 
kultura jest czymś żywym, potrzebnym i wnoszącym do nasze-
go życia dużo pozytywnych wartości.

W trakcie trwania „Tygodnia regionalnego” uczniowie 
przygotowywali się również do konkursu wiedzy o regionie 
oraz konkursu plastycznego, które to odbyły się w ostatnim dniu 
imprezy. Przygotowania były żywe, bo prócz poznawania teo-
rii uczniowie mieli żywy kontakt z twórcami, zwiedzali zabytki  
i ważne dla regionu miejsca. Przyniosło to efekt w postaci zro-
zumienia potrzeby kultywowania tradycji  i poznawania kultury 
naszego najbliższego otoczenia.

Ostatnim punktem programu była degustacja „swojskiego 
jadła” przygotowywanego na tę okazję przy czynnym udziale 
uczniów.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, dzięki 
których pomocy udało się przygotować i przeprowadzić nasze 
przedsięwzięcie, a szczególnie naszym szanownym gościom, 
którzy wsparli nas swoją obecnością i podzielili się z nami swą 
twórczością.

tekst&foto: Paweł Czekański

Podziękowania dla artystów z regionu

Uczniowie SOSW przed kościołem w Bliznem 
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Dziesięciolecie swego istnienia świętował chór parafialny „So-
nata” z Bliznego. Jubileusz uczczony został okolicznościowym 

koncertem w miejscowym kościele pw. NMP Królowej Pełnej Ła-
ski

W świątyni tej miał miejsce również debiut chóru. – Powstał 
on na przełomie października i listopada 2001 roku. Jego założycie-
lem był ówczesny organista parafii – Jan Winiarski. Funkcję dyry-
genta, powierzono Iwonie Stryczniewicz. Nasz pierwszy publiczny 
występ miał miejsce niedługo później – na uroczystej pasterce – opo-
wiadał Janusz Data, Prezes Stowarzyszenia Chór Parafialny „Sona-
ta” w Bliznem.

Chór liczy około 25 osób, w wieku od 18 do 65 lat. – Jesteśmy 
typowym chórem kameralnym. Naszym marzeniem jest zwiększenie 
składu do 30 - 35 osób. Śpiewają z nami nie tylko Bliźnianie, ale 
również osoby pochodzące z sąsiednich miejscowości. Dlatego też 
serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zasilić nasze sze-
regi. Próby odbywają się w każdy piątek o godzinie 19 w budynku 
Betanii. Przedział wiekowy naszych chórzystów powoduje, że nie 
zawsze wszyscy mogą w próbach uczestniczyć ze względu na pracę 
lub szkołę, jednak ci, którzy się zaangażowali starają się być obecni. 
Oczywiście widzę pewne braki, które można by było poprawić, jed-
nak jak na chór amatorski, poziom mamy całkiem dobry – stwierdzi-
ła Iwona Stryczniewicz, Dyrygent Chóru.

Działalność chóru jest zauważalna. W tym roku został on 
nominowany do tytułu „Zasłużony dla powiatu brzozowskiego”.  
A w liście gratulacyjnym z okazji jubileuszu Zygmunt Błaż, Starosta 
Brzozowski napisał: „Osiągane przez chór sukcesy nie tylko przy-

10 lat minęło...

fot. Archiwum chóru parafialnego „Sonata” 

czyniają się do promocji regionu w kraju i za granicą, lecz 
również zwiększają zainteresowanie społeczeństwa muzyką 
i innymi dziedzinami sztuki. Sposób, w jaki muzycy przy-
ciągają uwagę szerszej publiczności, oddaje klasę chórzy-
stów oraz wzbudza dla nich największy szacunek. Nic bo-
wiem nie oddaje autorytetu, nie podkreśla umiejętności, nie 
potwierdza talentu, jak udział w prestiżowych konkursach, 
przeglądach oraz uświetnienie udanymi występami wielu 
ważnych patriotycznych i religijnych uroczystości.”

Warto tu zauważyć, że chór swymi występami uświet-
nia nie tylko uroczystości religijne i patriotyczne, ale rów-
nież okolicznościowe takie jak śluby, pogrzeby i rocznice. 
Na swym koncie ma także występy na różnego rodzaju kon-
kursach i przeglądach na terenie Polski południowej oraz 
koncerty poza granicami naszego kraju m. in. na Ukrainie, 
Litwie czy w Czechach. – Mamy bardzo bogaty repertuar. 
Śpiewamy kolędy, pastorałki, pieśni pasyjne, wielkanocne, 
eucharystyczne, maryjne, okolicznościowe, patriotyczne, 
żołnierskie i ludowe. Chórzyści dobrze radzą sobie również 
utworami obcojęzycznymi. Znają pieśni w języku ukraińskim, 
łacińskim oraz włoskim i angielskim. Cały czas staramy się 
również szlifować warsztat wokalny aktywnie uczestnicząc 
w warsztatach tematycznych – mówiła Dyrygent.

Jubileusz stał się także okazją do nagrania, pierwszej 
w historii zespołu, płyty. – To był nasz debiut. Nie do końca 
wyszło tak jak chcieliśmy, ale kolejna będzie już precyzyjna. 
Jest to swego rodzaju podsumowanie naszej dotychczasowej 
działalności, prezentacja umiejętności i doboru materiału. 
Mam nadzieję, że zostanie ona pozytywie przyjęta i zachęci 
do wstąpienia w nasze szeregi nowych chórzystów – dodał 
Prezes Data.

Chór Parafialny „Sonata” w Bliznem

Przed Ostrą Bramą w Wilnie
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Zakończył się pierwszy etap remontu remontu zabytko-
wego kościoła w Baryczy. Efektem tego stało się przekazanie 
parafii dotacji w  wysokości 100 tysięcy 937 złotych przez sa-
morząd gminy Domaradz.

Naprawy wymagał dach świątyni. Wymieniono więc 
konstrukcję więźby oraz samo pokrycie. – Komisja, w skład 
której wszedł inspektor nadzoru budowlanego, przedstawi-
ciele podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków  
i wykonawcy pozytywnie oceniła zakres wykonanych prac, więc 
mogłem przekazać dotację parafii – stwierdził Jan Pilch, Wójt 
Gminy Domaradz.

Neogotycki kościół w Baryczy pw. św. Józefa wybudo-
wano w latach 1907 - 1909. Rok później został on poświęcony, 

Remont na finiszu

a w 1937 roku - konsekrowany. W skład zabytkowego zespo-
łu kościelnego wchodzą: kościół parafialny, dzwonnica, figura 
obok kościoła oraz plebania.

Kościół jeszcze w trakcie prac remontowych

fot. T. Bober

Elżbieta Boroń

50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało 12 par z gminy 
Domaradz. Tradycyjnie nie zabrakło okolicznościowych życzeń, 
toastów i odznaczeń.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, którą odprawił ks. 
Wiesław Przepadło, Proboszcz parafii w Domaradzu. Na dalszą 
część obchodów, dostojnych Jubilatów zaproszono do miejsco-
wego Domu Strażaka. Tam zgromadzonych gości powitała Bo-
gusława Pilch, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Doma-
radzu oraz Wójt gminy Domaradz - Jan Pilch, który następnie 
odznaczył Jubilatów medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. – „I ślubuję Ci miłość, wierność, (…) co Bóg złączył czło-

wiek niech nie rozdziela” – drodzy 
Jubilaci tak ślubowaliście 50 lat 
temu. Wtedy los pozwolił wam wy-
brać spośród wielu tę Jedną i tego 

Jedynego. Wytrwaliście w trudnych chwilach waszego życia,  
0w radościach i smutkach, wychowaliście i wykształciliście 
dzieci, opiekowaliście się własnymi rodzicami, a potem poma-
galiście wnukom. Kilkadziesiąt lat temu nie było to proste, trze-
ba było pogodzić ze sobą pracę zawodową i tę na roli. Ale wam 
się to udało. Swoim życiem dajecie piękny przykład jak należy 
tworzyć, jak utrzymać rodzinę i co zrobić, by miłość nie wygasła 
już rok po ślubie. Dzisiejsza migracja zarobkowa nie sprzyja 
utrzymaniu rodziny. Stąd też przed wami drodzy Jubilaci wiel-
kie zadanie – aby pokazać młodym jak pielęgnować małżeńską 
miłość. Tego nie znajdą ani nie wyczytają w żadnej książce ani 
portalu internetowym. Tę wiedzę posiadacie wy, a swoim życiem 
pokazujecie jak można przeżyć 50 lat razem. Serdecznie gratu-
luję tak pięknego jubileuszu i jednocześnie dziękuję za waszą 
wzorową postawę życia małżeńskiego - stwierdził Jan Pilch.

W tym roku jubileusz „Złotych godów” obchodzili: Ele-
onora i Ignacy Gotfryd, Marianna i Tomasz Dymek, Izabela  
i Józef Sowa, Stanisława i Stanisław Wolan, Marianna i Broni-
sław Zimny, Bronisława i Władysław Gosztyła, Wanda i Cze-
sław Gosztyła, Danuta i Ryszard Sikora, Bronisława i Stanisław 
Rogoz, Władysława i Wojciech Gosztyła, Genowefa i Jan Wo-
lanin oraz Helena i Tadeusz Obłój.

Dla zgromadzonych gości okolicznościowy poczęstunek 
przygotowały panie z KGW w Domaradzu, a dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Domaradzu, pod kie-
runkiem Aleksandry Telesz – program artystyczny.

Złote gody w gminie Domaradz

Jubilaci zostali odznaczeni „medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”

Elżbieta Boroń

Program artystyczny

fot. T. Bober
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Mieszkańcy gminy Domaradz uczcili rocznicę 
odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Tradycyj-
nie uroczystości rozpoczęto mszą świętą odprawioną  
w intencji niepodległej ojczyzny.

Eucharystii przewodniczył gospodarz parafii w Do-
maradzu – ks. Wiesław Przepadło. Uczestniczyły w niej 
licznie zgromadzone poczty sztandarowe kombatantów, 
wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
działających na terenie gminy, Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Domaradzu, Zespołu Szkół w Baryczy oraz mieszkańcy 
gminy. 

W kościele odbył się również wzruszający montaż 
słowno – muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież 
z domaradzkiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod kie-
runkiem Aleksandry Telesz. 

Następnie po zakończonej mszy św., zgromadzone 
osoby wraz z orkiestrą dętą działającą przy GOK w Doma-
radzu, przeszli na cmentarz. Tam, przy obelisku „Poległym 
lecz niezwyciężonym” delegacje obecne na uroczystości 
złożyły wiązanki kwiatów i zniczy.

Tradycyjnie, jak co roku w Haczowie obchodzono 93 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczyste obchody 
rozpoczęła koncelebrowana msza św. w Kościele Parafial-
nym w Haczowie w intencji poległych za Ojczyznę, której 
przewodniczył Ks. Prałat Kazimierz Kaczor. Po mszy św. 
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Haczów, 
dyrektorzy szkół, uczniowie i harcerze złożyli kwiaty pod 
Pomnikiem Sługi Bożego Ks. Marcina Tomaki, w miejscu 
pamięci dla uhonorowania zamordowanych Haczowiaków  
w Miednoje w 1940 r., przy Szkole Podstawowej w Ha-
czowie i pod Pomnikiem Poległych w Haczowie. Następ-
nie wszyscy uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Haczowie, jednostek 
OSP z terenu Gminy Haczów, prowadzeni przez Orkiestrę 
Dętą „Hejnał” z Haczowa udali się do Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Haczowie na uroczystą akade-
mię. 

Uroczystości w GOKiW rozpoczęto hymnem narodo-
wym. Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel wygłosił oko-
licznościowe przemówienie. Na scenie GOKiW uczniowie 
z Zespołu Szkół w Jabłonicy Polskiej przedstawili montaż 

słowno-muzyczny z prezentacją multimedialną nawiązującą tema-
tycznie do historycznych wydarzeń, przygotowany przez panie: 
Anetę Górecką, Małgorzatę Knurek, Martę Matusz, Barbarę Szafran  
w oparciu o autorski program Pani Marioli Smektała. Obchody 
uświetniła Orkiestra Dęta pod kierownictwem Szymona Kielara 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczo-
wie oraz Zespół Pieśni i Tańca „BOBRZANIE” z Bóbrki.

Podczas okolicznościowej akademii Wójt Stanisław Jakiel 
wraz z Przewodniczącym Rady Ryszardem Błażem wręczyli  na-
grodę, przyznawaną co roku, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym 
roku tym wyróżnieniem uhonorowana została Orkiestra Dęta „Hej-
nał” działająca przy GOKiW w Haczowie, obchodząca w tym roku 
jubileusz 110-lecia działalności. W imieniu Orkiestry nagrodę ode-
brał Prezes Jan Wojnowski.

Obchodom 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości towarzy-
szyła wystawa podsumowująca I Konkurs Fotograficzny pt. „Gmi-
na Haczów w obiektywie” zorganizowana przez portal internetowy 
„haczow24” przy współpracy GOKiW w Haczowie.         

11 listopada w całym kraju trwały uroczystości upamiętniające 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia również 
w Brzozowie czczono pamięć Polaków – bohaterów, którzy za wol-
ność i niepodległość Ojczyzny zapłacili największą cenę. 

Dziewięćdziesiątą trzecią rocznicę tych – jakże ważnych  
– wydarzeń rozpoczęła msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny 
w brzozowskiej kolegiacie. Homilię, nawiązującą do bohaterskich 
wydarzeń sprzed lat, wygłosił Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej 
w Brzozowie Franciszek Goch. Następnie, przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej w Brzozowie, uczestnicy obchodów przeszli pod Po-
mnik Pamięci Narodu „Tym, którzy życie Polsce oddali”, gdzie głos 
zabrał Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Wśród licznych pocztów 
sztandarowych, biorących udział w uroczystościach, po raz pierwszy 
znalazł się poświęcony w październiku br. poczet sztandarowy Staro-
stwa Powiatowego w Brzozowie.

Na koniec delegacje władz państwowych, samorządowych 
oraz organizacji partyjnych i związkowych, a także służb, inspekcji, 
straży oraz szkół złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. 
Uroczystości zakończyła modlitwa za Ojczyznę, którą wspólnie ze 
zgromadzonymi mieszkańcami Brzozowa i okolic odmówił ks. Dzie-
kan Franciszek Goch. 

Pamięci bohaterów

Uczcili rocznicę 
w Domaradzu

93 Rocznica Odzyskania Niepodległości
***********************************************************

Elżbieta BorońAnna Rzepka

Maria Rygiel

Obchody uświetniły liczne poczty sztandarowe

Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in.: Starosta Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz 
Draguła oraz Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik
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W tym roku Brzozowska Gazeta Powiatowa świętuje 
swoje 10 urodziny.  Jak każdy jubileusz również i ten skłania 
do refleksji i sięgnięcia pamięcią wstecz. W tym przypadku do 
roku 2001. W tym roku  w czerwcu ukazał się pierwszy numer 
powiatowego miesięcznika. Moment ten poprzedziły kilkumie-
sięczne przygotowania, związane z opracowaniem koncepcji 
pisma, rejestracją sądową tytułu, załatwianiem spraw organiza-
cyjno – technicznych. Nie wszystko udało się zapiąć od razu 
na ostatni guzik. Wiele czasu upłynęło zanim zbudowaliśmy 
sprawny zespół redakcyjny i wyposażyliśmy redakcję w nie-
zbędny sprzęt. Dzięki przychylności władz powiatowych uda-
ło się wprowadzić wiele korzystnych zmian. Ich efektem jest 
- mamy nadzieję – pismo profesjonalnie zredagowane, intere-
sujące i wciąż rozwijające się.

Jeśli chodzi o tematykę Brzozowskiej Gazety Powiato-
wej to należy zauważyć, że od początku celem periodyku był 
przepływ informacji pomiędzy władzami samorządowymi 
a mieszkańcami powiatu. Gazeta ukazała się w trzecim roku 
funkcjonowania powiatu, kiedy można było już zauważyć 

niedoinformowanie społeczne o zadaniach jakie spoczywają na Sta-
rostwie Powiatowym i innych jednostkach powiatu. Dlatego też po-
szczególne strony gazety zostały poświęcone problematyce jednostek 
organizacyjnych powiatu, działalności służb, straży i inspekcji, także 
promocji i ochronie zdrowia. Pismo miało więc podejmować proble-
matykę samorządności we wszystkich jej aspektach. Ponadto na ła-
mach miesięcznika pojawiły się publikacje pokazujące konkretnych 
ludzi, którym coś się udało osiągnąć, bądź to w sferze gospodarczej, 
kulturze, sporcie czy nauce. Tak jest do dzisiaj. Staramy się poza tym 
promować szlachetną działalność organizacji pozarządowych, przy-
bliżać historię wspaniałych zabytków naszego powiatu, promować lu-
dzi wybitnych, nietuzinkowych, którzy tu właśnie mieszkają lub w ja-
kiś sposób związani są z tym terenem. W większości są to publikacje, 
które ze względu na swój bardzo lokalny charakter i zasięg nie miały 
szans, by zaistnieć na łamach komercyjnej prasy. Gazeta pracowicie 
towarzyszy też wszystkim ważnym zdarzeniom o wymiarze powia-
towym. Jest obecna na sesjach rady, bierze udział w festynach i im-
prezach kulturalnych, promuje sztandarowe przedsięwzięcia powiatu, 
jak np. Akcja „Katyń ocalić od zapomnienia”, Dzień Patrona Powiatu, 
dożynki powiatowe. Miesięcznik stara się być różnorodny zarówno 
tematycznie jak i formalnie. Dlatego występują na jego łamach obok 
poważnych wątków społeczno-samorządowych także lżejsze tematy, 
jak choćby horoskop, krzyżówka, kącik z wspaniałymi rysunkami uta-
lentowanego artysty Tadeusza Krotosa.

W ciągu całego dziesięciolecia pismo zachowało dość jedno-
rodną szatę graficzną i stabilny układ treści. Od pierwszego wydania 
towarzyszy mu charakterystyczna winieta. Gazeta od początku  uka-
zywała się w formacie A4. Do chwili obecnej ukazało się 96 numerów. 
Godne zauważenia jest to jak przez te minione 10 lat gazeta rozwinęła 
się właściwie pod każdym względem – począwszy od nakładu – po-
czątkowo 500 egzemplarzy w chwili obecnej – 2000 przez ilość stron 
– na początku 22 a obecnie nawet 52, kończąc na zdecydowanie po-
szerzonej zawartości treściowej. 

Ogromny sukces naszej powiatowej gazety polega na tym, że na 
przestrzeni minionych lat udało nam się wypracować owocną współ-
pracę z gminami powiatu brzozowskiego i obecnie gazeta oferuje sze-
roką gamę informacji właściwie z każdego zakątka powiatu.

W tym miejscu, kończąc niejako tę sentymentalną podróż  
w przeszłość, pozwolę sobie na małą refleksję. Obserwując upływ 
czasu i przemijanie znany poeta i literat - noblista Josif Brodski 
stwierdził, że  „Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego  
w przeróżnych językach: w języku miłości, wiary, doświadczenia, hi-
storii i wspomnień…” 

Dużo w tym prawdy – stwierdzi każdy, kto cokolwiek przeżył 
i czegokolwiek doświadczył.  Patrząc wstecz na 10-letnią historię na-
szego powiatowego miesięcznika z przekonaniem powtórzę zacyto-
waną wcześniej sentencję. Jak życie każdego człowieka przesycone 
jest mieszaniną miłości, wiary, doświadczenia, historii i wspomnień, 
tak i „Brzozowska Gazeta Powiatowa”  na tych właśnie wartościach 
opiera swój 10-letni rozwój. Przez ten czas zawsze stała blisko czło-
wieka – blisko mieszkańca powiatu brzozowskiego i jego sprawom 
była poświęcona.

Jesteśmy z Wami już 10 lat!

Pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Współpracownikom Brzozowskiej Gazety Powiatowej podziękowali... 

... Starosta Brzozowski Z. Błaż i Redaktor Naczelna M. Pilawska



Dlatego też swój 10 jubileusz  „Brzozowska Gazeta 
Powiatowa” świętowała z ludźmi, w gronie najbliższych 
współpracowników. Okolicznościowe spotkanie z tej okazji 
odbyło się  10 listopada br. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele władz powiatowych – Starosta Brzozowski Zygmunt 
Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa 
Tabisz, Skarbnik Powiatu Marta Częczek, radni Rady Po-
wiatu Brzozowskiego z Przewodniczącym Henrykiem Ko-
zikiem na czele, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów, 
dyrektorzy, kierownicy oraz przedstawiciele jednostek 
powiatowych, służb, straży i inspekcji, przedstawiciele 
gmin powiatu brzozowskiego, dyrektorzy i przedstawicie-
le Gminnych Ośrodków Kultury, Naczelnicy wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie, a także cała gama 
społeczników – osób współpracujących z redakcją. Te wła-
śnie osoby, bez których tworzenie powiatowego miesięcz-
nika nie byłoby możliwe, zostały szczególnie wyróżnione  
i uhonorowane symbolicznymi upominkami. 

W trakcie spotkania na temat dziejów i historii prasy 
lokalnej w Polsce opowiedziała dr Anna Chudzik - Kierow-
nik Zakładu Komunikacji Medialnej i pracownik Zakładu 
Języka Polskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sanoku.

Zwieńczeniem jubileuszowego spotkania był wy-
konany w sposób mistrzowski program artystyczny przy-
gotowany przez młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie pod kierunkiem opiekunów: Maritty Bryś, 
Elżbiety Leń oraz Doroty Więch-Zięby.

Podsumowując chciałam zauważyć, że od pierwszego numeru dane 
mi było współtworzyć Brzozowską Gazetę Powiatową. Zawsze traktowałam 
to jako poważne wyzwanie, ale i duże wyróżnienie. W trakcie minionych lat 
niejednokrotnie doświadczyłam pomocy i wsparcia ze strony moich przeło-
żonych – Naczelnika Wydziału, Sekretarz Powiatu, Wicestarosty i Starosty 
Brzozowskiego, także radnych Rady Powiatu. Dziękując za to serdecznie  
chciałabym podkreślić rolę wszystkich uczestników procesu redagowania 
pisma. Bez profesjonalnego wsparcia moich koleżanek i kolegów z redakcji 
oraz bez twórczej współpracy czytelników nie bylibyśmy w stanie wydawać 
miesięcznika powiatowego przez minioną dekadę. Dlatego też mając tak 
wielki potencjał ludzi sił oraz ogrom pomysłów z optymizmem wchodzimy  
w kolejne dziesięciolecie. 

Skład redakcji: Magdalena Pilawska, Anna Kałamucka, Dariusz Supel, 
Anna Rzepka, Sebastian Czech, Elżbieta Boroń, Halina Kościńska.
Współpracownicy: Zbigniew Sieniawski, Marek Kochanik,Tadeusz Pióro, 
Robert Kilar, Marta Błaż – Półchłopek, Józef Kołodziej, Dorota Kamińska, 
Jerzy Olearczyk, Jan Prejsnar, Barbara Kozak, Anita Kafel, Antoni Kol-
buch, Marek Owsiany, Tomasz Mielcarek, Monika Dereń, Joanna Kędra-
Ohar, Małgorzata Szpiech, Kinga Midzio, Anna Mendyka, Paweł Czekań-
ski, Andrzej Józefczyk, Justyna 
Kopera, Jolanta Socha, Michał 
Zięzio, Tomasz Bober, Józef 
Cupak, Bogusława Krzywonos, 
Stanisław Cyparski, Karol Pilch, 
Kazimierz Barański, Wojciech 
Szuba. Magdalena Pilawska

Redaktor Naczelna

dr Anna Chudzik Część artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

Gratulacje z okazji 10-lecia BGP na ręce Redaktor Naczelnej przekazali m.in.: Komendant KP PSP Zbigniew Sieniawski oraz Zastępca Dyrektora POR ARiMR Marek Owsiany



Konkurs Potraw Wigilijnych 
Ziemi Brzozowskiej

Były smaczne, pachnące i wystawne. Niesamowicie smako-
wały i równie niesamowicie się prezentowały. Prawdziwa rozkosz 
dla każdego, kto w piątkowe popołudnie (9 grudnia br.) zawitał na 
salę gimnastyczną brzozowskiego ekonomika. Tam stoły uginały 
się pod ciężarem tradycyjnych, znanych i mniej znanych dań wi-
gilijnych, które zaspokajały nawet prawdziwych smakoszy. Nie ma  
w tym nic niezwykłego jeżeli dodamy, że wszystkie potrawy przy-
gotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu brzo-
zowskiego – mistrzynie w swoim fachu. Wzięły one udział w kon-
kursie Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozow-

ska”. To największe jak dotychczas tego rodzaju przedsięwzięcie. 
Jak mówi organizatorka konkursu Justyna Kopera - konkurs miał 
charakter kulinarno-kulturowy i umożliwił prezentację różnego ro-
dzaju potraw wigilijnych charakterystycznych dla naszego obszaru, 
połączoną z ich degustacją przez uczestników imprezy. Jego celem 
była między innymi promocja walorów i tradycji kulinarnych Zie-

mi Brzozowskiej, popularyzacja lokalnych zwyczajów i tradycji 
wigilijnych, kultywowanie i popularyzacja tradycji regionalnych 
potraw oraz wykorzystanie ich jako turystycznej atrakcji obsza-
ru. A trzeba przyznać, że było się czym pochwalić. W konkursie 
wzięło udział aż 26 kół i blisko 80 potraw, charakterystycznych 
dla regionu, który reprezentowały. O tym jak istotną rolę we 
współczesnym świecie odgrywają prężnie działające koła go-
spodyń podkreślił Janusz Draguła - Prezes Zarządu Stowarzy-
szenia LGD „Ziemia Brzozowska” - Na obszarze działania LGD 
funkcjonuje wiele Kół Gospodyń Wiejskich. Ich tradycje niejed-
nokrotnie są wielopokoleniowe. Prawie każda miejscowość po-
siada jednak własną specyfikę, charakterystyczne produkty kuli-
narne, wyjątkowe tylko dla danego miejsca i stanowiące cząstkę 
kultury i tożsamości społeczności lokalnej. Działalność Kół Go-
spodyń Wiejskich w głównej mierze opiera się na zapewnieniu 
kontynuacji oraz przekazywaniu kolejnym pokoleniom tradycji 
lokalnych, w tym tradycji związanych z przygotowywaniem Świąt 
Bożego Narodzenia.

Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebkach

Koło Gospodyń Wiejskich w Haczowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Golcowej Koło Gospodyń Wiejskich w Wydrnej Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonce



Organizatorzy konkursu zaznaczają, że jego ideą 
było także pokazanie młodszym pokoleniom, że dzia-
łania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
są szeroko doceniane w społeczeństwie. W degusta-
cji przygotowanych dań wzięło udział wielu gości ze 
wszystkich gmin powiatu brzozowskiego, którzy mogli 
zasmakować w lokalnych potrawach, poznać sposób 
ich przyrządzenia i skład tradycyjnych receptur. Walory 
smakowe, estetyczne oraz tradycyjny charakter potraw 
oceniła komisja konkursowa złożona z przedstawicieli 

powiatu i gmin, której zadaniem było wyłonienie potraw najbardziej na-
wiązujących do lokalnych tradycji kulinarnych. Potrawy były oceniane  
w trzech kategoriach: danie gorące, danie na zimno, deser - potrawy słod-
kie i ciasta. Wyłonienie zwycięzców wcale nie było proste. Po naradzie  
i skrupulatnym zliczeniu punktów jury ogłosiło werdykt. 

W kategorii danie gorące I miejsce przyznano dla KGW w Orze-
chówce za barszcz grzybowy, II dla KGW w Krzemiennej za zupę grzybo-
wą (borowikową), a trzecie dla KGW w Baryczy za gołąbki z grzybami.  
W kategorii danie na zimno zwyciężyło KGW w Witryłowie i ryba faszero-
wana, na drugim miejscu KGW w Krzywem i „koci lament”, a na trzecim 
KGW w Domaradzu i mamałyga. W trzeciej kategorii - deser zwycięzca-
mi okazały się panie z KGW w Starej Wsi i jabłko pieczone z budyniem  

i faworkiem, II miejsce przypadło dla KGW w Wydrnej z ciastem świątecz-
nym, a III dla KGW w Niebocku za sernik. Wszystkie wyróżnione prze-
pisy znajdują się na kolejnej stronie. Zwycięzcy otrzymali wartościowe 
nagrody, a wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w konkur-
sie – upominki, będące wyrazem docenienia ich wkładu w propagowaniu  
i kultywowaniu lokalnych tradycji, ufundowane przez Stowarzyszenie 
LGD „Ziemia Brzozowska”.

W konkursie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z następują-
cych miejscowości: Przysietnica, Grabownica Starzeńska, Zmiennica, 
Stara Wieś, Domaradz, Golcowa, Barycz, Niebocko, Jabłonka, Krzy-
we, Wydrna, Krzemienna, Grabówka, Dydnia, Końskie, Witryłów, 
Trześniów, Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka, Orzechówka, Jasie-
nica Rosielna, Blizne, Izdebki, Wara, Nozdrzec.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nozdrzcu

Prezentacja potraw przez Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy i w Witryłowie

Degustacja potraw przez Jury Wręczenie nagród dla KGW w Starej Wsi i dla KGW w Orzechówce

Magdalena Pilawska



Jabłka z budyniem i z faworkiem

Składniki: 6  jabłek (najlepiej szara reneta), 0,7 l mleka, 2 budy-
nie waniliowe, 4 żółtka, 3 łyżki cukru, laska wanilii. 
Wykonanie: Jabłka umyć, wydrążyć gniazda nasienne i upiec 
w piekarniku. 0,5 l mleka zagotować z cukrem i z laską wanilii. 
W pozostałym mleku rozpuścić budynie, wymieszać z żółtkami, 
wlać na gotujące się mleko zagotować i odstawić. Ciepły budyń 
wlać do upieczonych jabłek i ozdobić konfiturami.

Faworki
Skdniki: 0,5 kg mąki, 4 żółtka, ok. 1szkl. śmietany lub 0,5 ły-
żeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki roztopionego masła, 2 łyżki 
spirytusu, szczypta soli, cukier puder do posypania, 1 kg smalcu 
lub olej do smażenia.
 Wykonanie: Zagnieść ciasto, wybić wałkiem, aż powstaną pę-
cherzyki (ok. 2 min). Przykryć ściereczką i zostawić na 1 godz. 
Rozwałkować cienko ciasto i wykrawać po 3 coraz mniejsze 
krążki. Każdy krążek naciąć od obwodu ku środkowi w kilku 
miejscach następnie zlepiać smarując środki białkiem po 3 krąż-

ki zaczynając od największego. Na gorący tłuszcz wrzucać róże ma-
łymi płatkami ku dołowi, gdy się zrumienią odwrócić i dosmażyć, 
wyjąć, odsączyć na ręczniku papierowym. Po wystudzeniu posypać 
cukrem pudrem i ozdobić konfiturą z wiśni, którą kładziemy na śro-
dek najmniejszego płatka. Podawać ułożone na talerzu na przemian 
z pieczonymi jabłkami.

Barszcz grzybowy

Składniki: 5 l wody, 15 dkg grzybów suszonych (może być 
więcej), 2 ząbki czosnku, 1 szkl. kefiru, 1 szkl. maślanki, 4 łyżki 
mąki, 4-5 łyżek śmietany, sól, maga.
Wykonanie: Grzyby namoczyć na noc w wodzie i mleku tak 
żeby je przykryło. Ugotowany wywar wraz z grzybami dodać 
do 5 litrów wody i jeszcze chwilę pogotować razem z czosn-
kiem. Podbić maślanką i kefirem z mąką. Na koniec dać śmieta-
nę i doprawić solą i magą.  

Ryba faszerowana 

Składniki: Ryba (np. kleń, boleń) ok. 50 cm, druga do farszu mniej-
sza do 30 cm., 2 jaja, 2 łyżki mąki, 1 cebula, 1 płaska łyżeczka czosn-
ku granulowanego, sól, pieprz, Vegeta, 2 kostki rosołowe Knor (dro-
biowe), 2 cytryny, 1 łyżka masła.

Wykonanie: Ryby czyścimy i patroszymy, mniejszej rybie odcinamy 
głowę i ogon. Z większej ryby ściągamy skórę pozostawiając głowę, 
płetwy i ogon nienaruszone. Oddzielone mięso od skóry odcinamy 
od głowy i ogona – wrzucamy do wrzącego bulionu wraz z mniejszą 
rybą na ok. 5 min. Mięso wyciągamy na sitko. Po ostudzeniu osu-
wamy skórę i ości. W maszynce mielimy mięso i cebulę, następnie 
dodajemy roztrzepane jaja, mąkę, czosnek, sól, vegetę i pieprz do 
lekko pikantnego smaku. Wszystko mieszamy do uzyskania jedno-
litej masy. 

Tak przygotowanym farszem wypełniamy skórę ryby, jedno-
cześnie zszywając ją tak, by farsz nie wydostał się na zewnątrz.  Całą 
rybę natłuszczamy masłem, wkładamy do rękawa i w nagrzanym 
piekarniku do 180˚C pieczemy ok. 50 min.



Dobiega końca rok kalendarzowy  
a jednocześnie rok inwestycyjny w powiecie  
brzozowskim.  Należy go zaliczyć do bardzo uda-
nych – jeżeli nie do rekordowych pod względem 
ilości środków przeznaczonych na inwestycje 
drogowe (ponad 14 mln zł). 

W ramach tych środków udało się zrealizo-
wać kilka znaczących inwestycji. Na szczególną 
uwagę zasługuje likwidacja ciągu 6 osuwisk na 
drodze powiatowej Brzozów-Wara w miejscowo-
ści Przysietnica. Obecnie dobiega końca pierwszy 
etap zaplanowanych prac. Zsuwanie się warstw 
ziemi w obrębie osuwisk powodowało zapada-
nie się drogi na odcinku 1 320 mb i niszczenie 
jej nawierzchni. Dlatego też konieczne było jak 
najszybsze przystąpienie do prac zabezpiecza-
jących, gdyż pogarszający się od wielu lat stan 
osuwisk na tym odcinku drogi powiatowej groził 
wystąpieniem nagłych procesów osuwiskowych, 
a w efekcie przerwaniem komunikacji. - Przed-
sięwzięcie to jest największą inwestycją – tak pod 
względem rzeczowym, jak i finansowym – spośród 
kilkunastu inwestycji osuwiskowych, zrealizowa-
nych w ostatnich latach, a nadmienić należy, że 
jest to już 14 osuwisko likwidowane przez powiat 
brzozowski – twierdzi Zygmunt Błaż Starosta 
Brzozowski. 

Pierwszy etap prac objął roboty ziemne, 
umocnienie skarp, wykonanie palowania na ca-
łym odcinku zabezpieczanej drogi, wykonanie 
przepustów pod koroną drogi, odwodnienie kor-
pusu drogi, a także nałożenie nawierzchni zasad-
niczej na powierzchni 1 400 m2. Prace te zamknę-
ły się kwotą 4 300 000,00 zł, z czego 80% czyli 
3 440 000,00 zł stanowi dotacja z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś 20%, 
tj. 860 000,00 zł to środki własne powiatu. Pozo-
stała część zaplanowanych prac będzie kontynu-
owana w przyszłym roku. Zakończenie inwesty-
cji przewidywane jest w sierpniu 2012 r.

W bieżącym roku powiat brzozowski otrzymał również pokaźną dotację z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont 2,5 km odcinka drogi powia-
towej Krzemienna-Ulucz w miejscowości Jabłonica Ruska gmina Dydnia. Koszt tej 
inwestycji to 1 377 120,00 zł, w całości pokryty z ww. dotacji. – Remont tego odcinka 
drogi został wykonany technologią polegającą na gruntownym wzmocnieniu korpu-
su drogi przez zastosowanie odpowiedniej podbudowy pod wykonaną nawierzchnią 

bitumiczną. Wyeliminowano również uciążliwości dla mieszkańców Temeszowa  
i właścicieli terenów rekreacyjnych w postaci kurzu i hałasu wywoływanego przez 
poruszające się tą drogą ciężkie samochody przewożące głównie kruszywo i drew-
no z okolicznych lasów – dodaje Janusz Draguła Wicestarosta Brzozowski.

Oszczędności poprzetargowe wynikające z realizacji remontu drogi Krze-
mienna-Ulucz pozwoliły na wykonanie kolejnej istotnej inwestycji, jaką był remont 
drogi powiatowej Jasionów przez wieś. Była to inwestycja nieplanowana w budże-
cie powiatu na bieżący rok jednak biorąc pod uwagę stan techniczny tej drogi i jej 
znaczenie dla mieszkańców Jasionowa, przebudowa tej drogi była jak najbardziej 
wskazana. Jak twierdzi Józef Kołodziej – radny Rady Gminy Haczów - inwestycja ta  
z jednej strony wpłynęła na estetykę miejscowości, gdyż nowa nawierzchnia 
wraz z wcześniej wykonanym chodnikiem stanowi jedną całość, z drugiej strony  

w znacznym stopniu poprawiła komfort  
i bezpieczeństwo poruszania się po tej drodze. 
Jest to niezmiernie istotne z uwagi na fakt, 
że jest to droga prowadząca m.in. do szkoły  
w Jasionowie. Mając to na uwadze mieszkań-
cy Jasionowa są wdzięczni władzom powiatu 
za realizację tak ważnych dla nich inwestycji. 
Koszt remontu to 447 645,00 zł. 

590 690,00 zł powiat brzozowski do-
łożył do gruntownej przebudowy mostu  
w miejscowości Jasienica Rosielna. Kwota 
ta stanowi 50 % całego kosztu inwestycji, 
który wyniósł 1 181 380,00 zł. Drugą połowę 
pokryto z dotacji uzyskanej z Ministerstwa 
Infrastruktury. 

 - Utrzymanie prze-
jezdności przez uszkodzony 
most w Jasienicy Rosielnej 
było zadaniem priorytetowym dla władz powiatu brzozowskiego – mówi Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż. - Droga powiatowa Jasienica Rosielna - Orzechówka, w ciągu 
której położony jest przedmiotowy most stanowi łącznik dla mieszkańców Jasienicy Ro-
sielnej, Orzechówki, Starej Wsi z siedzibą gminy w Jasienicy Rosielnej oraz zlokalizo-
wanymi tam licznymi zakładami pracy, przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum 
itp. Ponadto stanowi dogodny dojazd do drogi krajowej Rzeszów-Barwinek oraz drogi 
wojewódzkiej Domaradz-Sanok - dodaje. 

W efekcie przeprowadzonego remontu powstał jednoprzęsłowy most o nośności 
30 t i powierzchni użytkowej 6,9 m.

Kolejne inwestycje w powiecie brzozowskim

Przebudowana droga powiatowa w Jasionowie

Prace przy likwidacji osuwisk 
na drodze powiatowej Brzozów - Wara 

w miejscowości Przysietnica

Magdalena Pilawska

Wyremontowany most w Jasienicy Rosielnej

Wyremontowana droga powiatowa Krzemienna - Ulucz 
w miejscowości Jabłonica Ruska
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Przecięcia wstęgi dokonali m.in.: Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący 
Sejmiku i Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski Poświęcenie sali gimnastycznej przez Proboszcza Parafii ks. L. Pietrychę

Z gratulacjami i okolicznościowymi prezentami pospieszyli m.in.: Dariusz Sobieraj ...

Starosta Z. Błaż przekazał na ręce gospodarza szkoły komplet piłekCzęść artystyczna... i Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Haczowie 
Bogdan Nycz

Andrzej Mazur - Dyrektor Zespołu 
Szkół we Wzdowie Stanisław Jakiel 

- Wójt Gminy Haczów
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Elżbieta Boroń
fot. Andrzej Józefczyk

Łącznie 2 miliony 370 tysięcy złotych pochłonęła budo-
wa nowo otwartej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół we 
Wzdowie. W dobudowanej części znalazły się również dodat-
kowe sale dydaktyczne oraz szatnia.

Uroczyste oddanie, poprzedzone zostało mszą świętą, 
której przewodniczył Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej 
we Wzdowie – ks. Ludwik Pietrycha. Po zakończonej eucha-
rystii, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jaćmierza i towarzyszą-
ca jej grupa mażoretek, poprowadziła pochód gości do bram 
szkoły. Tam zgromadzonych powitał Andrzej Mazur - Dyrek-
tor Zespołu Szkół we Wzdowie. Do symbolicznego przecięcia 
wstęgi zaprosił on Dariusza Sobieraja - Wiceprzewodniczące-
go Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zygmunta Błaża 
- Starostę Brzozowskiego, Stanisła-
wa Jakiela - Wójta Gminy Haczów, 
Ryszarda Błaża - Przewodniczącego 
Rady Gminy Haczów oraz Agnieszkę 
Marańską - Przewodniczącą Samo-
rządu Szkolnego. Poświęcenia obiek-
tu dokonał ks. L. Pietrycha. – Uro-
czystość ta dowodzi, że marzenia się 
spełniają. Dzień oddania do użytku 
sali gimnastycznej był wyczekiwany 
przez mieszkańców Wzdowa już od 
wielu lat. Stąd też chciałbym serdecz-
nie podziękować wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do pozytywnego zakończenia tego 
dzieła. W szczególności: Wójtowi 
Stanisławowi Jakielowi, za upór, któ-
ry doprowadził inwestycję do finału, 
Radnym naszej gminy za przychylność 
i zrozumienie potrzeb młodych ludzi,  
a także rodzicom oraz innym miesz-
kańcom Wzdowa za trud, pomoc  
i wsparcie okazane przy realizacji 
tego przedsięwzięcia – wyliczał An-
drzej Mazur.

Od pomysłu do finału
Historię przedsięwzięcia przybliżył zgromadzonym Sta-

nisław Jakiel. – Pomysł zrodził się kilkanaście lat temu, w cza-
sie gdy w innych miejscowościach ruszały tego typu inwestycje. 
Fundamenty wykonano jeszcze w 1998 roku, a dopiero w 2008 
roku doprowadzono do stanu zamkniętego. Zakończenie budo-
wy miało miejsce 29 września tego roku. Na inwestycję tę uda-
ło nam się pozyskać dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Mamy już również zatwierdzone 125 tysięcy złotych z Minister-
stwa Edukacji Narodowej na zakup wyposażenia. Mam nadzie-
ję, że ta piękna i przestronna sala gimnastyczna zapewni uczącej 
się tu młodzieży wszechstronny rozwój, a także pozwoli kształ-
tować pozytywne cechy charakteru w sportowych rozgrywkach 
– stwierdził Wójt Jakiel.

Z gratulacjami i okolicznościowymi prezentami pospie-
szyli również Dariusz Sobieraj i Zygmunt Błaż. – Sport jest in-
tegralną częścią szkolnego wychowania. To właśnie uprawiając 
sport, niekoniecznie wyczynowo, młody człowiek poznaje za-
równo smak zwycięstwa, jak i gorycz porażki. Wtedy też uczy 

się działania zespołowego. W dobie dzisiejszego skomputeryzo-
wanego świata, bardzo wielu młodych ludzi spędza wolny czas 
przed monitorem i jedyny ruch zapewniają im palce tańczące po 
klawiaturze i kliknięcia myszką. Mam nadzieję, że teraz sytuacja 
ta się zmieni, i kto wie może znajdą się tutaj talenty sportowe? 
Życzę Wam, drodzy uczniowie radości z korzystania z tej sali, 
sportowego zapału i wielu sukcesów – życzył Starosta Z. Błaż, 
przekazując na ręce gospodarza szkoły komplet piłek. Okolicz-
nościowe gratulacje i słowa uznania przekazali również: Józe-
fa Wójcik – Mądry - Kierownik Departamentu Nauki, Sportu  
i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim, która odczytała również 
list gratulacyjny przesłany przez Annę Kowalską - Wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego, Jan Pilch - Wójt Gminy 

Domaradz, Bogdan Nycz - Dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego 
w Haczowie, Wojciech Wojtoń - 
Sołtys Wzdowa oraz Tadeusz Pió-
ro - Dyrektor PSEE w Brzozowie 
raz Radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. – Bł. Jan Paweł 
II namawiał, aby dążyć do dosko-
nałości. Młodzieży która będzie 
kroczyć tą trudną drogą na pewno 
uda się osiągnąć sukces w każdej 
dziedzinie, na której będzie jej za-
leżeć. Ze swej strony chciałby zade-
klarować wszelką pomoc nie tylko 
w sferze oświaty, ale także innych 
- wspomagających dobro gminy – 
zapewnił Tadeusz Pióro.

Koniec z dwuzmianowym 
planem lekcji

Nowa sala gimnastycz-
na i dodatkowe pomieszczenia  
w znaczny sposób uproszczą pracę 
szkoły. - Do tej pory funkcjonowa-
liśmy w dwuzmianowym systemie 

lekcyjnym. Część uczniów zaczynała 
swe lekcje dopiero około godziny 11.00 i kończyła późnym po-
południem. O takiej jesienno – zimowej porze wracała więc do 
domów po zmroku. Problemy były również z lekcjami wychowa-
nia fizycznego. Funkcję sali gimnastycznej pełniła zwykła klasa 
z zabezpieczonymi odpowiednio oknami. Nietrudno sobie zatem 
wyobrazić, że w takich warunkach ciężko było przeprowadzać 
jakiekolwiek zajęcia ruchowe. Dobudowana część szkoły rozwią-
zała te problemy i kilka innych. Teraz placówka nasza posiada 
miejsce na bibliotekę i pracownię komputerową oraz dodatkowe 
klasy, w których uczyć się będą uczniowie Gimnazjum. Ponadto 
jest wreszcie miejsce na szatnię z prawdziwego zdarzenia. Teraz 
każdy uczeń ma szafkę na przechowywanie swoich rzeczy. Zain-
stalowano również windę, która pomoże poruszać się po budyn-
ku osobom niepełnosprawnym – dodał Dyrektor Mazur.

Uczniowie placówki zaprezentowali zgromadzonym go-
ściom program artystyczny. Krótki koncert przygotowała także 
jaćmierska Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Muzyków wsparły 
układami choreograficznymi mażoretki.

Spełniły się marzenia o sali gimnastycznej

Nowa sala będzie służyć uczniom z ZS we Wzdowie
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Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do sieci wybudo-
wanej w ubiegłym roku, budowa kompleksu boisk sportowych 
i remont budynków użyteczności publicznej w Bliznem i Woli 
Jasienickiej, to jedne z najważniejszych tegorocznych inwesty-
cji wykonanych w gminie Jasienica Rosielna.

- Budowa sieci kanalizacyjnej była jedną z poważniej-
szych inwestycji wykonywanych na terenie naszej gminy. W tym 
roku przyłączyliśmy do niej 502 gospodarstwa domowe zlokali-
zowane w Orzechówce, Bliznem i Jasienicy Rosielnej – mówił 
Marek Ćwiąkała, Wójt Gminy Jasienica Rosielna. – Ważnym 
zadaniem była również budowa kompleksu boisk sportowych 
„Orlik” w Bliznem oraz boiska wielofunkcyjnego w Woli Ja-
sienickiej. Obiekty te powstały z myślą o naszych młodych 

Gminy: Domaradz, Jasienica Rosielna i Dydnia znala-
zły się w pierwszej dwudziestce Rankingu Gmin Podkarpacia 
– ekstraklasy samorządowej, opracowanego przez Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Jak podaje MISTiA celem rankingu jest ocena, na pod-
stawie danych pozyskanych przez system statystyki publicznej, 
potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy wo-
jewództwa podkarpackiego w sferze gospodarczej i społecznej. 
Ranking wyliczony został na podstawie 11 wskaźników takich 
jak m.in. dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe 
inwestycyjne na 1 mieszkańca, środki europejskie na 1 miesz-
kańca, podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON na  
1 tys. mieszkańców czy też wyniki sprawdzianów szóstoklasi-
stów i testów gimnazjalistów – liczba pkt na 1 zdającego. 

Liderami rankingu zostały trzy gminy bieszczadzkie: So-
lina, Lesko i Cisna. Najlepsza z naszego powiatu gmina Do-
maradz, uplasowała się na 8 miejscu. Tuż za nią znalazła się 
Jasienica Rosielna, z 9 lokatą, i Dydnia z 19.  Warto tu dodać, 
że gmina Dydnia okazała się liderem w kategorii „Wydatki 
majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca”. Drugie miejsce 
przypadło gminie Domaradz w kategorii „Wydatki majątkowe 
inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

Mamy gminy w najlepszej dwudziestce

na 1 mieszkańca”. Gmina Jasienica Rosielna zaś znalazła się na 
3 pozycji w kategorii „Środki europejskie na 1 mieszkańca”.  
– Jestem zaszczycony i zadowolony, że nasza gmina znalazła się 
na tak wysokiej pozycji. Tym bardziej, że ocena ta jest niezależ-
na i dokonana na podstawie konkretnych danych. Nie można też 
tutaj zapomnieć, że lokata ta jest również zasługą mieszkańców 
gminy, za co im serdecznie dziękuję – stwierdził Jan Pilch, Wójt 
Gminy Domaradz.

Oddana w tym roku do użytku oczyszczalnia ścieków w Domaradzu w znacznym 
stopniu wspomogła ochronę środowiska na terenie gminy

fot. T. Bober

Elżbieta Boroń

mieszkańcach. Mam nadzieję, że pozwolą one im efektywnie  
i wesoło spędzać czas na świeżym powietrzu. Już teraz, z per-
spektywy tych kilku miesięcy, które minęły od otwarcia Orlika 
widać, że ma on obłożenie do godzin nocnych. Jako, że obiekt ten 
jest oświetlony gra na nim młodzież również po zmroku. I z tego 
co dało się zauważyć, gościmy u siebie również młodych ludzi  
z gmin ościennych.

Władze gminy zadbały również o estetykę centrum Woli 
Jasienickiej i Bliznego. W tej pierwszej miejscowości przepro-
wadzono generalny remont Domu Ludowego. – Jego zaplecze 
i sala zostały kompletnie wyposażone. Dzięki temu będą mogły 
się tam spotykać różnorodne organizacje działające na terenie 
Woli Jasienickiej. Jednorazowo jest tam możliwość obsłużenia 
około 80 osób – stwierdził Marek Ćwiąkała. Oficjalne otwarcie 
Domu Ludowego i boiska wielofunkcyjnego miało miejsce 26 
listopada. 

Rewitalizacji poddano również budynek znajdujący się 

Podsumowano rok

Poddany rewitalizacji budynek Domu Ludowego w Woli Jasienickiej

fot. Archiwum UG Jasienica Rosielna
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przy blizneńskim cmentarzu. Będzie on 
pełnił funkcję zaplecza socjalno – tury-
stycznego. – Jego otwarcie pozwoli nie 
tyko na obsługę turystów przybywają-
cych do naszej gminy, ale również na 
udostępnienie części socjalnej – sanita-
riatów - osobom odwiedzającym groby 
najbliższych. Obiekt wyposażyliśmy nie 
tylko w zaplecze kuchenno – gastro-
nomiczne, ale również w sprzęt RTV  
i AGD, tak by możliwe było tam prze-
prowadzenie szkolenia czy pokazu – 
wyjaśniał Wójt Ćwiąkała.

Gmina zadbała w tym roku rów-
nież o infrastrukturę drogową. Przy 
pomocy środków z zewnątrz wyre-
montowano kolejne odcinki dróg,  
a także wykonano parkingi przy placach 
zabaw. Równocześnie systematycznie 
prowadzone były zajęcia i spotkania  
w ramach dwóch kilkuletnich projek-
tów „Jestem lepszy to widać” dla dzieci 
i młodzieży oraz „Czas na aktywność  w gminie Jasienica Ro-
sielna. Człowiek najlepsza inwestycja” – skierowany do osób 
bezrobotnych, które są w wieku aktywności zawodowej i korzy-
stają ze świadczeń GOPS.

Na 2012 rok zaplanowano również kilka ważnych inwe-
stycji. Przy jasienickiej szkole powstanie, długo wyczekiwany 
Orlik, a park gminny ma się doczekać remontu. Przy budynku 
Urzędu Gminy dobudowane zostaną również pomieszczenia dla 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – W zakres tego pro-
jektu wchodzi uruchomienie pomieszczeń dla GOPS-u, komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz specjalistów: psychologa, pedagoga, 
socjologa, dorady zawodowego, terapeuty  
i osoby ds. osób niepełnosprawnych. Ma 
powstać również świetlica socjoterapeu-
tyczna oraz miejsce w którym będzie się 
mieściła wypożyczalnia sprzętu rehabili-
tacyjnego. Budynek wyposażony zostanie 
również w windę, tak by osoba niepełno-
sprawna mogła dostać się zarówno do po-
mieszczeń GOPS-u jak i urzędu – stwierdził 
Marek Ćwiąkała. Kosztorysowa wartość 
inwestycji opiewa na kwotę 2 600 000 
złotych. Przetarg na to zadanie ogłoszo-
ny zostanie na początku stycznia 2012 
roku. Z planów tych zadowoleni są rów-
nież pracownicy GOPS-u. – Inwestycja ta,  
w znaczny sposób poprawi jakość i dostęp-
ność usług świadczonych przez nasz ośro-
dek. Zmniejszy też dysproporcję dostępności 
na przykład do sprzętu rehabilitacyjnego 
pomiędzy osobami zamieszkującymi tereny 

miejskie i wiejskie. Dla nas ważne będzie również uruchomienie 
punktów w których można będzie porozmawiać ze specjalistą 
– pedagogiem, psychologiem czy doradcą zawodowym. Prowa-
dząc różnorodne programy widzimy, że jest zapotrzebowanie na 
takie porady – stwierdził Michał Siwak, Koordynator projektu 
„Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna” i równocze-
śnie główny księgowy w GOPS.

Nowe pomieszczenia mają być gotowe w przeciągu 10 
miesięcy.

Film „Stara Wieś Jezuicka Perła Podkarpacia”, 
zrealizowany przez Alicję Wosik i Jacka Szarka dla 
Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi, uhonoro-
wany został nagrodą Prezesa Towarzystwa Uniwer-
syteckiego Fides et Ratio. Przyznano ją w ramach II 
edycji ogólnopolskiego konkursu Zawierzyć Bożej 
Opatrzności „Oto przychodzę jako pielgrzym”.

Konkurs skierowany był do różnych grup wie-
kowych. Mogły w nim wziąć udział zarówno dzieci 
i młodzież jak i dorośli. Ich zadanie polegało na za-
prezentowaniu miejsca, które jest bliskie sercu piel-
grzyma. Ono samo nie miało jakiegoś szczególnego 
znaczenia, gdyż mogło to być zarówno sanktuarium 
jak i kapliczka. Jednak trzeba było pokazać je tak, 
aby postronny widz czy czytelnik po zapoznaniu się 
z pracą konkursową, chciał je bliżej poznać i odwie-
dzić. Prace konkursowe mogły mieć więc charakter 
opowiadania, filmu, cyklu wierszy, zdjęć, rysunków, obrazów oraz pre-
zentacji.

Dziennikarze rzeszowskiej TVP zdecydowali się na czterdziesto-
minutowy dokument. Produkcja przedstawia historię i teraźniejszość 
największego sanktuarium maryjnego w południowo-wschodniej Pol-
sce. Swe miejsce znalazł w niej również słynący łaskami cudowny obraz 
Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej. To przed nim klęczeli, prosząc 
o łaski i dziękując już za te otrzymane, przybywający do Starej Wsi 

pielgrzymi oraz znane i podziwiane osobistości m.in. 
będący wówczas kardynałem Karol Wojtyła czy też ks. 
Kard. Adam Kozłowiecki SJ. Bazylika, którą opieku-
ją się Ojcowie Jezuici, jest obecnie nie tylko obiektem 

kultu religijnego, ale także jedną z naj-
większych atrakcji turystycznych wo-
jewództwa podkarpackiego. 

Film wystawiony do konkursu 
to efekt końcowy polsko – słowackie-
go projektu „Transgraniczna  wymia-
na kulturalno – turystyczna – Księża 
Jezuici w Starej Wsi i Gmina Drieni-
ca”. – Poprzez ten film chcemy poka-
zać to szczególne miejsce, które jest 
nie tylko ośrodkiem kultu maryjnego, 
ale i pomnikiem kultury narodowej. 
Przez to, że ma on także dwie wersje 
językowe - angielską i słowacką, trafia 
on do szerszej społeczności, co dzisiaj 
ma szczególne znaczenie – stwierdził  
o. Jan Gruszka SJ, Proboszcz Parafii 

Rzymskokatolickiej w Starej Wsi i równocześnie Rektor 
Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi.

Honorowy patronat nad konkursem objęli ks. 
Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita warszawski i ks. 
prof. Henryk Skorowski, Rektora Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

fot. Archiwum Kolegium Jezuitów w Starej Wsi

Ogólnopolski sukces filmu
Elżbieta Boroń

Elżbieta Boroń

„Orlik” w Bliznem

fot. Archiwum UG Jasienica Rosielna
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Spotkania okolicznościowe, szkolenia, cyklicz-
ne imprezy integracyjne, udział w uroczystościach pa-
triotycznych – to tylko część działalności Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Brzozowie, które 
aktywnie działa już 8 lat. Skupiają się wokół szerzenia 
wiedzy na temat cukrzycy i walki z nią, a to, jak wie-
my, jest niezwykle ważne. 

Jedną z największych imprez w kalendarzu 
członków stowarzyszenia są obchody Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą. Tegoroczne uroczystości, 
które rozpoczęła msza św. w brzozowskiej kolegia-
cie, odbyły się 26 października br. w sali bankietowej 
„ALTA” w Brzozowie. Jak co roku podkreślono jak ważne jest zwiększenie 
świadomości społeczeństwa odnośnie objawów, sposobu leczenia i powikłań 
związanych z cukrzycą. 

- Nasze koło liczy 125 czynnych członków – opowiada 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków w Brzozowie Stanisław Połdiak. – Z liczbą 
członków poszerza się też nasza działalność. Bierzemy coraz 
aktywniejszy udział w życiu społecznym. W tym roku udało 
nam się jako grupie uczcić pamięć ofiar Katynia i katastrofy 
Smoleńskiej. To dla nas ważne, ponieważ bardzo cenimy war-
tości patriotyczne – podkreśla prezes. – Dziękuję w tym miejscu 
wszystkim, którzy wspierają naszą działalność oraz przyczynili 
się do organizacji dzisiejszej imprezy – dodaje St. Połdiak.

Ciepłe słowa pod adresem członków koła 
przekazali zaproszeni goście: Poseł na Sejm 
RP ub. kadencji Adam Śnieżek, Sekretarz Po-
wiatu Ewa Tabisz, Dyrektor Powiatowego Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  
w Brzozowie Stanisław Pilszak, Zastępca Dy-
rektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie 
Andrzej Piotrowski, Prezes Zarządu Rejonowego 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sano-
ku Kazimiera Rybczak, Kierownik apteki „Me-
diq” Dorota Hunia oraz przedstawiciele delegacji  
z: Jasła, Krosna, Leska, Jedlicza i Sanoka.

Obchody, które w tym roku odbyły się 
pod hasłem „90 lat wynalezienia insuliny”, za-
kończyły się prezentacją sprzętu medycznego. 
Sponsorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe 
w Brzozowie, Urząd Miejski w Brzozowie oraz 
Urzędy Gmin w: Domaradzu, Dydni, Haczowie, 
Jasienicy Rosielnej i Nozdrzcu, Biuro Poselskie 
Adama Śnieżka, Firma medyczna „Diagomat”, 
Firma medyczna Roche, Pani Barbara Sawka, 
Pani Dorota Hunia, Pan Stanisław Pilszak oraz 
Państwo Alina i Tadeusz Zygarowiczowie.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Stanisław Połdiak

Stół prezydialny

Uczestnicy 
obchodów

Anna Rzepka

Wieś Krzywe w gminie Dydnia, pow. brzozowski – nie-
wielka miejscowość, a ile się tam dzieje. Praktycznie co miesiąc 
do Izby Regionalnej w Krzywem niestrudzona i pełna pomysłów 
Bogusława Krzywonos zaprasza na nową imprezę, inspirującą  
i ożywiającą społeczność lokalną.

Spotkanie z entuzjastami  uroków przyrody 
Tak było i 23 października 2011 r. społeczna animatorka 

kultury przygotowała trzy spotkania: z Justyną Naleśnik z Koń-
skiego fotografującą motyle, z Edwardem Buczkiem z Przy-
sietnicy, kolekcjonerem motyli z całego świata, z Adrianem 
Wiśniowskim, leśnikiem z Cisnej, laureatem prestiżowego ple-
biscytu Mistrz Mowy Polskiej, który w gdańskim Dworze Artusa 
19 IX 2011 r. odebrał z rąk prof. Haliny Zgółkowej statuetkę 
VOX POPULI. Wysłuchaliśmy także koncertu słowno-muzycz-
nego, na który złożyły się muzyka, piosenki i poezja polska pt. 
„Pochwala natury” w wykonaniu uczniów szkół gminy Dydni, 
według scenariusza Bogusławy Krzywonos.  Podsumowano 
także Konkurs Fotograficzny dla uczniów „Moje wakacje 2011  
w obiektywie”.

Goście przywitani zostali pieśnią ze „Strasznego Dworu” 
S. Moniuszki pt. „ Spod igiełek kwiaty rosną”,   potem dzie-
ci prezentowały wiersze, a zespół „Krzemienianki”  piosenki.  
„Motyle” Wandy Chotomskiej, „Wiosna” – piosenka „Skaldów”,  
„Piosenka o wiośnie”, wiersz Urszuli Skrabalak „Idzie wiosna”, 
wiersz „Pierwszy motyl” Wł. Broniewskiego wiersz nieznanego 
autora „Motylek”, wiersz Marii Kownackiej „Motyle” i piosenka 
„Motylem jestem” Ireny Jarockiej. Zebranym bardzo spodobał 

Część artystyczna
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Wieczornica „Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć…”

10 listopada 2011 r. uczestniczyłam w wieczornicy przy-
gotowanej przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Trze-
śniowie w związku z 93. rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Widownię stanowiła młodzież i mieszkańcy wsi, którzy po 
uroczystej Mszy św. - wszyscy, jak jeden mąż - ponad 300 osób, 
przyszli do Domu Ludowego, aby obejrzeć wspaniały spektakl 
przygotowany przez młodzież i nauczycieli miejscowej szkoły.

Dyrektor szkoły Alina Prorok  przywitała gości, wymie-
niając m.in. Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakiela,  radne-
go Edwarda Mroza,  Halinę Kościńską redaktorkę  „BGP”, ks. 
proboszcza Jana Caga,  Zofię Przybyłę emerytowaną polonistkę, 
radnego Stanisława Wojtonia, sołtysa wsi Tadeusza Wójcika oraz 
lekarkę Marię Przybyłę. Równie serdecznie powitała  rodziców, 
młodzież i mieszkańców wsi.

Spektakl składał się z kilku odsłon. Na scenie  udeko-
rowanej  narodowymi elementami, na tle brzozowego krzyża  
i rozrzuconych jesiennych liści  dominowały daty ważnych wy-
darzeń historycznych: 1772, 1793, 1795 ( trzy rozbiory Polski),  
1830 (Powstanie Listopadowe), 1863 (Powstanie Styczniowe), 
1914 (wybuch I wojny światowej).

Narratorzy powitali zebranych i zaprosili wszystkich na 
lekcję historii, przypominając, że 11 listopada 1918 r. – to zna-
cząca data w historii Polski – dzień odzyskania niepodległości. 
Polska po 123 latach niewoli odzyskała wówczas niepodległy 
byt. Polacy gnębieni przez zaborców tęsknili za wolnością,  
za ojczyzną, ginęli w powstaniach krwawo tłumionych, modlili 
się. 

W ciszy  weszła na scenę dziewczynka w koronie na gło-
wie i w szacie biało-czerwonej – Polska. Narrator opowiada  
o naszej tragedii z 1772 r., kiedy to  Rosja, Prusy i Austria doko-
nały pierwszego rozbioru Polski. Na scenę wkroczyli uczniowie 
ubrani na czarno, przepasani szarfami z napisami: Rosja, Prusy, 
Austria. Zdjęli „Polsce” koronę, a założyli łańcuchy. 

Przez lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom 
kulturę, język, obyczaje i religię. Ale dzięki żarliwym sercom  
i patriotyzmowi naszych pradziadów najcenniejsze wartości 
zostały uratowane. Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą wol-
ności. 29 listopada 1830 r. wybuchło Powstanie Listopadowe.  
Niestety upadło, bo wróg był silniejszy. Ze wzruszeniem słu-
chaliśmy chóru, który śpiewał: „ Już was żegnam bracia, sio-
stry, krewni, przyjaciele. Póki w ręku miecz jest ostry, nie zginie 
nas wiele. Marsz, marsz Polonia. Marsz dzielny narodzie. Od-
poczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie…”. Ponownie  
w 1863 r. Polacy stanęli do walki o wolność. Wybuchło Po-
wstanie Styczniowe znów krwawo stłumione. Całe pokolenie  

się pomysł organizatorki – dzieci w maseczkach zwierzątek: wie-
wiórki, zająca, sarenki, pszczółki i motylków.

Mieczysław Nykiel, poeta ludowy z Krzywego odczytał 
swój wiersz „Krzywiecka rzeka”, a następnie nauczycielka Lidia 
Barszczowska zapoznała wszystkich z przebiegiem konkursu fo-
tograficznego „Moje wakacje 2011 w obiektywie”. Wyróżnionych 
zostało 13 uczniów, którzy otrzymali dyplomy i  albumy „Ziemia 
Dydyńska –kraina Sanem przepasana”, które z własnymi dedyka-
cjami wręczał Jerzy F. Adamski Wójt Gminy Dydnia. O swoich 
pasjach -  fotografowaniu motyli opowiadała Justyna Naleśnik,  
a  Edward Buczek  o kolekcjonowaniu motyli z całego świata.

Wysłuchaliśmy piosenki „Ucz, ucz się polskiego”, a potem 
dwóch gawęd „Jodła” i „Wilki”  Adriana Wiśniowskiego – leśnika 
z Cisnej Mistrza Mowy Polskiej. Udowodnił zebranym, jak pisze  
w „Nowinach” 21. IX .2011 Krzysztof Potaczała,” że język mówio-
ny może być smakowitą ucztą. Swoich literackich dań nie przyrzą-
dza jednak w wypełnionym księgami gabinecie, lecz w puszczy: 
przemierzając ją wzdłuż i wszerz, siedząc na pniaku albo leżąc na 
kołdrze z zielonego mchu… Adrian Wiśniowski buszuje w słowni-
kach, czyta prozę, poezję, pamiętniki. Wszędzie znajduje coś, co 
może być przydatne w jego twórczości”. Opowiadał  językiem tak 
cudownie obrazowym, że słuchaliśmy go, jak  wspaniałej muzy-
ki. Stopniowanie napięcia, akcentowanie, modulacja głosu – sło-
wa padały jak barwne kwiaty.  Zachwycił nas opowieścią o jodle  
i o wilkach. Na więcej nie starczyło czasu, a szkoda. Niezapomnia-
ne spotkanie ze wspaniałym człowiekiem.

Obejrzeliśmy oczywiście  wystawy: fotograficzną Justyny,  
kolekcję motyli  Edwarda Buczka i pokłosie konkursu fotograficz-
nego uczniów.

Bogusława Krzywonos dziękowała wszystkim go-
ściom, radnym, uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół 
gminy Dydnia, przedstawicielom GOK w Dydni, rodzicom 
i mieszkańcom wsi Krzywe za przybycie, za pomoc w przy-
gotowaniu uroczystości, dekoracji, nagłośnienia, dyplomów, 
przygotowanie poczęstunku, zdjęcia i filmowanie przebiegu 
uroczystości. Szczególne słowa podziękowania skierowała 
do Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego za  wrę-
czone uczniom albumy oraz za pomoc w doposażeniu Izby 
Regionalnej w Krzywem, dziękowała także  darczyńcom  
i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają jej spo-
łeczną działalność.

Spotkania zorganizowała Bogusława Krzywonos

Halina Kościńska
fot. G. Cipora
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Polaków wywieziono na Syberię lub osadzono w więzieniach. Przejmująco zabrzmiały 
słowa wiersza „Był taki rok 63”.

Nadszedł rok 1914. Wśród wielu dróg do niepodległości, najskuteczniejszą wy-
brał Józef Piłsudski, tworząc w 1914 r. Legiony Polskie. Uczeń odgrywający Piłsud-
skiego odczytał odezwę, a chór śpiewał  piosenki „Pierwsza Brygada” „Rozkwitały 
pąki białych róż” i „Ojczyzno ma Wojenko”. Znamy je wszyscy, ale i tak wspaniale 
było je usłyszeć w świetnym wykonaniu młodzieży. A potem był wiersz „Wstań Polsko 
moja”, a głos narratora informował, że  nastał rok 1918. Polaków, którzy walczyli na 
różnych frontach Europy, pod wieloma sztandarami i rozkazami łączył orzeł i wiara. 
Wiara i nadzieja w zwycięstwo, w wolną i niezawisłą Polskę. I stało się.  Zakończyła 
się I wojna światowa, a z jej zakończeniem nasza niewola. Polska odzyskała niepodle-
głość, ale wielu żołnierzy jednak z wojny nie powróciło. Próżno na nich czekały matki 
i żony. Wsłuchiwaliśmy się w słowa wierszy: „Ta, co nie zginęła”1914, E. Słońskiego, 
„Wstań Polsko moja” – Józefa Mączki – poety legionowego, „Polsko, nie jesteś ty już 
niewolnicą” Leopolda Staffa, „Wracają, wracają pułki” B. Ostrowskiej, „Polonia resti-
tuta” J. Lechonia. Na scenie ukazała się „Wolność”, która zdjęła „Polsce”  łańcuchy 
i ponownie ubrała ją w biało-czerwoną szatę oraz włożyła koronę na jej głowę. Ola 
Prugar wzruszająco zaśpiewała piosenkę o ojczyźnie „11 listopada”, a Jola Ryba „Tu 
wszędzie jest moja ojczyzna”.

Narratorzy  zadali konkretne pytanie. Mówimy Ojczyzna, wolność, niepodle-
głość, odwaga, braterstwo, poświęcenie, hołd…. Cóż znaczą dziś te słowa? Kto ma nas 
nauczyć je rozumieć? Sami odpowiedzieli  na to pytanie. My młodzi musimy czerpać  
z doświadczeń naszych dziadków, rodziców, nauczycieli i wychowaw-
ców. Chcemy, by Wasze słowa i czyny uczyły nas pracować dla kraju  
i jego mieszkańców. Czy chcecie dać nam przykład, jak być użytecznym, 
potrzebnym i przydatnym? Miejcie w sobie tyle wytrwałości, aby móc 
siać mądrość, prawdę i sprawiedliwość.

Mamy XXI wiek. Zmienia się świat, Europa i Polska. Nam młodym 
dano szansę żyć w lepszych czasach, ale czujemy na sobie odpowiedzial-

ność za losy kraju i naszych bliskich. Wie-
my, że będziemy żyć tak, jak każde pokole-
nie, że będziemy kowalami własnego losu  
i tych, którzy przyjdą po nas. Tacy jak my, 
będą budować nowy świat,  świat na nas 
i dla Was.

W pełni doceniamy wolność i nie-
podległość Ojczyzny. Jesteśmy wdzięcz-
ni za spokojne domy, za spokojne sny  
i pamiętamy o wielkim darze, jaki nasi 
przodkowie złożyli na ołtarzu Ojczyzny. 
Wierzymy, że nasze życie, praca i poświę-
cenie będzie choćby częścią długu, jaki 
musimy wobec nich spłacić. Nie może-
my i nie chcemy zapomnieć o Powstaniu 
Listopadowym,  Styczniowym, Wielko-
polskim, o wojnach światowych, o roku 
1956, 1970 i 1980, o stanie wojennym  
i okrągłym stole. Pamiętamy i obiecuje-
my pamiętać zawsze.

I gdy już się nam wydawało, że to 
koniec, na scenę w takt poloneza weszły  
dzieci z klas młodszych i odtańczyły go 
zachwycająco. Publiczność gromkimi 
brawami nagrodziła wszystkich występu-
jących oraz panie i pana, którzy przygo-
towali ten wspaniały program, a byli to: 
Krystyna Wojtoń (scenariusz i dekoracje), 
Bogusław Malinowski (oprawa muzycz-
na), Jadwiga Dusza (taniec i dekoracje).

Piękny program, doskonale dobra-
ne wiersze i piosenki, świetne przygoto-
wanie młodzieży, wspaniała publiczność. 
Warto było spędzić ten wieczór w Trze-
śniowie, o czym z ręką na sercu  zapew-
niam.

Część artystyczna

Halina Kościńska

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni 20 listopada br. społeczność 
gminy obejrzała widowisko obrzędowe „Trześniowskie Wesele”. Gości 
powitano piosenką „ Jak mnie kochasz” oraz strofami wiersza „Miłość” 
– poetki z Temeszowa w wykonaniu uczniów Iwony Mazur i Arka Kota  
– mieszkańców Krzywego. 

Barwny spektakl dawnych obyczajów weselnych nagrodzono 
gromkimi oklaskami. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do wystawienia „Trześniowskiego Wesela”: dyrekcji 
i pracownikom GOK-u, Proboszczowi Parafii w Dydni ks. Adamowi 
Drewniakowi, Iwonie Pocałuń i Zofii Chorążak – nauczycielom gimna-
zjum oraz Danucie Sokołowskiej za piękne bukiety kwiatów, które wrę-
czyłam artystom wraz z podziękowaniami. 

„Bo kochać muszą zawsze serca dwa …”
Urszula Skrabalak

Bogusława Krzywonos
Społeczny Animator Kultury
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21 listopada br. Podkarpacka Izba Rolnicza zorganizowała 
w Boguchwale uroczyste obchody XV-lecia swojego powstania. 
Uroczystość stała się okazją do podsumowań, wykładów tema-
tycznych oraz wyróżnienia rolników, którzy tworzyli i współ-
pracowali z samorządem rolniczym.

Omawiając „Miejsce samorządu rolniczego w rozwoju 
wsi i rolnictwa” Stanisław Bartman Prezes Podkarpackiej Izby 
Rolniczej przedstawił sprawy, które udało się w skali kraju sa-
morządowi rolniczemu w ostatnim czasie pozytywnie rozwią-

zać. – Cieszę się, że udało się wywalczyć dodatkową dopłatę 
dla rolników do owoców miękkich, dodatkowo nasi hodowcy do-
stali dopłatę do krów i owiec. Doprowadziliśmy także do tego, 
że młody rolnik chcący skorzystać z wsparcia z UE, nie musi 
wylegitymować się średnią krajową wielkością gospodarstwa, 
ale średnią wojewódzką, która jest znacznie niższa od średniej 
krajowej. W ostatnim czasie zmieniliśmy zasady naliczania po-
mocy dla gospodarstw niskotowarowych w razie śmierci jedne-
go z małżonków – mówił Prezes Bartman.

Podkarpackiej Izbie Rolniczej minęło 15 lat

855 gołębi od 26 hodowców z powiatu brzozowskie-
go rywalizowało na 190 kilometrowej trasie podczas presti-
żowego Lotu Gołębi Młodych, nad którym patronat sprawo-
wał Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż. Gołębie zostały 
wypuszczone w Trzebini i miały za zadanie jak najszybciej 
dotrzeć do przydomowych gołębników. Zwyciężał ten ho-
dowca, którego 10 gołębi najprędzej doleciało na miejsce. 
Odbywał się w dobrych warunkach atmosferycznych, co 
miało duże znaczenie dla orientacji ptaków w terenie.

Ten lot, jak i cały sezon 2011, podsumowała Sekcja 
Brzozów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych podczas spotkania w Górkach, zorganizowanego 19 
listopada br. Najlepsi hodowcy otrzymali puchary ufundo-
wane przez Starostę Zygmunta Błaża. Pierwsza nagroda 
przypadła Mieczysławowi Żyłce z Jaćmierza, druga Mar-
kowi Cecule i Marianowi Cecule z Górek, a trzecia Grze-
gorzowi Florkowi z Górek. Wręczył je Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu - Piotr 
Tasz, natomiast Zarząd Sekcji przekazał Staroście statuetkę 
z podziękowaniem za wspieranie organizacji. - Sekcja fi-
nansowana jest wyłącznie z własnych środków, czyli składek 

członkowskich hodowców. Każda pomoc dla naszego związku jest 
bardzo cenna i z góry za każdą serdecznie dziękujemy – podkreślił 
Grzegorz Florek – Prezes Sekcji Brzozów Polskiego Związku Ho-
dowców Gołębi Pocztowych.

Sezon lotów składa się ze współzawodnictwa o mistrzostwo 
gołębi dorosłych i młodych. Zawody dorosłych rozpoczynają się po-
czątkiem maja, a kończą w ostatnich dniach lipca. W tym roku skła-
dał się z 14 lotów, począwszy od Krakowa, aż po Burg z Niemiec. 
Gołębie miały do pokonania nawet 780 kilometrów, ale jeszcze  
w tym samym dniu potrafiły powrócić do swoich gołębników w po-
wiecie brzozowskim. Natomiast loty gołębi młodych dotyczą pta-
ków wychowanych wiosną bieżącego roku i przypadają na okres od 
połowy sierpnia do końca września. W tym roku odbyło się 6 takich 
lotów. Dystans, jaki pokonują gołębie młode wynosi maksymalnie 
do około 350 kilometrów.

Lot o Puchar Starosty i podsumowanie sezonu

Wyniki ogólnej klasyfikacji za cały sezon 2011 Sekcji 
Brzozów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocz-
towych z podziałem na gołębie dorosłe i młode.
Gołębie dorosłe: mistrz Mieczysław Żyłka 6 062,19 pkt., II wice-
mistrz Krzysztof i Kamil Bednarczyk 5 585,49 pkt., III wicemistrz 
Mariusz Spólnik 5 156,23 pkt., I przodownik Grzegorz Florek  
4 770,86, II przodownik Zbigniew Kotowski 3 953,52 pkt., III 
przodownik Marek i Marian Cecuła 3 723,23 pkt., IV przodownik 
Andrzej i Wacław Latoś 3 106,78 pkt., V przodownik Rafał Suro-
wiak 3 045,11 pkt., VI przodownik Dariusz Pietrzak 2 644,89 pkt., 
VII przodownik Walerian Szul 2 610,40 pkt.
Gołębie młode: mistrz Mieczysław Żyłka 2 146,45 pkt., II wice-
mistrz Zbigniew Kotowski 2 077,19 pkt., III wicemistrz Grzegorz 
Florek 2 028,24 pkt., I przodownik Krzysztof i Kamil Bednarczyk 
1 868,99 pkt., II przodownik Marek i Marian Cecuła 1 820,97 pkt., 
III przodownik Zbigniew Dudek 1 720,12 pkt., IV przodownik Ka-
zimierz Tympalski 1 205,34 pkt., V przodownik Mariusz Spólnik 
1 162,91 pkt., VI przodownik Lucjan Smoleń 1 158,77 pkt., VII 
przodownik Andrzej i Wacław Latoś 1 125,53 pkt.

Od lewej: Piotr Tasz, Mieczysław Żyłka, Grzegorz Florek 
podczas podsumowania sezonu

Sebastian Czech

Pamiątkowa fotografia z jubileuszu
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Z Danutą Czają, przewodniczą-
cą KGW w Rudawcu, radną gminy 
Nozdrzec o efektach realizowanego  
w Rudawcu przed dwoma laty Pro-
gramu Integracji Społecznej i o warto-
ściach, jakie niesie ze sobą praca i pie-
lęgnowanie historii naszych przodków 
rozmawiał Michał Zięzio.

Michał Zięzio: Mija już dwa lata od 
zakończenia w Rudawcu realizowa-
nego przez KGW i OSP Programu 
Integracji Społecznej. Jego efektem 

było utworzenie Klubu Seniora oraz 
Rudawieckiej Izby Pamięci. Jak te dwie nowopowstałe instytu-
cje zostały przyjęte przez gminną społeczność oraz odwiedzają-
cych was gości?
Danuta Czaja: Bardzo pozytywnie. Są dla nas bowiem nie tylko 
miejscem spotkań, ale również umożliwiają realizację wspólnych 
zainteresowań. Słowem integrują rudawiecką społeczność. Niezwy-
kły jest również budynek, w którym mieszczą się instytucje. Stano-
wi ważną część historii Rudawca – to siedziba pierwszej tutejszej 
szkoły.
M.Z.:  Patrząc z perspektywy dwóch lat, warto było podejmo-
wać się trudu koordynacji wspomnianych projektów?
D.Cz.: Analizując czas przed projektami i po ich zakończeniu mam 
świadomość, że moja praca nie została zmarnowana. Że to co da-
łam od siebie, i co dali inni, którzy mi w tych zadaniach pomagali 
nie poszło w niepamięć. Po wszystkich, którzy przyczynili się do re-
alizacji tych przedsięwzięć z pewnością pozostanie ślad w pamięci 
naszych dzieci i wnuków, a to jest dla nas bardzo ważne. 
M.Z.: Co macie Państwo do zaoferowania turystom, odwiedza-
jącym RIP?
D.Cz.: Przede wszystkim przedmioty, które gdyby tylko mogły, opo-
wiedziałyby wiele ciekawych historii z przeszłości. Oglądając nasze 

sierpy,  kosy itp., przypominają mi się historie z mojego dzie-
ciństwa: upalne sianokosy, zapracowane gospodynie, wspo-
minam swoich rodziców, dla których największą radością były 
dostatnie plony, gwarantujące, że ich dzieciom nie zabraknie 
chleba. Chcieliśmy bardzo stworzyć miejsce, które „zatrzyma 
czas” i przypomnieć kolejnym pokoleniom o trudzie pracy, 
jaki nasi rodzice ponosili, budując Małą Ojczyznę.
M.Z.: Czym obecnie zajmujecie się Państwo w RIPie?
D.Cz.: Dokładnie dokumentujemy wszystkie zebrane ekspo-
naty. Dokonujemy starannego katalogowania naszych zbio-
rów, robimy im zdjęcia i opisujemy je. Dużą pomoc przy tym 
przedsięwzięciu zaoferowała nam bezinteresownie pani Mar-
ta Bobola, zastępca Dyrektora GOK w Nozdrzcu.

M.Z.: Oprócz wrażeń artystyczno-historycznych, na co 
jeszcze powinni być przygotowani odwiedzający Państwa 
goście?
D.Cz.: Wszystkie osoby zainteresowanie odwiedzeniem na-
szej miejscowości, Klubu Seniora czy Rudawieckiej Izby Pa-
mięci będą ugoszczone po staropolsku, poczęstowane gorącą 
herbatą, ciastem czy też rudawieckim żurkiem. 

Miejsce, w którym zatrzymał się czas

Danuta Czaja

Michał Zięzio

Jubileusz to czas podsumowań, 
dlatego też 15 lat działalności odrodzo-
nego samorządu rolniczego stało się 
okazją do wręczenia odznaczeń „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”, odznaki Podkar-
packiej Izby Rolniczej im. Św. Izydora 
Oracza. Odznaczenie z rąk prezesa Sta-
nisława Bartmana otrzymał Zastępca 
Dyrektora Podkarpackiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa Ma-
rek Owsiany, który zaangażował się  
w pozyskiwanie funduszy europejskich 
dla rolników. Wykazał się dużym zro-
zumieniem oraz poświęcił czas na roz-
wiązywanie trudnych problemów, które 
trapią rolników. 

Odznakę ”Zasłużony dla Rol-
nictwa” odebrał Witold Toczek Pre-
zes Powiatowej Rady Izby Rolniczej  
w Brzozowie. Odznaką PIR im św. Izy-
dora Oracza został uhonorowany rów-

nież prezes Spółdzielni Mleczarskiej  
w Jasienicy Rosielnej Kazimierz Śnie-
żek. Dzień obchodów jubileuszowych 
był też doskonałą okazją do złożenia 
podziękowań wszystkim działaczom, 
którzy przez te 15 lat tworzyli samorząd 
rolniczy. – Serdeczne dziękuję wszyst-
kim, którym na sercu przez te wszystkie 
lata leżało dobro rolników i rolnictwa 
oraz parlamentarzystom, dzięki którym 
wiele rolniczych spraw udało się pozy-
tywnie rozwiązać – mówił Prezes Bart-
man wręczając kolejne odznaczenia. 

Wspólnie z delegatami oraz przed-
stawicielami Zarządów izb poprzednich 
kadencji w obchodach Jubileuszu wzięli 
udział parlamentarzyści, przedstawiciele 
administracji rządowej i samorządowej 
oraz szefowie wojewódzkich instytucji 
rolniczych.

Katarzyna Kaczor
Wśród odznaczonych znalazł się Marek Owsiany

Eksponaty w Rudawieckiej Izbie Pamięci

WARTO  WIEDZIEĆ
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Różnymi drogami zmierzali do jednego celu. Realizowali 
się w swoich powołaniach i pasjach, lecz z efektów ich pracy 
korzystali przede wszystkim inni. Dążyli do finalizacji przedsię-
wzięcia, nie bacząc na przeciwności losu oraz czas poświęcany 
kosztem pozostałych obowiązków. Liczyło 
się tylko pozytywne zakończenie inwestycji, 
służącej miejscowemu społeczeństwu. To  
z kolei doceniało wysiłek i wspomagało ile 
sił daną inicjatywę: remont kościoła, rozbu-
dowę szkoły, czy budowę sali gimnastycznej. 
Wspólnota interesów  integrowała lokalną 
społeczność, co stanowiło kolejną korzyść 
działalności Księdza Infułata Juliana Pudło, 
Stanisława Łobodzińskiego i Bronisława 
Przyczynka. Ludzi, których losy zbiegły 
się 19 października 2011 roku. W tym dniu 
otrzymali bowiem tytuły: Zasłużeni dla Po-
wiatu Brzozowskiego.

Swoją pracę rozpoczęli kilkadziesiąt 
lat temu. Nie liczyli wtedy na wielkie uzna-
nie, nie pretendowali do tytułów i stanowisk, 
nie czekali na laury i nagrody, nie wypinali 
się po ordery. Robili po prostu swoje, a spo-
łecznikowska żyłka wyróżniała ich spośród 
innych. 

Na rzecz brzozowskiej parafii
Najwcześniej z wymienionej trójki swoją pracowitością, 

zaangażowaniem i oddaniem sprawie wykazał się Ksiądz In-
fułat Julian Pudło. Do Brzozowa 
przyjechał w 1954 roku, równo rok 
po kapłańskich święceniach. Posłu-
gę w parafii pw. Przemienienia Pań-
skiego rozpoczął w najtrudniejszych 
dla kościoła czasach. Rządowa ekipa 
Bieruta kontynuowała w połowie lat 
pięćdziesiątych działania represyjne 
wobec duchownych. – Próbowa-
no uderzyć w kościół – wspominał 
przed laty w jednym z wywiadów 
opublikowanych w Brzozowskiej 
Gazecie Powiatowej  Ksiądz Julian 
Pudło. Od razu przejął edukacyjną 

pieczę nad młodzieżą z Liceum Ogól-
nokształcącego oraz Liceum Pedagogicznego w Brzozowie.  
– Biorąc pod uwagę mój brak doświadczenia, nie było to dla 
mnie łatwe zadanie. Prowadziłem katechezę w kościele, w za-
krystii, potem w dawnym skarbcu. Przychodziły jedna, dwie lub 
trzy klasy i uczyliśmy się w zimnie, bez nagłośnienia. Podziwia-
łem tych młodych ludzi, którzy nie narzekali, tylko garnęli się 
na lekcje, chcąc wzbogacić się duchowo – opowiadał Ksiądz 
Julian Pudło.

Po trzynastu latach posługi w parafii w Brzozowie,  
w 1967 roku, został proboszczem. Sprawowanie tej funkcji 
wiązało się z dodatkowymi obowiązkami, którym należało 
sprostać. Najważniejszym z nich była konieczność rozpoczęcia 
prac restauracyjno-konserwatorskich przy brzozowskiej świąty-
ni. – Po objęciu funkcji proboszcza z miejsca przystąpiłem do 
działania. Zgłosiłem się do ówczesnych władz, do kurii bisku-
piej, konserwatora w Rzeszowie i przedstawiłem konieczność 

gruntownego remontu i ratowania zabytkowe-
go kościoła w Brzozowie – podkreślił Ksiądz 
Infułat. Zdeterminowany był na tyle, że dotarł 
do prorektora Politechniki Krakowskiej, prof. 

dr inż. Sylwestra Oleszkiewicza, który osobiście zbadał stan 
sklepienia i zdecydował, że… należy zamknąć kościół. – Opi-
nia taka zrobiła na mnie odpowiednie wrażenie. Nie zrażałem 
się jednak i poczyniłem starania, żeby Politechnika Krakowska 

objęła swoim patronatem ratowanie kościo-
ła w Brzozowie – mówił Infułat. Precyzyjne, 
długofalowe prace, przy dużych nakładach 
finansowych i przy wielkim zaangażowaniu 
pracowników oraz mieszkańców Brzozowa, 
przyniosły efekty. 

W następnej kolejności przystąpiono 
do tynkowania całego kościoła i tynkowania. 
Prace odnawiające polichromie trwały 7 lat, a 
prowadzili je Władysława i Konstanty Tiuni-
nowie z Warszawy, którzy odnawiali również 
kościół akademicki św. Anny w Warszawie. 
Konserwatorzy z Krakowa zajęli się nato-
miast pracą przy odnawianiu ołtarzy, w tym 
głównego. Odnowiono też fronton kościoła, 
rozbudowano organy. Słowem przywrócono 
świetność brzozowskiej Kolegiacie.

Pasja i praca
Od najmłodszych lat jego uwagę 

przykuwała piłka nożna. Kolegom na boisku 
zaczął towarzyszyć we wczesnych klasach 

szkoły podstawowej, a że umiejętnościami i zaangażowaniem 
wcale od nich nie odstawał, to futbolowe zmagania wciągały go 
coraz bardziej. – Z czasem sport, a zwłaszcza piłka nożna, stał 
się pasją. Tak mi się szczęśliwie składało, że w latach później-
szych obowiązki zawodowe szły w parze z zainteresowaniami 
– opowiada Bronisław Przyczynek – drugi z Zasłużonych dla 
Powiatu. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie, 
a następnie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zo-
stał nauczycielem wf-u, dzięki czemu sport nie był dla niego już 
tylko dodatkową przyjemnością, ale też pracą zawodową, dają-
cą utrzymanie. – Nauki zawsze pilnowałem. Była na pierwszym 
miejscu, dlatego w szkolnych czasach nie poświęcałem się w 100 

procentach dla sportu. Nie było na to czasu – podkreśla. Pew-
nie między innymi z tego powodu wielkiej kariery zawodniczej 
nie zrobił, jednak żałować nie miał czego. Wykształcenie wszak 
umożliwiło mu od innej strony realizować sportową pasję. 

Został trenerem, prowadząc między innymi młodzieżowe 
drużyny Brzozovii, seniorów LKS Górki (awans do A klasy),  
a także seniorów Brzozovii (dwukrotnie po ¼ sezonu). – Praca 

Zasłużeni dla powiatu

ks. Infułat Julian Pudło 
podczas patriotycznej uroczystości

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”przyznano Bronisławowi Przyczynkowi 

ks. Infułat Julian Pudło

WARTO  WIEDZIEĆ
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trenerska była uzupełnieniem nauczycielskiej. W ciągu tygo-
dnia czas spędzało się przede wszystkim w szkole, a w sobotę 
i niedzielę jechało z trampkarzami, juniorami i seniorami na 
mecze. Cały tydzień był zajęty, ale czasu nie liczyłem, bo lubi-
łem swoje zajęcie – stwierdza Bronisław Przyczynek. Po obję-
ciu funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Górkach stanął 

przed kolejnym wyzwaniem. Osoby organizującej oświatowe 
i sportowe życie, starającego się o poprawę bazy sportowej.  
17 kwietnia 1983 roku powołany został Społeczny Komitet 
Budowy Stadionu w Górkach, którego 
jednym z wiceprzewodniczących został 
Bronisław Przyczynek. Pozwolenie na 
budowę stadionu uzyskano 15 sierpnia 
1984 roku, a cztery lata później inwestycję 
zakończono i na obiekt mogli wybiec pił-
karze. LZS Górki (w zarządzie klubu był 
również Bronisław Przyczynek) powrócił 
dzięki temu z tułaczki po okolicznych bo-
iskach w Brzozowie, Turzym Polu, Gra-
bownicy, czy Wzdowie. – Będąc nauczy-
cielem wiedziałem, co znaczy w pracy  
z młodzieżą dobra baza sportowa. Ile ko-
rzystają uczniowie z zajęć na porządnej 
sali gimnastycznej. Wrażenie na mnie robił 
entuzjazm mieszkańców, wspomagających 
jej budowę. Do fundamentów przykładowo 
przychodziło po 30 osób, oczywiście w tak  
zwanym czynie społecznym – wspomina.  
Z kolei w styczniu 2004 roku ukonstytuował się Społeczny 
Komitet Budowy Krytej Pływalni w Brzozowie. Na jego czele,  
w roli przewodniczącego, stanął Bronisław Przyczynek. Obiekt 
został oddany do użytku w 2007 roku. Basen ma wymiary 12,5 
m x 25 m, a głębokość niecki wynosi od 120 do 180 cm.

W 1999 roku Bronisław Przyczynek tworzył struk-
tury Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Brzozowie, a od 2000 roku jest jego przewodniczącym. Ce-
lem PZ LZS jest krzewienie kultury fizycznej poprzez upo-
wszechnienie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turysty-
ki oraz innych form aktywnego wypoczynku ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób w średnim wieku. 
Inicjował wiele turniejów (siatkówka, piłka nożna halowa)  
i przedsięwzięć sportowych na terenie powiatu brzozowskie-
go. O jakości jego zarządzania powiatowymi strukturami LZS 
w Brzozowie najlepiej świadczą wyróżnienia na szczeblu 
ogólnopolskim. W latach 2003, 2009, 2010 Powiatowe Zrze-
szenie LZS w Brzozowie otrzymało ogólnopolską nagrodę 
za aktywność, przyznawaną przez Krajowe Zrzeszenie LZS  
w Warszawie. 

Wszechstronność
Stanisław Łobodziński w społeczną działalność zaangażo-

wał się w 1968 roku. Wstąpił wówczas do Ochotniczych Straży 
Pożarnych i organizacji tej wierny jest do dzisiaj. Był czynnym 
strażakiem ochotnikiem, jeździł na akcje, a jednocześnie prowa-
dził w zarządzie gminnym dokumentację finansową. – Pracowa-
łem wtedy w banku, to stwierdzono, że nadam się również do spraw 
papierowo-księgowych – żartuje dzisiaj Stanisław Łobodziński. 
Nie tylko praca zawodowa i działalność w OSP wypełniały czas 
Stanisławowi Łobodzińskiemu w końcówce lat 60-tych i na po-
czątku lat 70-tych. Była nią również muzyka. – W 1970 roku zało-
żyłem swój zespół. „Obsługiwaliśmy” między innymi imprezy ban-
kowe, czyli w moim ówczesnym miejscu pracy, chałturzyło się też 
po zabawach i weselach. Jak weszły gitary elektryczne, to również 
znalazła w moim zestawie instrumentów. Muzyka jest moją wielką 
pasją. Zresztą należałem też do Orkiestry Dętej w Brzozowie (od 
1981 roku), a także do kapeli ludowej „Domaradzanie” – wspomi-
na trzeci laureat tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”. 

Ukończył Studium Nauczycielskie, a następnie Akademię 
Wychowania Fizycznego w Krakowie i przeszedł do pracy w szko-
le. Został też samorządowcem, obejmując w 1990 roku funkcję 
Wójta Gminy Domaradz. Na stanowisku tym pracował do 1998 
roku. – Bardzo dobrze wspominam zwłaszcza pierwszy okres urzę-
dowania. Nowy samorząd praktycznie się dopiero tworzył, wspól-
nie go wszyscy organizowaliśmy. Między innymi remontowaliśmy, 

rozbudowywaliśmy i budowaliśmy nowe szkoły. Po-
trzeby w gminie były bardzo duże – przybliża tamte 
lata ówczesny wójt. Po zakończeniu drugiej kadencji 
z powodzeniem startował do Rady Powiatu Brzozow-
skiego, której przewodniczył w latach 1999-2002, 
zaś w kadencji 2006-2010 był radnym Gminy Doma-
radz. 

Obecnie Stanisław Łobodziński nadal pre-
zesuje Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Domaradzu. W przeszłości był prezesem i wice-
prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, 
członkiem Rady Społecznej Szpitala Specjalistycz-
nego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onko-
logicznego. Działa w Fundacji Promocji Zdrowia im. 
dra n. med. Stanisława Langa oraz w Stowarzysze-
niu Lokalna Grupa Działania – Ziemia Brzozowska.  
- Zawsze lubiłem aktywność, a nie cierpiałem bez-
czynności. To mi pomagało w życiu zawodowym. 

Obecnie podtrzymuję aktywność sportową. Dwa razy w tygodniu 

chodzę na basen, w lecie jeżdżę na rowerze, w zimie na nartach. 
Polecam również wszystkim sportowy tryb życia – podsumował 
Stanisław Łobodziński. Tytuły „Zasłużony dla Powiatu Brzozow-
skiego” przyznawano w tym roku po raz pierwszy.

J. Krzywonos wręcza wyróżnienie dla B. Przyczynka za działalność sportową 

Stanisław Łobodziński

Stanisław Łobodziński (drugi z prawej) od 1968 r. w mundurze druha strażaka

Sebastian Czech
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Nie jest zawodową poetką, ani nawet literatką, ale jak twier-
dzi wiersze same „jej się składają”. Powstają z potrzeby 
serca. Swą twórczość Jadwiga Gębuś z Bukowa zebrała  

w tomiku „Chwile”.
„Ojczyzna nasza to te piękne leśne wzgórza,
Cenne złoża i te żyzne pola,
Które przed wiekiem deptała niewola”

- Pomysły na wiersze przychodzą same i znienacka, zwy-
kle, gdy już leżę w łóżku i wspominam miniony dzień – opowiada-
ła z uśmiechem Jadwiga Gębuś. – Wtedy muszę szybciutko wstać  
i przelać te myśli na papier. Jeszcze parę lat temu nie miałam na to 
czasu, bo były inne ważniejsze zajęcia. Teraz, gdy wnuki są już od-
chowane, a siły jeszcze na tyle wystarczało mogłam spokojnie siąść 
i to spisać.

A wiersze są na różne tematy. – Nie jestem osobą wykształ-
coną. Mam ukończonych jedynie siedem klas, gdyż mimo dobrych 
wyników i chęci do samej nauki nie mogłam jej kontynuować, gdyż 
nie pozwolił mi na to stan zdrowia. Teraz pisząc na różne tematy, 
nieraz mi tej wiedzy brakuje. Moje utwory mówią o życiu rodzin-
nym, małżeńskim, rodzicach, ojczyźnie, wojnie czy naszym dro-
gim Rodaku bł. Janie Pawle II. Miałam 7 lat, gdy rozpoczęła się 
II wojna światowa. Mój ojciec był świadomym człowiekiem, często 
opowiadał i tłumaczył nam konkretne wydarzenia. Wiele z tych oj-
cowskich mów utkwiło mi w pamięci. Część z nich wykorzystałam  
w mojej twórczości. To były ciężkie czasy. Staraliśmy się poma-
gać żołnierzom. Tato pomógł bezpiecznie przedostać się ponad 30 
naszym kawalerzystom do Bzianki. Po froncie, wszyscyśmy tutaj 
strasznie biedowali, nawet dzieci starały się jakiś drobny pieniążek 
gdzieś zarobić by wspomóc rodziców. To były okropne czasy, które 
pochłonęły ogromną ilość ludzkich istnień. A patrząc na to co się 
teraz dzieje się w naszym kraju, to się człowiekowi nieraz i płakać  
z żalu chce… - mówiła pani Jadwiga.
„Dziękuję Ci mamo za wszystko,
Za opiekę i noce nieprzespane
I za serce w pełni dla nas oddane”

Mimo trudnych czasów Jadwiga Gębuś miło wspomina dzie-
cięce czasy. – Urodziłam się, jako siódme – najmłodsze dziecko. 

Nikt nigdy nie dał mi odczuć, że jestem nieplanowanym 
maluchem. Ile figli spłatałam, to już tylko moi śp. rodzice 
wiedzą. Byłam bardzo żywym i wesołym dzieckiem – wspo-
minała z uśmiechem poetka. – O ile razy mama za mną ze 
ścierką latała… Bo tato to tylko spojrzał, jakieś trzy słowa 
powiedział i człowiek już wiedział, że źle zrobił. Teraz z per-
spektywy lat dochodzę do wniosku, że im człowiek starszy, 
tym z większym rozrzewnieniem wspomina rodziców, ich na-
kazy i zakazy i to jacy byli i co sobą reprezentowali. Jestem 
im ogromnie wdzięczna za wartości jakie mi wpoili. Mój 
pierwszy wiersz, i chyba przez to najbliższy memu sercu, to 
podziękowanie mamie za cały jej trud, który włożyła w moje 
i rodzeństwa wychowanie. 
„Dla dużej ręki i dziewczęcej rączki
Są zakupione złote obrączki.
To symbol, który ma wartość potęgi,
Włożywszy na palec, składa się przysięgi”

Jak przyznaje pani Jadwiga wiele jej wierszy poświę-
conych jest życiu rodzinnemu i relacjom w niej panującym. 
– Część z nich oparta jest moich doświadczeniach, jednak ich 
duża większość to odpowiedź na moje spostrzeżenia i zasły-
szane opowiadania. Świat cały czas gna do przodu, a ludzie 
nieraz zatracają wartości, które są w życiu ważne. Proszę 
tylko spojrzeć, jak traktuje się teraz przysięgę małżeńską, ile 
par małżeńskich się rozstaje, bo nie chcą lub nie mają cza-
su by walczyć o uczucie, które zaprowadziło je kiedyś przed 
ołtarz. Jakim „balastem” stają się chore osoby starsze, albo 
jak wyglądają nieraz wzajemne stosunki międzyludzkie, 
które co raz częściej poprzetykane zawiścią i zazdrością. 
Czasem się tak zastanawiam i stawiam sobie pytanie tak jak  
w jednym z moich wierszy „Nie wiem czy świat do mnie nie 
pasuje?/Czy ja nie pasuję do świata” – podsumowała poetka.
„Szedłeś przez życie niosąc Chrystusa cierpienie,
Pocieszając chorych i smutnych mówiąc
„Nie lękajcie się, Bóg jest z wami,
Chociaż są chwile smutku i cierpienia”

Kilka z wierszy zebranych w tomiku „Chwile” po-
święconych jest bł. Janowi Pawłowi II. – Przyznaję, że je-
stem osobą głęboko wierzącą, ale nie jestem zakłamana – 
zastrzegała pani Jadwiga. - Świadomie patrzę na te sprawy. 
Moi rodzice byli rozmodlonymi ludźmi, ale nasza gromadka 
różnie podchodziła do spraw religii. Teraz w życiu dorosłym, 
modląc się, to najczęściej wzdycham do św. Józefa i bł. Jana 
Pawła II. Cieszę się, że miałam to szczęście, że mogłam być 
świadkiem pontyfikatu i słuchać przesłań głoszonych przez 
tego niezwykłego człowieka. Człowieka, który mimo, że mi-
łości zaznał tak mało, bo przecież jako dziecko został prak-
tycznie sam, to jednak miał jej w sercu tyle, że potrafił nią 
obdzielić cały świat.

Oprócz pisania wierszy pani Jadwiga, prowadzi rów-
nież „Kronikę Bukowa”. – Namówiły mnie dzieci. Prosiły 
bym spisała te wszystkie wiadomości, które pamiętam i które 
znam z opowiadań ojca i dziadka. Książkę podzieliłam na 
kilka działów, w których opisana jest m.in. historia Bukowa, 
jest też trochę o teraźniejszości i o sąsiednich miejscowo-
ściach. To „wydawnictwo” zostanie dla moich dzieci. Mam 
już 80 lat i takiej ilości wierszy, by ukazał się drugi zbiór, 
podobny do „Chwil”, chyba już raczej nie napiszę, ale mu-
szę przyznać, że tworzenie tego tomiku sprawiło mi wielką 
przyjemność – dodała Jadwiga Gębuś.

Zatrzymała chwilę

Wspomnienia pani Jadwigi znalazły swe miejsce na kartach „Kroniki”

Elżbieta Boroń
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Halina Kościńska

Pamięć jest wieczna      
RYSZARD KULMAN 

(1947 – 2011)
„Kolęda dla nieobecnych” 

Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół,

Że gdziekolwiek są – dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci.

I przekonaj, że tak ma być.
Że po głosach tych wciąż drży powietrze.

Że odeszli po to, by żyć.
I tym razem będą żyć wiecznie.

(Szymon Mucha 1999)

Urodził się w  Grabownicy Starzeńskiej, 
pow. brzozowski, ale stale  mieszkał w Sanoku. 
Jako poeta debiutował w „Prometeju” (1978) wier-
szem” Obłąkany Syzyf” i zdobył nagrodę  w kon-
kursie organizowanym przez to czasopismo. Był to 
początek regularnych już  publikacji prasowych. 
Pisał m.in. do „Tygodnika Kulturalnego”, „Życia 
Literackiego”, „Literatury”, „Okolic”.

Wydał cztery tomiki wierszy: „Cokolwiek 
się stanie”(1982), „Słodki głód”(1989), „Lustra” 
(1997), „Wszystkie kobiety” (2009). 
Jego wiersze znalazły się w albumie 
„Natchnieni Bieszczadom. Anto-
logia poezji” (2008). Przygotował 
także do druku „Brzuch baobabu”  
– cykl opowiadań afrykańskich.

W roku 2003 rzeszowski od-
dział ZLP nagrodził Ryszarda Kul-
mana Srebrnym Krzyżem Zasługi za 
całokształt działalności kulturalnej.

W latach 80. XX wieku 
przewodniczył KKMP „Pogórze”  
w Krośnie. Był członkiem  Klubu 
Literacko-Artystycznego przy Kro-
śnieńskim Domu Kultury, Korpo-
racji Literackiej oraz od 1999 r. 
Związku Literatów Polskich (członkiem zarządu 
oddziału rzeszowskiego).

Był laureatem szeregu konkursów lite-
rackich regionalnych i ogólnopolskich. Ostat-
nią książką wydaną za życia Ryszarda Kulmana  
jest tom „Wszystkie kobiety”, za którą w 2009 
roku otrzymał nagrodę Związku Literatów Pol-
skich „Złote Pióro”. Uprawiał również poezję  
i krytykę literacką. Jego twórczość inspirowana 
podróżami niemalże po całym świecie, stano-
wi oryginalny zapis postrzegania różnych kultur,  
a w nich człowieka. Dominującym tematem poezji 
Ryszarda Kulmana jest walka o miłość, kontakt 
z drugim człowiekiem, dobro ukryte w każdym  

z nas. A źródłem owego dobra jest, według 
słów samego twórcy, sztuka.

„Ona ogarnia nas sobą, otwiera tę-
sknotę za czystym światem; powoduje, że 
znika podłość człowieka, cichnie zwierzę-
cość. Wtedy banał, że piękno tłumi zło, tra-
ci swoją banalność i lśni rzeczywistym zna-
czeniem”. ( Krystyna Świerczewska, Poeta 
w bliskości gór, „Widnokrąg” 1985, nr 23).

Anna Strzelecka z MBP w Sanoku 
tak m.in. wspomina Ryszarda Kulmana: 
„Poeta Kulman wbiega do mnie - i łapiąc 
oddech, w końcu to drugie piętro – śmieje się już od wejścia. Bezceremonial-
nie ściska mnie z całych sił, a na koniec wali po plecach jak kumpla z wojska. 
W międzyczasie opowiada już kilka historii – lokalne miesza ze światowymi, 
sacrum z profanum. Wnuki, sztuka, „a pamiętasz”, nowy wiersz, sorry telefon, 
biznesy. Objazdowy fotoplastykon, wszystko w jednym: radość, smutek, mi-
łość, śmierć, łzy, wesele, kasa, seks. Ostatnio Złote Pióro przyniósł pokazać.

Poeta Kulman jest jak ojciec, nauczyciel, przyjaciel i wielbiciel w jednej 
osobie. Więcej: jest jak wszyscy faceci, nawet kiedy rozmawia z …sąsiadem 
z klatki! Jest jak pełen kolorów i pomysłów videoclip, który zaskakuje nie-
oczekiwanymi zmianami tempa i nagłymi zwrotami akcji…. Świetnie pisze. To 
wie każdy, kto go czytał. On sam pewnie też ma tę świadomość, ale jakoś nie 
przyznaje się do tego zbyt nachalnie…. Mistrzu, szacunek”.

Znany krośnieński poeta Jan Tulik (także posiadacz Złotego Pióra) tak  
z kolei wspomina swojego przyjaciela: „Myślę teraz, że Ci którzy Go nie 
poznali osobiście, coś bezpowrotnie utracili: nie poznają zauroczenia barw-

nością Jego osoby,  spontaniczno-
ścią i naturalnością. Urodził się 
w Grabownicy, ale całe dorosłe 
życie spędził w Sanoku. Ze swą 
troskliwą żoną Haliną i przywią-
zanymi do Nich córkami Edytą  
i Izą tworzyli rodzinę zespoloną,  
w której panowały wyjątkowo szcze-
ra więź i zrozumienie…. Ryszard 
większość życia zawodowego po-
święcił wyjazdom, w tym zagra-
nicznym (Afryka, Ameryka, Chiny, 
prawie wszystkie europejskie kraje 
– pracował w serwisie Autosanu), 

przez ostatnie lata prowadził własną 
firmę….Rysio Kulman był postacią 

tak barwną, że w jego pełnych metafor wypowiedziach granica  pomiędzy 
Jego dobrotliwym humorem, a dramatycznie brzmiącą powagą zacierała się 
– bo takie jest życie – jak sam przypominał. Racjonalista, o jakże bujnej wy-
obraźni artysta. Mój Boże!  Tyle Rysio Kulman rozsiał dobra po świecie swych 
bliskich i dalekich. Jak to możliwe, że Jego ubyło? Wierzę święcie w to, że On 
z nami pozostanie. Człowiek żyje do ostatniej pamięci ludzi – niech ta pamięć 
trwa i przetrwa. Ryszard Kulman jest tego szczególnie godny. Jest On,  tylko 
się oddalił od nas. Na chwilę”. 

Poznałam Ryszarda Kulmana dzięki mojemu śp. mężowi Zbyszkowi. 
Dostałam od Niego  dwa tomiki  wierszy:  „Słodki głód” i „Lustra”. W jednym 
z n ich napisał: „Halinie  Kościńskiej z serdecznością  Ryszard Kulman, Sanok 
22 07 1999.”

A teraz Go nie ma. Udał się w swoją ostatnią podróż.                                                                                      

Ryszard Kulman na rozdaniu „złotych piór” w Rzeszowie 

Ryszard Kulman
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Proponujemy: 
- kursy pierwszej pomocy z certyfikatem UE
- kursy pierwszej pomocy (podstawowe)
- kursy pierwszej pomocy (elementarne)

Polski Czerwony Krzyż w Brzozowie
zaprasza na organizowane przez nas Kursy Pierwszej Pomocy  

dla pracowników: 
urzędów, zakładów pracy, szkół i przedszkoli

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny. Instruktor Pierwszej 
Pomocy ZG PCK tel. 691 865 159 po godz. 20.00. 
Informujemy, że środki pozyskiwane ze szkoleń są przeznaczone na pomoc  
ludziom potrzebującym z terenu powiatu brzozowskiego. 

Polski Czerwony Krzyż 5 października 1999 r. uzyskał, nadany przez Europejskie Referencyjne Centrum Pierwszej Pomocy  
z siedzibą w Brukseli Certyfikat Pierwszej Pomocy. Zaświadczenia wydawane przez Polski Czerwony Krzyż są uznawane  
we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej.  

Halina Kościńska

Tradycje, zwyczaje, obrzędy

Gwiazdka z nieba
Europejskie zwyczaje bożonarodzeniowe

Migocące światełka, połyskujące 
wstążki, zielone girlandy, barwne bombki, 
udekorowane ulice, dzwoneczki dźwię-
czące na wietrze. Kolorowo, gwarnie i we-
soło. Tak w ostatnich latach stara Europa 
przygotowuje się do  Bożego Narodzenia.

W Londynie, Paryżu, Berlinie, War-
szawie świąteczne ozdoby pojawiają się 
już 1 grudnia, a czasem nawet w listopa-
dzie. Wtedy też rozpoczyna się polowanie 
na prezenty, bo okres Bożego Narodze-
nia to czas wręczania podarunków. Wraz  
z szałem zakupów, zaczynają się utyski-
wania na dzisiejszą młodzież, która za-
miast w skupieniu przeżywać adwent, 
czyli czterotygodniowy okres ocze-
kiwania narodziny Chrystusa, po  
prostu dobrze się bawi.

Prawda jest jednak 
taka, że w Europie za-
wsze krytykowano spo-
sób obchodzenia świąt. 
Kiedy w początkach XVII 
wieku w Alzacji w Niem-
czech zaczęły pojawiać się 
w domach pierwsze choin-
ki przystrojone jabłkami, 
opłatkiem i słodyczami, 
zwyczaj ten został zakaza-
ny przez władze. Chodziło 
o to, że ludzie bawią się, za-
miast myśleć o wydarzeniu re-
ligijnym.

W Dreźnie odbywa się targ 
bożonarodzeniowy najstarszy 
w Niemczech. Jego tradycja 
sięga 1434 r. Już od prawie 580 lat 25 li-
stopada na  Starym Rynku w sercu Drezna 
rozkładają stragany rzemieślnicy, kupcy, 

cukiernicy i artyści. Zostają tam aż do 
świąt. Wszędzie unosi się upajający za-
pach ciast, pierników i grzanego wina.

Typowa dla ówczesnych Anglików 
skłonność do objadania się w Boże Naro-
dzenie tak zirytowała Olivera Cromwel-
la, że wprowadził… zakaz obchodzenia 
świat. W Szkocji do lat 70. XX wieku  
25 grudnia był normalnym dniem pracy. 
Na szczęście w końcu święta wróciły 
na Wyspy wraz z pieczonym indykiem 
i puddingiem. Tradycyjnie dekoruje się 
tam domy jemiołą, pod która można się 
bezkarnie całować. Na kominku wiesza 

się skarpety, które Święty  Miko-
łaj wypełnia słodyczami i owo-
cami. Nie może też zabraknąć 
choinki, bez której Anglicy 
nie wyobrażają sobie Bożego 
Narodzenia, a która dopiero 
w połowie XIX wieku przy-
wędrowała tu z Niemiec.

Wcześniej zwyczaj 
stawiania choinki przyjął 
się w Rosji, gdzie wprowa-
dził go Piotr Wielki. Tutaj 
jednak  świąteczne drzewko 
przystrajano nie w Boże Na-
rodzenie, lecz na Nowy Rok. 
Do dziś w nocy z 31 grudnia 
na 1 stycznia rosyjskie domy 
odwiedza Dziadek Mróz, któ-
ry przynosi prezenty. Towarzy-
szy mu śliczna Śnieżynka.

Boże Narodzenie obcho-
dzone jest w Rosji 6 stycznia, 

zgodnie z kalendarzem obowiązującym  
w Cerkwi prawosławnej. Poprzedniego 
wieczoru świętuje się Wigilię, która jest 

uroczystą, ale postną kolacją. Najważ-
niejszą potrawą jest kutia – mieszanina 
ziaren pszenicy, maku, miodu i bakalii.  
W tradycyjnych domach cała rodzina zja-
da kutię z jednej misy, co ma zapewnić 
dobrobyt. Tak jak w Polsce pod białym 
obrusem musi znajdować się sianko.

Choinkę i kolędy, tradycyjne bożo-
narodzeniowe pieśni, lubią prawie wszy-
scy Europejczycy, ale np. we Włoszech 
zdecydowanie ważniejsze są szopki. Bu-
dują je całe rodziny, rywalizując  w kon-
kursach na najpiękniejszą.

Polskiej szopki krakowskiej z ni-
czym jednak porównać nie można. Zro-
biła karierę bo jest oryginalną odmianą 
betlejemskiego żłóbka wpisanego w za-
bytkową krakowską architekturę.

Inna polska specjalność to szopka 
kukiełkowa. Atrakcją w niej jest scenka 
teatralna, w której występują kukiełki po-
ruszane ręcznie lub mechanicznie. Takie 
szopki zostały wymyślone przez średnio-
wiecznych zakonników. Wówczas był to 
jedyny sposób przekazania niepiśmienne-
mu ludowi historii czasów biblijnych, jak 
piszą autorzy w publikacji „Kontynenty. 
Barwne obyczaje i kultura świata”, Po-
znań 2010).

Boże Narodzenie wszędzie wyglą-
da trochę inaczej. W Wigilię Polacy dzie-
lą się opłatkiem. Z kolei Finowie spędzają 
ją w saunie, a na świąteczny obiad jedzą 
„pieczonego Szweda”, czyli potrawę  
z mięsa wieprzowego.

Dla wszystkich wspólne jest jed-
no. Jest to święto rodzinne, pełne miłości  
i pojednania.
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Wigilia po staropolsku, to prawdziwa uczta dla podniebienia, pachnąca 
grzybami, bakaliami i drożdżowym ciastem. W ten wyjątkowy wie-

czór na naszych stołach mogą się pojawić  takie same potrawy jakie jadano 
u nas przed wiekami: barszcz z uszkami i  grzybami, kluski z makiem, pie-
rogi na różne sposoby, postna kapusta, kompot z suszu, ryba po grecku  czy 
panierowany karp. Karp przyrządzany na różne sposoby i sałatka śledziowa 
na stałe wpisały się już w polską tradycję. Jednak ostatnio coraz częściej na 
naszych stołach gości łosoś, czasami dorsz, a sandacze, liny, mintaje i oko-
nie,  to wciąż relikt z książki kucharskiej naszej  prababci - a szkoda.

Zanim  zdecydujemy się na zakup ryby powinniśmy dokładnie się 
jej przyjrzeć. Świeża ryba powinna mieć klarowne, wypukłe oczy oraz 
czerwone skrzela. Skóra ryby powinna być gładka, o połyskliwej barwie, 

pokryta  lekkim śluzem. Po naciśnięciu jej palcem nie powinien zostawać 
dołek, a mięśnie mają być elastyczne i sprężyste. Obecnie  ogólnodostęp-
ne są filety rybne. Nie musimy się już męczyć z zabijaniem i oskrobywa-
niem ryb. Choć ubijanie wigilijnego karpia w pewien  sposób wpisało się  
w tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Ryby muszą być dobrze oczyszczo-
ne, oskrobane z łuski i umyte. Należy je trzymać w szklanych zamkniętych 
naczyniach – dzięki temu inne potrawy w lodówce nie przejdą ich zapa-
chem. Przyrządzane na ciepło przygotowujemy w naczyniach żaroodpor-
nych, kamionkach lub garnkach emaliowanych, ponieważ aluminiowe lub 
stalowe naczynia łatwo wchłaniają zapach. Małe rybki – do 25 dkg, takie 
jak okonie, można smażyć w całości. Inne najlepiej piec w folii aluminiowej 
lub w pergaminie wysmarowanym tłuszczem; są wówczas delikatniejsze  
i bardziej soczyste. Warzywa, przyprawy i farsze  dodane do pieczenia na-
dają rybom szczególny aromat. Obecnie coraz bardziej popularne staje się 
gotowanie na parze, ponieważ mięso ryb nabiera wtedy delikatnego smaku.
Po zakończeniu gotowania potrawy rybnej na dłoniach naczyniach i sztuć-
cach pozostaje nieprzyjemny zapach. Kuchenne przyrządy należy obficie 
przepłukać zimną wodą i wymoczyć w fusach z kawy. Ręce można prze-
trzeć  sokiem z cytryny.

Do spożywania ryb służą  specjalne sztućce – widelec  z długimi ząb-
kami  i szeroki  tępy nóż, który służy do oddzielania mięsa od ości. Jeżeli 
nie mamy specjalnych sztućców podajemy zwykły nóż i widelec. Nóż służy 
do rozsuwania i przytrzymywania, a nie bezpośrednio do krojenia mięsa. 
Warto pamiętać, że ryby podawane jako danie główne powinny być przygo-
towane tak, by nie wymagały krojenia. Trzeba też z nich usunąć ości. Szasz-
łyki z ryb po przełożeniu na talerzyk zsuwamy z patyczka. Podając ryby 
musimy pamiętać także o postawieniu dodatkowego talerzyka na odpadki. 
Zwykłym nożem i widelcem możemy jeść również wszystkie ryby wędzone 
i śledzie. Do ryb przygotowanych w niewielkich kawałkach można poda-
wać sztućce deserowe. Kolejnym problemem trapiącym smakoszy ryb są 
ości. Jeżeli są na talerzu to pół biedy. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy dostaną 

się do ust i nie bardzo wiadomo, jak je stamtąd wydo-
stać. Zasadniczo powinniśmy usuwać je z ust widel-
cem,  dyskretnie wypluwając na niego zawadzającą 
igiełkę. Jeżeli ość utkwi w gardle , należy przeprosić, 
wstać od stołu i udać się do toalety i spróbować spo-
kojnie ją wyjąć. Metoda zagryzania ości chlebem jest 
skuteczna, ale tak naprawdę może być niebezpiecz-
na. Może spowodować  przesunięcie i wbicie się ości  
w przełyk. W takim przypadku należy natychmiast 
udać się do lekarza.

Ryby najczęściej podajemy z cytryną pokrojo-
ną w ćwiartki lub połówki. Kładziemy ją na osobnym 
talerzyku lub razem z daniem głównym na półmisku. 
Często do ryb podajemy białe wino. Godne pole-
cenia są: francuskie Barsac, Sauternes czy Chablis. 
Spożywanie ryb chroni przed chorobą wieńcową   
i zawałem serca. Korzystnie wpływa na obniżenie 
poziomu  cholesterolu i cukru we krwi. Ryby zawie-
rają również korzystne dla zdrowia kwasy tłuszczowe 
omega-3, które nie tylko zmniejszają ryzyko alergii  
i astmy, lecz także wygładzają zmarszczki i korzyst-
nie wpływają na wygląd skóry.

Wigilia po staropolsku

Redakcji Brzozowskiej Gazety Powiatowej 
i Wszystkim Czytelnikom Zdrowych, Spokojnych, 
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Za-
rząd Firmy Handlowo-Usługowej ALTA.

Karp zapiekany w jarzynach

Oczyszczonego i pokrojonego na dzwonka 
karpia średniej wielkości nacieramy solą. Jarzyny: 
dwie marchewki, trzy duże cebule, dwie pietruszki, 
½ selera obieramy myjemy i drobno siekamy. Obie-
ramy 6-8 ziemniaków, kroimy w plastry, zalewamy 
wrzątkiem i osączamy na sicie. Naczynie żaroodpor-
ne smarujemy wewnątrz masłem, układamy połowę 
jarzyn i ziemniaków, posypujemy solą i pieprzem. 
Teraz układamy dzwonka karpia i oprószamy je ve-
getą. Całość przykrywamy  pozostałymi ziemniakami 
i  jarzynami. Danie pokrywamy suto wiórkami masła 
posypujemy posiekaną natką pietruszki i 3 łyżkami 
utartego żółtego sera. Naczynie przykryte folią alu-
miniową zapiekamy w gorącym piekarniku przez ok. 
1 godz. Doskonałe danie na gorąco na Wigilię i nie 
tylko.

SMACZNEGO !

Alina Zygarowicz
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Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza realizuje w Pol-
sce mechanizm „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludno-
ści Unii Europejskiej” (PEAD), do którego przystąpiliśmy od 2004 roku 
wraz ze wstąpieniem Polski do UE.

W ostatnich latach (2009-2011), Komisja Europejska przeznaczała 
na realizację programu ok. 500 mln Euro rocznie. W programie uczestni-
czy obecnie 20 państw członkowskich. Polska jest w gronie państw, któ-
re pozyskują najwięcej środków na realizację programu – drugie miejsce 
po Włoszech.

W ramach administrowanego przez ARR programu do magazy-
nów organizacji charytatywnych realizowane są dostawy ponad 130 tys. 
ton różnych rodzajów artykułów spożywczych - rocznie. W ramach re-
alizacji programu w Polsce, Agencja Rynku Rolnego:
- przeprowadza przetargi na wybór przedsiębiorców, którzy realizują do-

stawy gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji 
charytatywnych, w zamian za towary żywnościowe z zapasów inter-
wencyjnych lub środki pieniężne,

- zawiera i rozlicza umowy z przedsiębiorcami i organizacjami charyta-
tywnymi,

- przeprowadza kontrolę realizacji programu.
Przedsiębiorcy, z którymi ARR zawiera umowy dostarczają go-

towe artykuły spożywcze do magazynów organizacji charytatywnych 
wskazanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie są to:
Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet 
Pomocy Społecznej.

Ww. organizacje charytatywne dystrybuują otrzymywane arty-
kuły spożywcze bezpośrednio wśród osób najuboższych lub za pośred-
nictwem innych lokalnych organizacji charytatywnych lub organizacji 
pożytku publicznego. W dystrybucji artykułów uczestniczy ok. 8 tys. 
lokalnych organizacji na terenie całego kraju.

Beneficjentami programu PEAD w Polsce mogą być osoby znaj-
dujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wieloma czynni-
kami, takimi jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepeł-
nosprawność. Definiuje to ustawa o pomocy społecznej.

Na realizację programu w Polsce w 2011,  KE przeznaczyła ok. 
75,4 mln EUR. Do magazynów organizacji charytatywnych realizowane 
są dostawy 21 różnych artykułów spożywczych z 2 grup towarowych 
(zbożowe i mleczne). Są to m.in.: mąka, kasze, makarony, ryż, płatki 
kukurydziane, dania gotowe, herbatniki, sery, mleko UHT, masło.

Łączna ilość przewidziana do dostarczenia w 2011 r. wynosi ok. 134 
tys. ton. Do 30.09.2011 r. dostarczono ok. 93,5 tys. ton (tj.: ok. 70%).

W ciągu 7 lat realizacji programu PEAD powsta-
ło wiele organizacji, których narodziny i dalsza działal-
ność zdecydowanie opiera się właśnie na Europejskim 
Programie Pomocy Żywnościowej. Organizacje te, aby 
wykonać zadania zawarte w programie przystosowały 
swoje zaplecza infrastrukturalne, logistyczne i admi-
nistracyjne, ale także zainwestowały w kapitał ludzki, 
niezbędny do realizacji programu. Zarówno żywność 
przekazywana w ramach programu, jak i środki finan-
sowe dedykowane jego realizacji, przyczyniły się do 
powstania sieci złożonych, współpracujących i ściśle od 
siebie zależnych lokalnych powiązań.

Wiele organizacji zbudowało w swoim otocze-
niu dodatkowe aktywności, takie jak: noclegownie dla 
bezdomnych, jadłodajnie, świetlice środowiskowe, czy 
centra wolontariatu. Na uwagę zasługuje fakt, że spo-
łeczności lokalne najpierw jednoczą się przy realizacji 
programu pomocy żywnościowej, a następnie zaczyna-
ją zajmować się innymi obszarami życia społecznego 
takimi jak: edukacja, kultura czy sport. Realizacja Eu-
ropejskiego Programu Pomocy Żywnościowej w dużej 
mierze przyczyniła się do rozwoju wolontariatu. Szacu-
je się, że w realizację programu w Polsce zaangażowa-
nych jest ok. 50 tys. wolontariuszy. Żywność jest tym 
wyjątkowym produktem, który łączy ludzi 
w wokół idei pomagania potrzebującym i daje poczucie 
udzielania realnej i niezbędnej pomocy tym, którzy tego 
najbardziej potrzebują.

Agencja Rynku Rolnego laureatem I edycji 
konkursu „Panteon Administracji Polskiej”

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony 
Środowiska POLEKO 2011 w Poznaniu, Agencja Ryn-
ku Rolnego otrzymała nagrodę w konkursie „Panteon 
Administracji Polskiej” za projekt pt. „Nowoczesny 
System Zarządzania – przepisem na przyjazny urząd”.

Po okresie przemian gospodarczych, wdrażanie 
systemów zarządzania stało się powszechnym kierun-
kiem usprawnień organizacyjnych. Oprócz firm komer-
cyjnych systemy zarządzania wprowadzają także m.in. 
urzędy administracji publicznej. System zarządzania 
ma zagwarantować urzędowi wiarygodność, status jed-
nostki przewidywalnej w zakresie jakości, przyjaznej 
klientowi i otoczeniu oraz działającej w sposób przej-
rzysty i bezpieczny.

Żywność dla ubogich

Sekcja Informacji i Promocji
OT ARR Rzeszów
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Niezgodność towaru z umową czy gwarancja 
czyli jak dokonać właściwego wyboru
Udane zakupy zawsze cieszą. Problem po-

wstaje gdy np. na telewizorze pojawiają się pasy 
zamiast obrazu, komputer nie daje się urucho-
mić, wymarzone buty  rozklejają się. Co wtedy 
możemy zrobić, do kogo zgłosić „wadę”, czego 
żądać?

Problematyka niezgodności towaru z umo-
wą i  gwarancji  była już poruszana na łamach na-
szej gazety. Nadal jednak konsumenci mają pro-
blemy z odróżnieniem tych instytucji i wyborem- w przypadku 
ujawnienia się „wad” - najlepszej dla nich formy postępowania.

Pamiętajmy, wszyscy jesteśmy kon-
sumentami, a od tego jaką mamy wiedzę 
na temat  przysługujących nam praw zależy 
czy w przyszłości będziemy w stanie sku-
tecznie je wyegzekwować. Bądźmy więc 
świadomymi konsumentami.

W dzisiejszym artykule porównamy 
te dwie instytucje. Normuje je ustawa z dnia 
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach 

sprzedaży   konsumenckiej oraz  o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz.U. Nr 141 poz, 1176 z późn. zm.).  

Niezgodność towaru z umową Gwarancja

Kiedy ma zastosowanieObowiązuje z mocy prawa, nie moż-
na jej wyłączyć ani ograniczyć.

W każdym przypadku sprzedaży przez przedsiębior-
cę rzeczy ruchomych osobie fizycznej, nabywającej rzecz 
w celu nie związanym z działalnością zawodową lub go-
spodarczą
Wyjątki: 
- sprzedaż  energii elektrycznej, gazu i wody poza sytuacja-
mi gdy są sprzedawane w ograniczonej lub w określonej 
objętości,
- sprzedaż egzekucyjna oraz sprzedaż dokonywana w po-
stępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu są-
dowym.

 Jeśli została udzielona przez gwaranta, 
którym może być np. producent, importer, 
sprzedawca.

Nie ma obowiązku udzielenia gwarancji.
Udzielenie gwarancji następuje przez oświadczenie gwaranta, za-
mieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, określające 
obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w sytuacji gdy wła-
ściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej 
w tym oświadczeniu.
Jeżeli gwarantem jest sprzedawca, jego oświadczenie musi być za-
warte w dokumencie gwarancyjnym.
Uwaga! Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie określa 
obowiązków gwaranta.

Do kogo należy złożyć reklamację

Zawsze do sprzedawcy W miejscu wskazanym w gwarancji np. serwis, sprzedawca

Okres ochrony, czyli w jakim terminie możemy składać reklamację

Określony jest ustawowo i wynosi dwa lata od wyda-
nia towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używa-
na, strony mogą termin ten skrócić do jednego roku.

Określa gwarancja, może to być np. rok, 3 miesiące, 10 lat. Nie 
ma jednego ustawowego terminu.

Z jakich przyczyn możemy składać reklamacjęW przypadku indywi-
dualnego uzgodnienia właści-
wości towaru, jeżeli towar:
-  nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub 

nie ma cech okazanej  kupującemu próbki albo wzoru, 
-  nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy 

zawarciu umowy, chyba że  sprzedawca zgłosił zastrzeże-
nia co do takiego przeznaczenia towaru;

W pozostałych przypadkach jeżeli:
- towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar 

jest zwykle używany oraz  jego właściwości nie odpowia-
dają właściwościom cechującym towar tego rodzaju;

- towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru 
tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapew-
nieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela 
wyrażonych m.in. w oznakowaniu towaru lub reklamie;

 - towar został nieprawidłowo zamontowany lub urucho-
miony przez sprzedawcę albo przez kupującego według 
instrukcji dostarczonej przy sprzedaży.

 Określa je gwarancja 
np. popsucie się sprzętu. Gwa-

rancje zawierają bardzo często szerokie wyłączenia np. obejmują tyl-
ko część urządzenia, nie obejmują bardzo wielu różnych uszkodzeń.
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Z dziejów powiedzeń i nazw

wybrała Halina Kościńska

Nić Ariadny
Znaczy to – nić przewodnia, sposób wy-

brnięcia z beznadziejnie zagmatwanej sytuacji. 
W mitologii greckiej Pazifae, żona Minosa, 
potężnego króla Krety, urodziła Minotaura, po-
twora o ludzkim ciele i głowie byka.  Dla nie-
go właśnie, na polecenie króla Minosa, wiel-
ki inżynier Dedal zbudował Labirynt – pałac  
o zagmatwanym układzie sal i korytarzy. Mi-
nos rozkazał Ateńczykom, by raz na dziewięć 
lat składali mu haracz w postaci siedmiu dzie-
wic i siedmiu młodzieńców, których umiesz-
czano w Labiryncie, gdzie już czatował na 
nich Minotaur, aby ich kolejno pożreć. Kie-
dy Ateńczycy wysłać mieli trzeci taki haracz 
Minosowi, obecny w mieście bohater ateński 
Tezeusz tak głęboko współczuł rodzicom, któ-

rych dzieci miały być wybrane w drodze 
losowania na ofiary Minotaura, że posta-
nowił pojechać wraz z nimi. Na Krecie 
Ariadna, córka Minosa, zakochała się  

w Tezeuszu od pierwszego wejrzenia. Obiecała mu pomóc zabić swojego przy-
rodniego brata, Minotaura, pod  warunkiem, że zabierze ją do Aten jako swoją 
żonę. Tezeusz zgodził się chętnie i uroczyście przyrzekł ożenić się z nią. Otóż 
Dedal, nim wyjechał z Krety, pozostawił Ariadnie magiczny kłębek włóczki i na-
uczył ją, jak się nim posługiwać przy wejściu i wyjściu z Labiryntu. Należy otwo-
rzyć drzwi wejściowe i przywiązać nić do nadproża. Wtedy kłębek się potoczy 
zawiłymi drogami, zmniejszając się ciągle, aż do najdalszego zakątka, w którym 
mieszka Minotaur. Ten kłębek dała Ariadna Tezeuszowi.

Kiedy zabił Minotaura mieczem ofiarowanym mu przez Ariadnę i wydostał 
się przy pomocy kłębka z Labiryntu, zbryzgany  jeszcze krwią potwora, Ariadna 
ucałowała go i poprowadziła, wraz z dziewczętami i chłopcami do portu, gdzie 
wsiedli na oczekujący ich okręt i odpłynęli pod osłoną ciemności. W parę dni 
później, kiedy wylądowali na wyspie Naksos, Tezeusz pozostawił tam uśpioną 
Ariadnę  i pożeglował dalej.

Dlaczego postąpił w sposób tak haniebny – nie wiadomo. Obudziwszy się 
Ariadna gorzko zapłakała. Jedna z legend powiada, że wtedy właśnie wylądował 
na wyspie  bóg Dionizos, który Ariadnę pocieszył i bezzwłocznie poślubił.

Z książki  Władysława Kopalińskiego „Kot w worku czyli z dziejów po-
wiedzeń i nazw”

W pierwszej kolejności  doprowadzenia towaru 
do stanu zgodnego z umową poprzez jego naprawę lub 
wymianę. Żądanie obniżenia ceny, lub odstąpienia od umowy  jest dopusz-
czalne dopiero jeżeli zachodzi jedna z następujących sytuacji:
- naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
- sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu w odpowiednim czasie,
- naprawa lub wymiana narażałyby kupującego na znaczne niedogodności,
Uwaga!  Nie można odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umo-
wą jest nieistotna.

 Przysługują tylko takie roszczenia 
jakie są wymienione w gwarancji. Naj-

częściej gwarancja przewiduje jedynie naprawę to-
waru lub wymianę po kilku nieudanych naprawach 
tej samej usterki.

Czego możemy żądać

Termin wykonania zobowiązania
Musimy rozróżnić dwa terminy:
1. termin ustosunkowania się do żądania konsumenta, czyli poinformowa-
nia nas przez sprzedawcę czy nasza reklamacja jest uznana czy nie – nie-
zwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni w przypadku wystąpienia przez 
kupującego z jednym, z dwóch roszczeń tj. naprawy albo wymiany towa-
ru;
2. termin wykonania żądania, czyli termin faktycznej naprawy lub wymia-
ny rzeczy- nie jest szczegółowo określony, reklamacja musi być załatwiona 
w „odpowiednim czasie” 

Powinna określać sama gwaran-
cja. Jeżeli termin nie jest określony zastosowanie ma 
art. 455 kodeksu cywilnego, w myśl którego świad-
czenie powinno być spełnione niezwłocznie po we-
zwaniu wierzyciela.

Opracowano na podstawie broszury SKP „jak skutecznie 
reklamować towary konsumpcyjne”, „Zanim kupisz jak mądrze 
kupować i skutecznie reklamować artykuły gospodarstwa domo-
wego” Irena Rąpała

Rzecznik Praw Konsumenta



48 Zapraszamy na stronę Starostwa Powiatowego w Brzozowie http://www.powiatbrzozow.pl

SPORT

Aleksandra Ryba spędziła sezon w seniorskim biało-
czerwonym trykocie. Mateusz Ryba i Adam Piotrowski dostą-
pili zaszczytu reprezentowania młodzieżowej kadry narodowej. 
Sukcesy indywidualne i drużynowe na mistrzostwach Polski 
w różnych kategoriach wiekowych. Organizacja na brzozow-
skim MOSiR-ze XXV Młodzieżowych Mistrzostw Polski  
w Łucznictwie, a także codzienna, ciężka praca na treningach  
w UKS-ie Górniku Humniska z uczniami tamtejszej szkoły pod-
stawowej oraz z osiemnastoosobową kadrą Górnika Grabow-
nica. Tak właśnie wyglądał rok 2011 łuczników stawiających 
pierwsze sportowe kroki w Humniskach, a kontynuujących ka-
rierę w Grabownicy. Nie szczędził wysiłku, ale wynagradzał za 
solidność i zaangażowanie. Słowem nawiązywał do chlubnej 
łuczniczej tradycji w powiecie brzozowskim. Podtrzymującej 
nie tylko sukcesy na arenie ogólnopolskiej, ale również bardzo 
dobrą współpracę między szkołą w Humniskach,  a Górnikiem 
Grabownica oraz sprawdzający się od wielu lat system szko-
lenia.

Postęp
- Zakończony niedawno sezon był trochę lepszy od poprzed-
nich. Liczyliśmy się zarówno w seniorach, młodzieżowcach, jak 
i młodzikach. Postawa w najmłodszej grupie cieszy bardzo, bo 
oznacza kontynuację. Rosną następcy, więc można myśleć per-
spektywicznie – powiedział Jacek Ryba, trener łuczników Gór-
nika. Ci następcy, to przede wszystkim młodziczki: Wiktoria 
Toczek, Agata Ryba (siostra Aleksandry, reprezentantki Polski 
seniorek) oraz Patrycja Kędra, które w roku 2011 zdobyły ha-
lowe wicemistrzostwo Polski. Pierwsze dwie zwyciężyły też 
w Memoriałach A. Gromskiego oraz  K. Wiśniewskiej. – Na 
uwagę zasługują też nasi reprezentacyjni zawodnicy. Aleksan-
dra Ryba może się w tym roku pochwalić brązowym medalem 
mistrzostw Polski seniorek. To znakomity wynik, a bardzo do-

bra postawa w całym sezonie zaowocowała powołaniem kadry 
Polski na kolejny, 2012 rok. W czołówce krajowej mieścili się 
też Mateusz Ryba i Adam Piotrowski – podkreślił trener. Dodać 
należy, że Aleksandra Ryba łączy sport z nauką na Politechnice 
Warszawskiej. 

W roli gospodarza
Górnik Grabownica podołał w sezonie 2011 nie tylko ry-

walizacji stricte sportowej. Równie dobrze wszak wypadł w roli 
organizatora XXV Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Łucz-
nictwie. A wyzwań przed czempionatem rozegranym na stadionie 
Brzozovii gospodarzom nie brakowało. Tym bardziej, że najwięk-
szy problem stanowiły „czynniki niezależne” – mianowicie po-

Dobry sezon łuczników Górnika

Międzynarodowe Zawody o Złotą Ciupagę w Żywcu (udział 
166 zawodników) - Aleksandra Ryba zajęła 4 miejsce ulegając 
w walce o trzecie miejsce Marzenie Stupkiewicz z Jar Kielnaro-
wa tylko 1 punktem. Drużyna męska w składzie: Mateusz Ryba, 
Radosław Ryba, Marcin Słota zajęła 5 miejsce, również 5 miej-
sce zajął mikst w składzie Aleksandra Ryba i Mateusz Ryba.
Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Rzeszowie – mikst 
w składzie Aleksandra Ryba i Mateusz Ryba zajął  6 miejsce
XXVI Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i 4 Halowe 
Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w Milówce - mikst  
w składzie Aleksandra Ryba i Jakub Warchałowski zajęli  
6 miejsce. W kategorii Młodzieżowiec 8 miejsce zajął Mate-
usz Ryba natomiast zespół mężczyzn w składzie Mateusz Ryba, 
Adam Piotrowski, Radosław Ryba zajął 5 miejsce
I Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików - drużyna dziewcząt 
w składzie: Patrycja Kędra, Agata Ryba, Wiktoria Toczek zajęła 
2 miejsce zdobywając  srebrny medal.
XXIX Memoriał A. Gromskiego i XI K. Wiśniewskiej  
w swoich kategoriach zwyciężyły Agata Ryba i Wiktoria To-
czek.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - drużyna mężczyzn w skła-
dzie: Mateusz Ryba, Adam Piotrowski, Radosław Ryba zajęła  
3 miejsce zdobywając brązowy medal.
Mistrzostwa Polski Seniorów - Aleksandra Ryba zajęła  
3 miejsce, zdobywając brązowy medal
Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego - w swoich katego-
riach wiekowych zwyciężyli: Wiktoria Toczek, Patrycja Kędra, 
Adam Piotrowski, Aleksandra Ryba
Jesienne Zawody Lajkonika w Krakowie 1 miejsce i złoty 
medal zdobyła Wiktoria Toczek
Międzynarodowe Mistrzostwa Krakowa - 3 miejsce zajęła 
Aleksandra Ryba, wśród mężczyzn 6 miejsce zajął Adam Pio-
trowski, 8 miejsce Mateusz Ryba.
VI Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskie-
go w Warszawie w kategorii Juniorka zwyciężyła Aleksandra 
Ryba
I Mistrzostwa Polski  Młodzików  w strzelaniu 2 x 50 m 
Wojciech Bryś  zajął 2 miejsce zdobywając srebrny medal,  
w ogólnej klasyfikacji zajął 4 miejsce, a drużyna męska w skła-
dzie Wojciech Bryś, Konrad Sawicki, Daniel Winiarski zajęła  
9 miejsce. Natomiast drużyna dziewcząt w składzie Agata Ryba, 
Patrycja Kędra, Wiktoria Toczek była 4.

W rankingu Polskiego Związku Łuczniczego drużyna 
GKS Górnik Grabownica uplasowała się na 12 miejscu w Pol-
sce na 71 drużyn, natomiast powiat brzozowski został sklasyfi-
kowany na 14 miejscu. 

Sukcesy łuczników 
Górnika w sezonie 2011

Łucznicy Górnika Grabownica osiągali sukcesy na ogólnopolskich zawodach

Łucznicy Górnika podczas udanych I Mistrzostw Polski Młodzików
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goda. Niełaskawa wyjątkowo, złośliwa wręcz i nieprzejednana. 
Zmuszająca zawodników do dwudniowego strzelania przy ciągle 
padającym deszczu. Podołano na szczęście wyzwaniu. Zawody 
przeprowadzono, a medale rozdano. Jeden z kompletów przypadł 
męskiej drużynie miejscowych w składzie: Mate-
usz Ryba, Radosław Ryba, Adam Piotrowski. Wra-
żenie zrobiła ich postawa w ćwierćfinałowym po-
jedynku ze Społem Łódź (minimalnie wygranym) 
 i półfinałowym ze Stellą Kielce (minimalnie 
przegranym). Brąz zapewnili sobie, wygrywając 
z Prudnikiem.

Młodzicy zauważeni
Starsi łucznicy Górnika zauważeni zosta-

li przez trenerów pierwszej reprezentacji Polski 
oraz młodzieżowej, zaś młodzików „wyłowili” 
szkoleniowcy kadry wojewódzkiej. W 2011 roku 
województwo podkarpackie w kategorii mło-
dzików reprezentowali: Wojciech Bryś, Konrad 
Sawicki, Daniel Winiarski. W kategorii młodzi-

ków młodszych: Agata Ryba, Patrycja Kędra. Wśród juniorek  
w podkarpackiej drużynie znalazła się natomiast Iwona Szmyd.  
– Przy Urzędzie Marszałkowskim planowane jest szkolenie grupy 
olimpijskiej 2016. Do 30 września mieliśmy wytypować kandy-

datów i uczyniliśmy to. Mamy nadzieję, 
że wyniki uzyskane przez naszych łucz-
ników pozwolą im przejść pozytywną 
selekcję – mówi Jacek Ryba. Ola Ryba  
i Mateusz Ryba mają ponadto szanse na 
stypendium sportowe na 2012 rok fun-
dowane przez Urząd Marszałkowski. 

Współpraca
Obecnie zawodnicy Górnika 

trenują na sali gimnastycznej szkoły  
w Humniskach. Treningi odbywają się 
3 razy dziennie i trwają po 2 godziny.  
- Współpraca klubu ze szkołą układa 
się znakomicie. Dziękujemy dyrektoro-
wi szkoły, Lucjanowi Czechowi, za to, 
że umożliwia nam szkolenie adeptów 
łucznictwa. W przeciwnym wypadku 
trudno byłoby zachęcić dzieci do tej 
dyscypliny sportu. W szkole natomiast 
zainteresowanych łucznictwem nie 

brakuje. Prowadzeni są przez Stani-
sławę Warchałowską, a po ukończeniu 

nauki w Humniskach przechodzą do młodzików w Górniku Gra-
bownica. Są nieźle wyszkoleni, co znacznie zwiększa ich szanse 
na osiągnięcie sukcesu – stwierdza trener Jacek Ryba. Oprócz 
niego zajęcia w Górniku prowadzą Zdzisław Toczek i Marek 
Ryba. 

Szkoła w Humniskach zatem nadal stanowi mocne zaple-
cze Górnika Grabownica. Tradycją staje się również duże zain-
teresowanie łucznictwem ze strony uczniów. Niech im wszyst-
kim w krew wejdzie również wygrywanie. Jak znamienitym 
poprzednikom.

 Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. 
Od 1962 roku gruntował swoją wiedzę z zakresu ry-
sunku, malarstwa i grafiki w kółkach plastycznych 
przy boku znanych gliwickich artystów, plastyków. 
Fascynuje się twórczością hiszpańskiego surreali-
sty Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął przygodę  
z malarstwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem sa-
tyrycznym. Wykonywał ilustracje do książek. Jego 
rysunki prezentowane są na wystawach w kraju i za 

granicą. 
Tadeusz Krotos

... na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Brzozowie

Brązowy medal Górnika ...

Sebastian Czech
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za treść reklam i ogłoszeń.

ROZRYWKA
BARAN (21 III – 20 IV) 
Grudzień przyniesie Ci szansę na po-
zytywne zmiany. Twoje radosne nasta-

wienie i wyjście ku nowym możliwościom będą 
sprzyjać sukcesowi. Zaakceptujesz przeszłość  
i z ufnością spojrzysz przed siebie. Przypływ 
większej ilości pieniędzy pozwoli Ci na sprawie-
nie sobie przyjemności. Dobre wiadomości doty-
czące pracy lub awansu.

BYK (21 IV – 21 V) 
Poświęć czas i uwagę sprawom uczu-
ciowym. Przyjrzyj się sytuacjom i od-

kryj ich głębsze znaczenie. Staniesz się doskona-
łym słuchaczem, dzięki temu wiele osób zechce 
powierzyć Ci swoje tajemnice. Twoje wyciszenie 
i spokój będą działać jak magnes. Zapisz swoje 
marzenia i sny. Więcej czasu poświęć też spra-
wom domowym oraz dzieciom.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Jeśli Twoja praca wymaga precyzji i ja-
snego stanowiska, nie podejmuj w tym 

czasie żadnych wiążących decyzji. W rozwią-
zaniu wszelkich problemów pomocni okażą się 
przyjaciele. Zwróć uwagę na informacje jakich 
udzielasz, czy są one zgodne z rzeczywistością. 
Nadmierna emocjonalność w słowach może wpę-
dzić Cię w kłopoty.

RAK (22 VI – 23 VII)
Wrażliwe Raki poczują potrzebę po-

kazania się na forum publicznym. Nowe pomy-
sły i idee będą motorem do pokonania swojej 
nieśmiałości. Potwierdzenia będziecie szukać  
w gronie najbliższych. To dobry czas na rozpo-
częcie zmian, działanie we własnym imieniu  
i wyrażanie swoich poglądów. Poczujecie się 
pewni i zdecydowani.

LEW (24 VII – 23 VIII) 
W grudniu zwolnij tempa. Sukces czy pie-
niądze nie będą tym, o co w tym miesią-

cu warto zabiegać. Podsumowanie mijającego roku 
skłoni Lwy do głębszej refleksji. Wykorzystajcie czas 
na głębszy relaks i odpowiedzcie sobie na najważ-
niejsze pytania. Jeśli jesteś osobą samotną, zachowaj 
czujność, na horyzoncie pojawi się ktoś niezwykle 
interesujący.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Panny będą dążyły do równowagi przez 
załatwienie spraw całkowicie formalnie.  
W sprawach prawnych wskazane jest korzy-

stanie z pomocy profesjonalistów. Ważne dokumen-
ty, których oczekujesz otrzymasz. Twoja dokładność 
i skrupulatność okaże się atutem. Możesz zawrzeć 
ciekawą znajomość, która w niedługim czasie prze-
kształci się w coś poważniejszego.

WAGA (24 IX – 23 X) 
Wagi będą miały poczucie ograniczenia, ale 
również same mogą stać się zaborcze wo-
bec ludzi, nad którymi w swoim mniemaniu 

panują. Wiele sytuacji będzie sprawdzianem charak-
teru. Wielu pokusom będzie trudno się oprzeć. Dzięki 
tym doświadczeniom zweryfikuj swoją samoocenę. 
Zaakceptuj swoje słabości.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nowe doświadczenia spowodują lekką 
dezorientację. Jedyne co możesz zrobić to 

podążać za głosem instynktu. Nie podejmuj żadnych 
odpowiedzialnych decyzji bo możesz nie dość dobrze 
ocenić swoje położenie. To dobry okres na wyjazdy 
i zawieranie nowych znajomości. Wasze oryginalne 
pomysły mogą zaskoczyć innych.

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Strzelce będą w dobrym nastroju i świet-
nej kondycji dzięki satysfakcji zawodo-

wej i osobistej. Będzie to dobry czas na spełnienie 
swoich zachcianek. Z pewnością pozwolicie sobie 
na więcej przyjemności. Kierujcie się rozsądkiem 
by nie przeholować, zarówno z wydatkami jak  
i z wysokokaloryczną dietą. Wolne Wagi mają szan-
se poznać nowe urocze osoby.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Wytrwałość i konsekwencja Koziorożca 
będzie nagrodzona. Dobre widoki na po-

mnożenie majątku i trafne transakcje. Opanowanie 
jest kluczem do sukcesu. W związkach miłosnych 
okres namiętności. Twoja duma ze swoich umiejęt-
ności i doświadczenia ułatwi realizację zamierzeń.

WODNIK (21 I – 19 II)
Doskonały okres na realizację swoich 
planów, marzeń i pragnień. Zrozumiesz 

czego oczekujesz od życia i jak możesz to osiągnąć. 
Bez złudzeń i lęku spojrzysz na swoje szanse. Mo-
żesz być pewny, że świat pozytywnie odpowie na 
Twoje działania. W swoim codziennym życiu sta-
wiaj na intuicję.

RYBY (20 II – 20 III) 
Na wiele spraw trzeba spojrzeć inaczej. 
Wiele decyzji musisz jeszcze dojrzeć. 

Pójście drogą na skróty nie przyniesie oczekiwa-
nego efektu. W sprawach finansowych lekki zastój. 
Inwestycje poczynione w tym miesiącu mogą oka-
zać się nietrafione. Tempo Twojego życia znacznie 
wzrośnie. Pamiętaj aby w tym zamieszaniu znaleźć 
czas na odpoczynek.
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