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Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kolegiacie 
Brzozowskiej, którą odprawił ks. Bogdan Blama. Następnie na 
placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Brzo-
zowie odbył się uroczysty apel. Pełniący obowiązki Komendan-
ta Powiatowego Policji w Brzozowie mł. insp. Adam Paczosa 
podkreślił znaczenie służby jaką na co dzień pełnią brzozowscy 
policjanci. - W miarę możliwości wprowadzamy zmiany organi-
zacyjne, by móc dostosować się do potrzeb, by móc skutecznie 
przeciwstawić się przestępczości. Oznaki kryzysu gospodarczego 
znalazły w tym roku odzwierciedlenie w ilości przestępstw prze-
ciwko mieniu, szczególnie kradzieży i kradzieży z włamaniem. 
Podejmujemy jednak działania, by ograniczać tego rodzaju zja-
wiska. Funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym dziękuję za 
to, że nie patrząc na przeszkody i niedogodności, skutecznie re-
alizujecie zadania. dziękuję też samorządom za przychylny sto-
sunek do policji, za wsparcie finansowe i rzeczowe – podkreślił 
A. Paczosa.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył  
I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Rzeszowie insp. Kazimierz Mruk. Awans na nadkomi-
sarza otrzymali komisarze Mariusz Urban i Krzysztof Obłój. 
Stopień aspiranta sztabowego otrzymał st. asp. Stefan Szpienik, 
starszego aspiranta – asp. Bogdan Wolanin; aspiranta – młod-
si aspiranci: Marek Kaczor, Agnieszka Wróbel i Witold Zubel,  
a młodszego aspiranta – st. sierż. Małgorzata Serafin. Awans na 
sierżanta sztabowego otrzymali starsi sierżanci: Witold Bury, 
Zbigniew Helon, Grzegorz Matusz, Piotr Skubisz, Leszek Smo-
leń i Bogdan Sobota. Na starszego sierżanta awansowani zostali 
sierżanci: Albert Adam, Joanna Baranowska, Aldona Czerkies, 
Przemysław Gembalik, Sławomir Godzisz, Janusz Korfanty, 
Katarzyna Pudło i Daniel Śnieżek, a na starszego posterunko-
wego post. Agnieszka Drozd, Robert Jakiel i Marcin Szul. Po-
nadto pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji  
w Brzozowie podinsp. Adam Paczosa odebrał awans na młod-
szego inspektora podczas wojewódzkich obchodów Święta 
Policji w Rzeszowie. Na tej samej uroczystości Brązową Od-
znakę „Zasłużony Policjant” odebrali Zdzisław Toczek, Adam 
Pobidyński, Marek Sowa, Grzegorz Wacek i Szymon Łotuszka, 
a asp. szt. Piotr Głąb został wyróżniony brązowym medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa”.

W uroczystościach w Brzozowie, oprócz insp. Kazimie-
rza Mruka wzięli również udział: Poseł Bogdan Rzońca, Se-
nator Alicja Zając, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP  
w Rzeszowie st. bryg. Bogdan Kuliga, Starosta Brzozowski Zyg-
munt Błaż, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk 
Kozik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Stanisław 
Pilszak, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Jan 
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Andrzej Józefczyk

ŚWIĘTO POLICJI
w brzozowskiej komendzie

Szmyd, Prokurator Rejonowy w Brzozowie Zbigniew Pankow-
ski, Przewodnicząca Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego  
w Brzozowie sędzia Sylwia Szajna, Zastępca Burmistrza Brzo-
zowa Maria Rymarz, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, 
Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, Wójt Gminy Haczów 
Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Domaradz Jan Pilch, Kierownik 
Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu w Strachocinie Mie-
czysław Kawecki, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjan-
tów w Rzeszowie asp. szt. Józef Bąk. 



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

POWIAT  BRZOZOWSKI

XX Sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Sebastian Czech

 15 tysięcy złotych przekaże powiat brzozowski gminie 
Olszyna (powiat lubański) na usuwanie skutków powodzi. Na po-
czątku lipca żywioł zniszczył gospodarstwa, domy, budynki uży-
teczności publicznej, zabierając wielu dorobek całego życia. O po-
mocy dla poszkodowanych zadecydowali radni powiatowi podczas 
ostatniej sesji, która odbyła się 19 lipca br.

 Uszkodzone zostały ponadto mosty, drogi, obiekty infra-
strukturalne, niektórzy stracili dach nad głową. Brakuje środków 
czystości, żywności, również ubrań, mebli, czy sprzętu AGD.  
– Jakby tych nieszczęść było mało, doszło do kolejnej tragedii. Spło-
nęła znaczna część zakładu „Imka” w Lubaniu, jednego z najwięk-
szych pracodawców w powiecie lubańskim. Zagrożonych jest ponad 

500 miejsc pracy. Zatrudnieni w nim byli także mieszkańcy 
gminy Olszyna, więc los doświadczył ich tego lata podwójnie 
– napisał w apelu o pomoc dla powodzian Starosta Lubański 
– Walery Czarnecki. Wszystkie zebrane środki trafią do naj-
bardziej poszkodowanych osób z terenu gminy Olszyna.
 Decyzją radnych powiat brzozowski przystąpił  
w charakterze partnera do projektu „Trasy rowerowe  
w Polsce Wschodniej” w ramach programu operacyjnego 
„Rozwój Polski Wschodniej”. Trasa liczyć będzie w su-
mie 1750 kilometrów i przebiegać przez województwa: 
podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i war-
mińsko-mazurskie. – Według wstępnej koncepcji w powie-
cie brzozowskim z kolei łączna jej długość wyniesie prawie  
7 kilometrów. Powiedzie drogami powiatowymi od Dynowa 
przez Siedliska, Hutę Poręby i Jawornik Ruski w kierun-
ku Birczy. Na niektórych odcinkach zabudowane zostaną 
rowy i utworzone bitumiczne ścieżki rowerowe o szerokości 
2,5 metra. Zakłada się również dobudowę kładki przy mo-
ście w Siedliskach na rzece Jaworce szerokiej na 2 metry  
i wykonanie tam jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego  
– podkreślił Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski. 
 Całkowity koszt budowy trasy rowerowej przebie-
gającej przez powiat brzozowski wynosi 1 milion 908 tysię-
cy złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 milion 
622 tysiące złotych, z budżetu państwa blisko 191 tysięcy,  
a wkład własny powiatu liczy nieco ponad 95 tysięcy zło-
tych. 
 Więcej informacji można uzyskać w Internecie 
pod hasłem „Projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej  
- szlaki-rowerowe.pl”.

Powiat brzozowski partnerem 
w polsko-słowackim projekcie

19 lipca br. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie została 
podpisana umowa o realizacji słowac-
ko-polskiego projektu pod nazwą „Pa-

miątki UNESCO w Presovskim Kraju i Województwie Pod-
karpackim”, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 
2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go.

Umowa o realizacji projektu została zawarta ze strony 
polskiej przez powiat brzozowski, który reprezentowali Staro-
sta Brzozowski Zygmunt Blaż i Wicestarosta Janusz Draguła, 
a ze strony słowackiej przez Regionalną Agencję Rozwoju  
w Svidniku i jej dyrektora Mirona Mikitę, który pełni również 
obowiązki Wiceburmistrza Svidnika.

Głównymi celami projektu, którego realizację zaplano-
wano na okres od 01.02.2013 do 30.11.2013 roku jest m.in. 
zgromadzenie dokumentacji na temat zabytków UNESCO  
w Województwie Podkarpackim i Preszowskim Kraju, wyda-
nie wspólnej publikacji, przygotowanie tablic informacyjnych 
o zabytkach, które zostaną umieszczone na terenie dawnego 

przejścia granicznego Barwinek/Vysny Komarnik oraz organizacja 
Międzynarodowej Konferencji „Pamiątki UNESCO na terenie sło-
wacko-polskiego pogranicza”.

Pomagamy powodzianom

Radni powiatowi podczas sesji zdecydowali przekazać środki finansowe 
na usuwanie skutków powodzi w Gminie Olszyna

Podpisanie umowy o realizacji słowacko-polskiego projektu
 pn. „Pamiątki UNESCO w Presovskim Kraju i Województwie Podkarpackim”

Magdalena Pilawska
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 Dobiegły końca prace związane z likwidacją 6 osu-
wisk na drodze powiatowej Brzozów-Wara w miejscowości 
Przysietnica. To największe w ostatnich latach przedsięwzięcie, 
zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym, koszto-
wało 8 mln 710 tys. zł.  
 Zabezpieczenie osuwisk następowało etapami i rozpo-
częło się jeszcze w 2011 r. Było koniecznością, gdyż zsuwanie 
się warstw ziemi w obrębie osuwisk powodowało zapadanie się 
drogi na odcinku 1 320 mb i niszczenie jej nawierzchni. Na 

zagrożenie całkowitym oberwaniem drogi zwró-
cił również uwagę Państwowy Instytut Geolo-
giczny, któremu zlecono przeprowadzenie badań 
i opracowanie ekspertyzy, stanowiącej podstawę 
do zlecenia opracowania dokumentacji projekto-
wo-budowlanej, na którą powiat otrzymał dotację 
z MSWiA w kwocie 240 000 zł. - Rodzaj i skala 
osuwisk wymagały (według pierwotnej wersji do-
kumentacji) zastosowania po raz pierwszy skom-
plikowanej technologii, co wiązało się z kosztami 
na poziomie ok. 27 mln zł. Tak wysokie koszty 
przedsięwzięcia czyniły z oczywistych względów 
realizację tego zadania mało realnym. Poszukiwa-
no więc rozwiązania tańszego, lecz jednocześnie 
skutecznego. Warunek ten spełniła kolejna wersja 
projektu technicznego, która została pozytywnie 
zaopiniowana przez Wojewódzki Zespół Nadzoru-
jący Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwi-
skowa”, któremu przewodniczyła Pani Małgorzata 
Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacka. To 
na jej wniosek Minister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji zapewnił wsparcie finansowe w kwocie  

Powiat zabezpieczył 
ciąg 6 czynnych osuwisk

ok. 6 mln 968 tys. zł, stanowiące 80% wartości zadania. Pozosta-
ła część pochodziła z budżetu powiatu – dodaje Janusz Draguła 
Wicestarosta Brzozowski. 
 Warto podkreślić, że tak wysoka wartość zadania spo-
wodowana była zakresem przedsięwzięcia. W ramach wykona-
nych prac zabezpieczono ciąg 6 czynnych osuwisk na długości 
przeszło 1 km drogi powiatowej za pomocą przypory ze zbrojo-
nych ponad 700 betonowych pali o średnicy 60 cm i długości od 
10 do 14 m każdego z nich. Ponadto wykonano przebudowę 5 

przepustów drogowych pod koroną drogi, odwodniono 
korpus drogowy i tereny osuwiskowe za pomocą syste-
mu drenażowego z rur perforowanych, a także dokona-
no odwodnienia powierzchniowego drogi. 
W następnej kolejności wzmocniono konstrukcję na-
wierzchni drogi na długości 1,3 km, utwardzono po-
bocza, wykonano urządzenia poprawiające bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, a ponadto wyprofilowano  
i zabezpieczono skarpy oraz nasypy drogi.  Wszystkie 
te kosztowne i pracochłonne zabiegi spowodowały, że 
w chwili obecnej przejazd drogą powiatową przez Przy-
sietnicę stał się komfortowy, a przede wszystkim bez-
pieczny. 

Magdalena Pilawska
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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/

Brzozowscy strażacy płetwonurkowie 
najlepsi na Podkarpaciu

Reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzozowie zajęła drużynowo pierwsze miejsce w XIII 
Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków Płetwo-
nurków rozegranych 16 lipca br. na Poligonie Szkoleń Wodnych  
w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim. Indywidualnie sukces od-
niósł  st. sekc. Daniel Wojtowicz, który zakończył rywalizację jako 
wicemistrz Podkarpacia. 

W skład naszej drużyny weszli następujący strażacy - płetwo-
nurkowie: asp. sztab. Mariusz Smoleń, st. sekc. Daniel Wojtowicz, 
sekc. Rafał Ziemiański, st. str. Piotr Garbiński.

W konkurencji drużynowej każdy z zawodników danej ko-
mendy, wyposażony w odpowiedni sprzęt miał do wykonania pod 
wodą ściśle określone zadanie, zgodne z regulaminem i schematem 
trasy tych zawodów. Na końcowy wynik drużyny składała się suma 
punktów uzyskanych za czas wykonania konkurencji oraz ewentual-

nych punktów karnych, przyznanych za  elementy niezgod-
ne z  regulaminem.

Strażacy i owady błonkoskrzydłe 

W czasie letnim i jesiennym wiele 
owadów wykazuje wzmożoną aktywność. 
W całym kraju wiele z nich zagnieżdża się 
blisko zabudowań człowieka, a nawet bez-
pośrednio w budynkach mieszkalnych.

Również w powiecie brzozowskim 
w tym okresie wzrasta znacząco liczba 
zgłoszeń do Państwowej Straży Pożarnej 
o pomoc w tym zakresie. W okresie od 
15 czerwca br. do 12 lipca br. brzozowscy 
strażacy 30 razy interweniowali przy usu-
waniu gniazd tych owadów. Strażacy za-
bezpieczeni w specjalne ubrania ochronne 
usuwali gniazda lub roje szerszeni i os zlo-
kalizowane bezpośrednio przy miejscach 
przebywania ludzi. Zdarzenia te stanowią 
blisko połowę wszystkich zdarzeń w tym 
czasie. Jest to poważne zaangażowanie sił 
ratowniczych Krajowego Systemu Ratow-

niczo-Gaśniczego niosących pomoc w trybie 
zdarzeń o charakterze nagłym. Strażacy postę-
pują przy takich zdarzeniach zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie zasadami. 
1.W przypadku stwierdzenia zagrożeń zwią-

zanych z przebywającymi w obiekcie grupa-
mi dzieci lub osób o ograniczonej zdolności 
poruszania się,  podejmują doraźne działania 
ewakuacyjne tych osób, a następnie działania 
zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.

2.W pozostałych przypadkach podejmują dzia-
łania polegające na doraźnej ewakuacji osób 
ze strefy zagrożenia (pokoju, mieszkania, 
domu), oznakowują i zabezpieczają strefę 
taśmą ostrzegawczą, informują właściciela, 
zarządcę lub użytkownika obiektu o istnieją-
cym roju lub gnieździe i pisemnie przekazują 
miejsce zdarzenia z zaleceniem  zapewnienia 
dalszego bezpiecznego użytkowania obiek-
tu.

3.Gdy istniejąca konieczność usunięcia roju 
lub gniazda wymaga rozbiórki elementów 
obiektu właściciel jest informowany o póź-
niejszej samodzielnej naprawie. Brak zgody 
na takie działanie skutkuje ewakuacją osób 
zagrożonych bezpośrednio jak w punkcie 2.

kpt. Tomasz Mielcarek, fot. M. Kołodziej

W usuwaniu gniazd owadów 
błonkoskrzydłych pomoc niosą spe-
cjalistyczne firmy usługowe przygo-
towane do takich zadań. Posiadają  
wyposażenie i specjalistyczne środki 
chemiczne niezbędne do usunięcia 
tych owadów.

kpt.  Bogdan Biedka
fot. BPI

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE
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Prawa człowieka to podstawowe, 
powszechne, przyrodzone, nienaruszalne 
i niezbywalne prawa przysługujące jed-
nostce w jej relacji z władzą publiczną.
Opierają się one na 3 tezach:
-  każda władza jest ograniczona,
- każda jednostka posiada sferę auto-

nomii, do której nie ma dostępu żadna 
władza,

-  każda jednostka może domagać się od 
państwa ochrony jej praw.

Jaka jest różnica pomiędzy zwy-
kłym przestępstwem a przestępstwem  
z nienawiści? Każdy może być ofiarą 
zwykłego przestępstwa, natomiast ofia-
ry przestępstw z nienawiści są typowane 
ze względu na pewne cechy. Źródłem 
przestępstw popełnianych z nienawiści 
są uprzedzenia i ukształtowane w danym 
środowisku stereotypy w odniesieniu do 
osoby lub grupy, dobieranej ze względu 
na jej rzeczywistą lub domniemaną przy-
należność lub związek z określoną rasą, 
narodowością, pochodzeniem etnicznym, 
językiem, kolorem skóry, religią, płcią, 
wiekiem, psychiczną lub fizyczną niepeł-
nosprawnością, orientacją seksualną, etc.

Stereotypy i uprzedzenia prowa-
dzą w następnej kolejności do dyskrymi-
nacji - wrogiego lub niesprawiedliwego 
zachowania w stosunku do członków ste-
reotypizowanej grupy, spowodowanego 
wyłącznie tym, że do tej grupy należą.  
W skrajnej  postaci wiąże się ono z prze-
mocą. Rodzajami dyskryminacji są m. in.:
Rasizm - przekonania i zachowania dys-
kryminujące dla grupy osób dlatego, że 
zdaniem postrzegającego, przynależą oni 
do określonej rasy, dla której odczuwa on 
wrogość. Wiąże się z następującymi po-
glądami:
- ludzi można podzielić na rasy,
- są rasy lepsze i gorsze, przy czym różni-

ce w wyglądzie  zewnętrznym są ściśle 
związane z różnicami na poziomie  inte-
lektualnym,

- należy zapewnić dominację ras lepszych 
i w tym celu  zwalczać te gorsze.

Antysemityzm - nienawiść i dyskrymi-
nacja osób pochodzenia żydowskiego 
jako grupy religijnej, etnicznej lub raso-
wej. Często wiąże się z przypisywaniem 
tym osobom winy za negatywne zjawiska 
(ekonomiczne, społeczne) i oskarżaniem 
ich o spisek, którego celem jest przejęcie 

władzy nad światem.
Ksenofobia - lęk lub niechęć do obcych 
lub innych od nas, przy czym „obcy”, 
„inni” mogą być obecni w populacji już 
od dawna, lecz ponieważ nie zintegrowali 
się ze społeczeństwem, nadal nie są po-
strzegani jako jego część (np. Romowie).
Poszanowanie praw mniejszości jest jed-
nym z podstawowych standardów demo-
kratycznego państwa prawnego. Zarówno 
w polskim jak i międzynarodowym pra-
wie występuje szereg aktów regulujących 
problematykę praw i wolności obywatel-
skich, są to m. in.:
Konstytucja RP z 1997 r.
• Art. 13 – zakazuje istnienia partii po-

litycznych i innych organizacji odwo-
łujących się w swoich programach do 
totalitarnych metod i praktyk działania 
nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a tak-
że tych, których program lub działal-
ność zakłada lub dopuszcza nienawiść 
rasową i narodowościową;

• Art. 32 – wprowadza zakaz dyskrymi-
nacji rasowej stanowiąc, że wszyscy są 
wobec prawa równi, wszyscy mają pra-
wo do równego traktowania przez wła-
dze publiczne oraz, że nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiej-
kolwiek przyczyny;

• Art. 35 – zapewnia obywatelom polskim 
należącym do mniejszości narodowych 
i etnicznych wolność zachowania i roz-
woju własnego języka, zachowania oby-
czajów i tradycji oraz rozwoju własnej 
kultury, a także gwarantuje im prawo 
tworzenia własnych instytucji edukacyj-
nych, kulturalnych i instytucji służących 
ochronie tożsamości religijnej oraz do 
uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw do-
tyczących ich tożsamości kulturowej.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Ko-
deks karny
• Artykuł 118 k.k. penalizujący co do zasa-

dy zbrodnie ludobójstwa, dotyczy prze-
stępstw (a także prowadzenia przygoto-
wań do nich) popełnianych w stosunku 
do danej grupy narodowej, etnicznej, 
rasowej, politycznej, wyznaniowej lub 
grupy o określonym światopoglądzie,  
w celu jej całościowego lub częścio-
wego wyniszczenia. Przestępstwa te 
to: zabójstwa, powodowanie ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu, stwarzanie 

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 

Problematyka przestępstw motywowanych 
rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

Twój Chrystus – Żydem
Twoje auto – Japończykiem
Twoja pizza – włoska
Twoja demokracja – grecka
Twoja kawa – brazylijska
Twój urlop – turecki
Twoje liczby – arabskie
Twoje pismo – łacińskie
I tylko Twój sąsiad – cudzoziemcem?
Treść plakatu, który wisiał na murach Berlina  
wiosną 1994 r.

Wybrane symbole mowy niena-
wiści opracowane przez stowa-

rzyszenie „Nigdy Więcej”

Krzyż Celtycki – Kołomir – symbol „White 
Power”, w Niemczech symbol zakazanego 
narodowosocjalistycznego Ruchu Niemiec/
Partii Pracy, popularny zwłaszcza wśród 
skinheadów międzynarodowy symbol ra-
sizmu 

Swastyka

Flaga Konfederacji Stanów Południowych 
(tzw. konfederatka)

Znak Ku-Klux-Klan (KKK) kiedyś ame-
rykańskiej, a dzisiaj międzynarodowej 

organizacji rasistowskiej, antysemickiej  
i antykatolickiej 
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warunków życia grożących biologicznym 
wyniszczeniem, stosowanie środków ma-
jących służyć do wstrzymania urodzeń lub 
przymusowe odbieranie dzieci;

• Art. 118a k.k. określa szereg czynów po-
pełnionych w związku z udziałem w ma-
sowym zamachu lub choćby w jednym  
z powtarzających się zamachów skierowa-
nych przeciwko grupie ludności podjętych  
w celu wykonania lub wsparcia polityki 
państwa lub organizacji. Między innymi, 
karą pozbawienia wolności zagrożone 
zostało poważne prześladowanie grupy 
ludności z powodów uznanych za niedo-
puszczalne na podstawie prawa między-
narodowego,w szczególności z powodów 
politycznych, rasowych, narodowych, 
etnicznych, kulturowych, wyznaniowych 
lub bezwyznaniowości, światopoglądu lub 
płci, powodujące pozbawienie praw pod-
stawowych;

• Art. 119 k.k. również odnosi się do kwe-
stii związanych z rasizmem: § 1 zabrania 
stosowania przemocy lub gróźb bezpraw-
nych wobec grupy osób lub poszczególnej 
osoby z powodu jej przynależności na-
rodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, 
wyznaniowej lub z powodu jej bezwyzna-
niowości;

• Art. 126a k.k. penalizuje publiczne po-
chwalanie lub nawoływanie do popełnie-
nia czynów określonych w artykułach 118 
i 118a, a także w art. 119 § 1 k.k;

• Art. 126b k.k. ustanawia odpowiedzialność 
karną za swoisty rodzaj sprawstwa.

• Art. 256 k.k. zakazuje publicznego pro-
pagowania faszystowskiego lub innego 
totalitarnego ustroju państwa, a także na-
woływania do nienawiści na tle różnic na-
rodowościowych, etnicznych, rasowych, 
wyznaniowych albo ze względu na bez-
wyznaniowość. Zachowania takie zagro-
żone są karą grzywny, karą ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 
2. Od 2010 roku, pod groźbą takiej samej 
kary, zakazane jest także produkowanie, 
utrwalanie lub sprowadzanie, nabywanie, 
przechowywanie, posiadanie, prezentowa-
nie, przewożenie lub przesyłanie druków, 
nagrań lub innych przedmiotów, zawiera-
jących wyżej określone treści, jak również 
będące nośnikiem symboliki faszystow-
skiej, komunistycznej lub innej totalitar-
nej. Dopuszcza się jednak prowadzenie 
powyższych działań w ramach działalno-
ści artystycznej, edukacyjnej, kolekcjoner-
skiej lub naukowej;

• Art. 257 k.k. zakazuje publicznego zniewa-
żania grupy ludności albo poszczególnej 
osoby z powodu jej przynależności naro-
dowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowejal-
bo z powodu jej bezwyznaniowości. Zaka-
zuje też naruszania nietykalności cielesnej 
innej osoby z powyższych powodów.

Międzynarodowa Konwencja w sprawie li-
kwidacji wszelkich form dyskryminacji ra-
sowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku 

dnia 7 marca 1966 r.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich  
i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym 
Jorku dnia 16 grudnia 1966 r.
Konwencja o zapobieganiu i karaniu zbrodni 
ludobójstwa z 1948 r.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  
i Podstawowych Wolności z 1950 r.
Europejska Karta Społeczna z 1961 r.
Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości 
Narodowych z 1995 r.

Zwalczanie przestępstw motywowa-
nych rasą, pochodzeniem etnicznym i naro-
dowością wymaga długofalowej strategii,  
a także odpowiednich działań zarówno ze stro-
ny organów ścigania, wymiaru sprawiedliwo-
ści jak i społeczeństwa. Poznanie mniejszości 
narodowych i etnicznych żyjących w Polsce, 
ich kultury i tradycji, dorobku artystycznego, 
różnorodności kulturowej, może zapobiec 
powstawaniu i utrwalaniu krzywdzących ste-
reotypów. Pozwoli na kształtowanie postawy 
otwartości i szacunku dla drugiego człowieka 
niezależnie od jego pochodzenia, wyznania 
i światopoglądu. Rzecznik Praw Obywatel-
skich w raporcie z maja 2012 r. podkreślił, 
iż znaczna ilość odnotowywanych zachowań 
czy przestępstw dyskryminacyjnych wynika  
z niskich kompetencji kulturowych sprawców, 
z niewiedzy, braku wrażliwości, a niekiedy 
zwykłej bezmyślności. Obserwuje się jednak 
zmniejszającą się obojętność społeczną wo-
bec takich zachowań. Ostracyzm społeczny 
sprawców, wyrażenie stanowczego sprzeci-
wu wobec aktów wandalizmu, przemocy fi-
zycznej czy werbalnej wobec osób o innym 
pochodzeniu etnicznym czy narodowościo-
wym, przez wielu jest uznany za najskutecz-
niejszą broń w tej walce. Niemniej jednak 
każdy powinien mieć świadomość możliwej 
nieuchronnej represji karnej ze strony pań-
stwa. Sprawcy nie mogą czuć się bezkarni, 
a pokrzywdzeni odstępować od zgłoszenia 
przestępstwa z uwagi na ograniczone zaufa-
nie do skuteczności działań organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości.

Policja wdraża zalecenia podmiotów 
międzynarodowych stojących na straży prze-
strzegania postanowień konwencji o ochro-
nie praw człowieka, prowadzi postępowania 
przygotowawcze, działania antydyskrymina-
cyjne, na bieżąco monitoruje zdarzenia, zja-
wiska i przestępstwa dotyczące problematyki 
dyskryminacji, współpracuje z MSW, Biurem 
RPO oraz organizacjami pozarządowymi.

W 2004 r. utworzono sieć pełnomoc-
ników ds. ochrony praw człowieka w Policji. 
Obecnie na poziomie centralnym funkcjonuje 
Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Prawa Czło-
wieka natomiast w terenie wykonuje swoje 
zadania siedemnastu pełnomocników KWP/
KSP wspomaganych przez nieetatowych peł-
nomocników w szkołach Policji – na terenie 
garnizonu podkarpackiego funkcję pełno-
mocnika pełni podinspektor Mariusz Skiba 
(e-mail:m.skiba@podkarpacka.policja.gov.pl).

Pozostałe symbole mowy 
nienawiści zamieścimy w kolejnym 
numerze gazety.

mł. asp. Anna Karaś

Symbol „SS”  Runa „Sig”   przed 1945 r. znak 
nazistowskiej Niemieckiej Młodzieży Narodo-

wej, podwójna służyła jako symbol SS

Czaszka z piszczelami tzw. Totenkopf -  obec-
nie symbol Combat 18, międzynarodowej 

neohitlerowskiej organizacji terrorystycznej. 
Często pojawia się na polskich stadionach

Tzw. „Wilczy Hak”– symbol powojennej 
nazistowskiej organizacji terrorystycznej 

Werwolf oraz pancernych dywizji SS

Trystyka

Runa „Odala” -   symbol Hitlerjugend  
i powojennej organizacji neonazistowskiej 

Wiking Jugend (zakazanej)

Tzw. „RUNA ŚMIERCI” - 
symbol ruchów rasistow-
skich i antysemickich oraz 

neonazistowskich

BIAŁA PIĘŚĆ" lub "PIĘŚĆ WHITE  
POWER” (tłum. "biała siła") – symbol za-
ciśniętej pięści umieszczonej  w wieńcu lub 
na tarczy z utrąconym rogiem. Jest to jeden 
z rasistowskich symboli białej siły („White 
Power"), stosowany przez międzynarodowy 
ruch rasistowski, a w czasie II wojny świato-
wej używany przez Waffen-SS
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Tadeusz Pióro Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje o trwającej kampanii 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pod hasłem „Partnerstwo dla prewen-
cji”. 

Kampania skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które swoimi działaniami 
poprawiają warunki pracy w zakładach pracy. Konkurs jest częścią kampanii „Zdrowie i bez-
pieczne miejsce pracy” prowadzonej w latach 2012-2013. 

Nagrody zostaną przyznane przedsiębiorstwom lub organizacjom, które w wyjątkowy  
i innowacyjny sposób działają w obszarze aktywnej współpracy kadry kierowniczej i pracowni-
ków w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Koordynatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Ba-
dawczy. Więcej informacji na temat kampanii znaleźć można pod adresem: www.healthy-work-
places.eu 

Kampania „Partnerstwo dla prewencji”

Pod takim  hasłem  i z  inicjatywy  Powiatowej  Stacji  Sa-
nitarno–Epidemiologicznej - Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promo-
cji Zdrowia w Brzozowie ogłoszony został  konkurs rysunkowy  na  
„OAZIE”  w  Hłudnie. Opiekunami  49 osobowej  grupy młodzieży  
w wieku od 15-17 lat  był  ks. Łukasz Świątoniowski. 

27 lipca br. w ramach  podsumowania  całej akcji odbyła się 
ocena prac konkursowych  i wyłonienie  zwycięzców. Podczas spo-
tkania wykład na temat zapobiegania uzależnieniom wygłosił Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie Tadeusz Pió-
ro.

Powołana komisja w składzie: animatorzy – opiekunowie po-
szczególnych grup: Justyna Krukar, Aneta Mulak, Milena Pelczar-
ska, Dawid Światek, Siostra Sebastiana, a także Ewa Anioł-Potoczna  
z Sekcji Dzieci i Młodzieży  i Małgorzata Szpiech z Sekcji Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  PSSE w Brzozowie wyłoniła zwy-
cięzców.  I miejsce przyznano Aleksandrze Kuc, II Kindze Kuraś 
oraz III Aleksandrze Buk.   

 Po zakończonym wykładzie zostały  odczytane wy-
niki konkursu. Wówczas  PPIS w Brzozowie  wręczył dy-

plomy i nagrody zwycięzcom  trzech pierw-
szych miejsc, a także wszystkim  pozostałym 
uczestnikom  konkursu. Podziękowania  
i upominki  otrzymali  także ksiądz, siostra  
i animatorzy zajmujący się konkursem na 
„OAZIE”. Impreza zakończyła się wręcze-
niem na ręce księdza  upominku słodkości 
dla wszystkich uczestników OAZY.  

Sponsorami  nagród  w konkursie 
byli: Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Brzozowie, Starostwo Po-
wiatowe w Brzozowie, WSSE w Rzeszowie 
i prywatni inwestorzy. 

„Razem Przeciwko Uzależnieniom”
- W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść…

Tadeusz Pióro Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

Wręczenie nagród przez PPIS w Brzozowie Tadeusza Pióro

Pamiątkowe zdjęcie z akcji letniej „Razem Przeciwko Uzależnieniom” na Oazie w Hłudnie
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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

JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie pozyskał dodat-
kowe środki na łagodzenie skutków  bezrobocia.  Wygrana  
w konkursach ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy  
w Rzeszowie zaowocowała otrzymaniem z Europejskiego 
Funduszu Społecznego środków finansowych w łącznej wyso-
kości 2 mln 193 tys. zł na realizację kolejnych dwóch projek-
tów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prio-
rytet VI, Działanie 6.1., Poddziałanie 6.1.1.  Obydwa projekty 
pn.: „Zagrożeni, bo niedoceniani – aktywizacja zawodowa 
osób zagrożonych marginalizacją w powiecie brzozowskim” 
oraz „Nowe perspektywy” realizowane będą w okresie od  
1 września br. do końca 2013 r. 

Główny nacisk położony w nich został na wsparcie 
osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
do których należą m. in. osoby po 50 roku życia oraz niepeł-
nosprawni . Tak duże zainteresowanie tymi właśnie grupami 
bezrobotnych podyktowane jest ich wysokim udziałem, łącz-
nie blisko 20% ogółu osób pozostających bez pracy, w lokal-
nej strukturze bezrobocia. Osoby będące w przedziale wieku   
50-64 lata postrzegane są przez pracodawców jako nieela-
styczne i niemobilne.  Ich szczególna sytuacja na rynku pracy 
wynika z niewystarczającego stopnia kwalifikacji i umiejętno-
ści zawodowych, niskiego poziomu wykształcenia oraz często 
niewielkich praktycznych umiejętności wykonywania zawo-
du, spowodowanych długotrwałym pozostawaniem bez pracy. 
U osób długotrwale bezrobotnych (nie pracujących dłużej niż 
12 m-cy), obserwuje się zanik umiejętności zawodowych, co 
w konsekwencji prowadzi do niedostosowania do wymogów  
i potrzeb pracodawcy. Dodatkowo osoby te cechuje brak  wie-
dzy w zakresie poruszania się po rynku pracy, tworzenia wła-
snej ścieżki kariery zawodowej oraz często również motywacji 
do poszukiwania zatrudnienia wywołanej zaniżoną samooceną 
i brakiem wiary we własne siły. 

Na tak zdiagnozowane problemy i bariery opracowano 
w ramach projektu „Zagrożeni…” konkretne formy wsparcia. 
Dla każdego uczestnika projektu (40 kobiet i 20 mężczyzn) 
zaplanowano spotkanie z doradcą zawodowym, w ramach 
którego zostanie opracowany Indywidualny Plan Rozwoju 
Zawodowego (IPD) mający na celu ocenę przyczyn dotych-
czasowych niepowodzeń w uzyskaniu zatrudnienia, zdiagno-
zowanie potrzeb szkoleniowych oraz pomoc w rozwiązywaniu 
indywidualnych trudności ze znalezieniem pracy. Dla 12 osób, 
które nie posiadają wystarczających kwalifikacji zaplanowano 
szkolenia zawodowe. Dużą pomocą mogą okazać się warsz-
taty psychologiczno-zawodowe przewidziane dla wszystkich 
60 osób objętych projektem, podczas których uczestnicy zmo-
dyfikują sposób myślenia o sobie, własnych ograniczeniach  
i możliwościach zawodowych wynikających z psychiczne-
go nastawienia do podejmowanych działań na rynku pracy. 

Ponadto poznają sposoby docierania do ofert pracy, nauczą się 
przygotowywać dokumenty aplikacyjne, prezentować siebie i po-
siadane atuty w czasie rozmów z pracodawcami. Efektem będzie 
pokonanie postawy bierności i uzyskanie wyższej samooceny. Dla 
uzyskania jak największej frekwencji na  zajęciach zaplanowano 
zwrot kosztów dojazdów. Koronnym wsparciem w postaci staży 
trwających do 6 m-cy  zostaną objęci wszyscy uczestnicy  projektu. 
W ramach staży wszystkim przysługiwać będą stypendia oraz ba-
dania lekarskie, a dla 90% osób przewidziano również zwrot kosz-
tów dojazdów na staż.

Natomiast Projekt  „Nowe perspektywy” skierowany jest do 
szerszej grupy docelowej, to jest 150 osób (100 kobiet i 50 męż-
czyzn). Poza osobami po 50 roku życia, które muszą stanowić nie 
mniej niż 17% wszystkich uczestników oraz osób niepełnospraw-
nych stanowiących co najmniej 2 % ogółu,  w grupie wsparcia 
znajdą się również osoby w wieku 15-24 lat borykające się z pro-
blemem wejścia po raz pierwszy na rynek pracy, jak również oso-
by długotrwale bezrobotne spoza wymienionych przedziałów wie-
kowych. Podobnie jak w pierwszym opisanym projekcie wszyscy 
uczestnicy zostaną objęci poradnictwem zawodowym, zajęciami 
aktywizacyjnymi i stażami. Część weźmie udział w szkoleniach. 

W obu opisanych powyżej projektach przeważającą część 
uczestników stanowią kobiety. Proporcje te nie są przypadkowe. 
Sytuacja kobiet na rynku pracy jest trudniejsza, gdyż determinowa-
na jest przez podział ról rodzicielskich i obowiązków domowych 
oraz głęboko zakorzenione  stereotypy. W konsekwencji kobie-
ty  postrzegane są przez pracodawców jako mało dyspozycyjne. 
W efekcie dłużej pozostają bez pracy i mają większe problemy ze 
znalezieniem nowego źródła utrzymania. Dlatego też zaplanowa-
no większy ich udział w projektach. Więcej informacji na temat 
projektów można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Brzozowie, przy ul. Rynek 9 – w Dziale Pośrednictwa Pracy  
pok. pok. nr 35, tel. 13 430 80 69 oraz  Dziale Poradnictwa Zawo-
dowego, pok. nr 35, tel. 13 430 80 73.

Nowe perspektywy na brzozowskim 
rynku pracy

Anna Suwała
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Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 czerwca 
2012 r. powiat brzozowski przystąpił do pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Nie-
pełnosprawnych. 

Dzięki programowi stworzone zostały dogodniej-
sze dla osób niepełnosprawnych warunki ubiegania się 
o dofinansowanie z PFRON, a samorządy lokalne mogą 
aktywniej pomagać i działać na rzecz osób niepełno-
sprawnych.

Realizatorem programu będzie Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Brzozowie z siedzibą przy ul. 
3-go Maja 51. Przyjmowanie wniosków będzie nastę-
powało w trybie ciągłym jednak nie później niż do 30 
września 2012 r.

Realizacja zadania rozpocznie się po zawarciu 
umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd” między Powiatem Brzozowskim 
a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące 
realizacji programu, formy wsparcia a także warunki 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych uprawnionych do 
ubiegania się o dofinansowanie.

OBSZAR A –  pomoc przy zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samochodu.    
Adresat programu: osoba dorosła w wieku aktywno-
ści zawodowej lub dziecko, gdy posiadają: orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o nie-
pełnosprawności. Podstawą wydania orzeczenia jest 
dysfunkcja narządu ruchu. 
Maksymalna kwota dofinansowania PFRON:  5.000 zł 
Udział własny wnioskodawcy: 15% ceny brutto zakupu 
/ usługi

OBSZAR B1 – pomoc przy zakupie specjalistycznego 
sprzętu komputerowego wraz  z oprogramowaniem
Adresat programu: Osoba dorosła w wieku aktywno-
ści zawodowej lub dziecko, gdy posiadają: orzeczenie  
o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku 
osób   do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności. Poza 
tym posiadać należy dysfunkcję obu kończyn górnych 
lub narządu wzroku.

Dysfunkcja narządu ruchu winna być potwierdzona  
w formie zaś. lekarskiego o potwierdzonym wrodzonym 
braku lub amputacji obu kończyn górnych, co najmniej 
w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakte-
ryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową  
w zakresie obu kończyn górnych, wynikającą ze scho-

Pilotażowy program

„AKTYWNY 
SAMORZĄD”

rzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromię-
śniowe). 

Dysfunkcja narządu wzroku oznacza przyczynę do wydania orze-
czenia. Gdy natomiast przyczyną niepełnosprawności nie jest narząd 
wzroku to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o utracie wzroku lub  
o ostrości wzroku w oku lepszym = lub < 0,06 i zwężeniu pola widzenia 
poniżej 30 stopni.
Maksymalna kwota dofinansowania PFRON: 5.000 zł
Udział własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto zakupu.

OBSZAR B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
Adresat programu: Osoba dorosła w wieku aktywności zawodowej 
lub dziecko, gdy  posiadają:   orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnospraw-
ności. Poza tym posiadać należy dysfunkcję narządu wzroku. 
Maksymalna kwota dofinansowania PFRON: 5.000 zł
Udział własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto zakupu

OBSZAR B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
Adresat programu: j.w
Maksymalna kwota dofinansowania PFRON: 12.000 zł
Udział własny wnioskodawcy: 5% ceny brutto zakupu

OBSZAR B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach 
programu sprzętu  komputerowego i oprogramowania lub urządzeń 
lektorskich  lub brajlowskich
Adresat programu: Osoba dorosła w wieku  aktywności zawodowej  
lub dziecko,  gdy posiadają: orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnospraw-
ności. Osoby te w danym roku kalendarzowym będą korzystały z pomo-
cy w ramach obszaru B1, B2 lub B3.
Maksymalna kwota dofinansowania PFRON: 
a) dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł
b) dla pozostałych adresatów obszaru - 1000 zł
Udział własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto zakupu

OBSZAR C - pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym
Adresat programu: Osoba dorosła aktywna zawodowo posiadająca 
orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub dziecko do 
16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stan zdrowia tych osób 
oraz dysfunkcja narządu ruchu wykluczają samodzielne poruszanie się 
i przemieszczanie za pomocą zwykłego wózka. Obniżona sprawność 
ruchowa w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej (am-
putacje, porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe) musi być po-
twierdzona zaświadczeniem lekarskim. W obszarze C programu mogą 
uczestniczyć kobiety powyżej 60 roku życia oraz  mężczyźni powyżej 
65 roku życia, o ile są zatrudnieni.         
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Wiele rodzin przeżywa różnego rodzaju kryzysy – brak odpo-
wiednich warunków materialnych, mieszkaniowych, choroba, brak 
pracy, alkoholizm. 

W wyniku tych problemów tysiące dzieci żyje w Polsce  
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, czekając na dom i ro-
dzinę. Podstawowe potrzeby dziecka, zarówno fizyczne, psychiczne, 
a przede wszystkim emocjonalne zaspokojone mogą być najlepiej  
w środowisku rodzinnym. 

Chcąc zmienić tę niekorzystną sytuację Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzozowie w miesiącu wrześniu 2012 r. rozpo-
czyna szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. 

Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje kandydatów do spra-
wowania opieki, wychowania dziecka, zaspokajania jego potrzeb roz-
wojowych, kompensacji opóźnień oraz odbudowywania więzi dziec-
ka z rodziną naturalną. 

Zakres szkolenia obejmuje elementy prawa rodzinnego, peda-
gogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejęt-
ności rozpoznawania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka oraz zadania 
i kompetencje centrum pomocy rodzinie. 

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, trwa  
ok. 3 miesięcy (10 spotkań) i nie zobowiązuje do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej. 

Całkowity koszt szkolenia to wartość podręczników w wyso-
kości ok. 60 zł. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, ul. 3 Maja 51, od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Mamy nadzieję, że nasze wspól-
ne działania przyczynią się do polepszenia sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

Maksymalna kwota dofinansowania PFRON: 7 000 zł z możliwością 
zwiększenia do 14 000 zł w przypadkach indywidualnych, wyłącz-
nie:
- gdy zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego 
do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej,
- gdy celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwier-
dzona przez eksperta powołanego przez realizatora.
Udział własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto zakupu

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  
w utrzymaniu wózka inwalidzkiego
Adresat programu: Osoba dorosła posiadająca orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności lub dziecko do 16 r.ż. z orzecze-
niem o niepełnosprawności, które użytkują wózek inwalidzki o na-
pędzie elektrycznym.
Maksymalna kwota dofinansowania PFRON: 3.000 zł.
Udział własny wnioskodawcy: brak

OBSZAR E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Adresat programu: Osoba dorosła w wieku aktywności zawodo-
wej posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, wydanym z powodu dysfunkcji narządu ruchu 
oraz brakuje przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazda-
mi.
Maksymalna kwota dofinansowania PFRON:
- dla kosztów kursu i egzaminów - 1 500 zł,
- dla pozostałych kosztów (w przypadku kursu poza miejscowo-
ścią zamieszkania, tj. koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu  
w okresie trwania kursu) - 600 zł
Udział własny wnioskodawcy: 25 % ceny brutto zakupu / usługi

OBSZAR F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
Adresat programu: Osoba dorosła w wieku aktywności za-
wodowej posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności i ma pod swoją opieką 
dziecko.
Maksymalna kwota dofinansowania PFRON: 200 zł mie-
sięcznie , jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku.
Udział własny wnioskodawcy: 15%kosztów tej opłaty

W 2012 r. preferowane są przede wszystkim  wnioski do-
tyczące:
• osób niepełnosprawnych, które studiują lub uczą się  

w szkołach ponadgimnazjalnych,
• osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo (w ob-

szarze C skorzystać mogą również kobiety po 60 r.ż. oraz 
mężczyźni po 65 r.ż. o ile są zatrudnieni).

Więcej informacji na temat programu uzyskać można  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, 
ul. 3-go Maja 51, telefon kontaktowy: 13 43 420 45, oraz na 
stronie PFRON: www.pfron.org.pl.

Zofia Foryś Kierownik PCPR w Brzozowie
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE

ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53, 

W dniach 5 – 8 lipca br. w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria przy  
ul. Królewskiej 11 odbyła się konferencja międzynarodowa „SLI – specyficzne 
zaburzenie językowe - diagnoza, prognoza, interwencja”. Udział wzięło w niej 
500 słuchaczy z 27 krajów (pediatrów, psychologów, pedagogów, logopedów  
i rodziców dzieci z SLI).  W grupie polskiej znalazła się dyrektor Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie Anita Kafel.

Konferencja w całości poświęcona została specyficznemu zaburzeniu ję-
zykowemu (SLI), które przejawia się wybiórczym upośledzeniem funkcji języ-
kowych przy braku innych deficytów. Specyficzne zaburzenie językowe polega 
na trudnościach w wypowiadaniu się oraz rozumieniu mowy. Dzieci z SLI uczą 
się języka powoli i z wyraźnym wysiłkiem. Mają ubogie słownictwo, problemy 
z gramatyką, nie rozumieją złożonych struktur składniowych i nie potrafią prze-
twarzać tekstów. Według badań naukowych  SLI występuje u 7,4% dzieci, co 
oznacza, że średnio w każdej klasie, czy grupie przedszkolnej jest jedno lub dwo-
je dzieci z SLI. Zaburzenie to ma poważne konsekwencje dla rozwoju dziecka, 
jego edukacji i całego dalszego życia, stwarzając liczne trudności, w tym ryzy-
ko wykluczenia społecznego. Dlatego ważne jest, by nauczyciele, psycholodzy  
i logopedzi mieli dostęp do najnowszej wiedzy na temat SLI.

Grono polskich uczonych, psychologów i logopedów, reprezentujących 
wiodące polskie uczelnie oraz kilka towarzystw naukowych, postanowiło zwołać 
międzynarodową konferencję naukową na ten temat, zaprosić uczonych  z przo-
dujących ośrodków w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, by wspólnie 
zastanowić się, jak pomóc polskim dzieciom z SLI. Chcieli ustalić, co trzeba 
zrobić, aby były one w porę rzetelnie diagnozowane, otrzymywały adekwat-
ną pomoc terapeutyczną oraz by system szkolnictwa w Polsce miał narzędzia 
uwzględniające ich specjalne potrzeby edukacyjne.

Konferencję otworzyła Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szu-
milas. Podkreśliła rolę specyficznego zaburzenia rozwoju językowego (SLI)  
w szansach edukacyjnych. Jednocześnie zwróciła uwagę, że dotychczas ten pro-
blem był mało znany w Polsce. Pani Minister zauważyła, iż wczesne rozpoznanie 
oraz pomoc nauczyciela są kluczowe, aby udzielić dzieciom skutecznej pomocy. 
Aby było to możliwe, IBE rozpoczyna projekt, którego celem jest przygotowanie 
narzędzi diagnostycznych. W wystąpieniu Pani Minister wyraziła nadzieję, że 
zostaną wypracowane metody pracy z dziećmi dotkniętymi SLI oraz programy 
szkolenia i wsparcia dla nauczycieli.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Prof. dr hab. Magdalena 
Smoczyńska (Uniwersytet Jagielloński i Instytut Badań Edukacyjnych, Polska) 
wyjaśniała, że losy 42 polskojęzycznych dzieci późno mówiących śledzone były 
do wieku 10 lat. Przeprowadzono badanie przesiewowe, w którym użyto polskiej 
wersji Inwentarza Rozwoju Mowy i Komunikacji „Słowa i Zdania" do oceny 
słownictwa czynnego. Wstępną diagnozę SLI postawiono w wieku 5;6. Była 
to diagnoza wstępna, ponieważ nie ma w Polsce  wystandaryzowanych testów 
językowych, które pozwoliłyby na dokonanie diagnozy według przyjętych na 
świecie standardów. Dzieci badano pięcioma eksperymentalnymi zadaniami ję-
zykowymi, takimi jak powtarzanie pseudosłów, powtarzanie zdań, modelowanie 
zdań, rozumienie zdań i odmiana wyrazów. Jedna trzecia grupy nie wykonała 
poprawnie 4 lub 5 spośród 5 zadań, uzyskując w nich wyniki niższe o co naj-
mniej 1,25 odchylenia standardowego od średniej ustalonej dla grupy kontrolnej. 
Uznano, że te dzieci mają SLI. Ostatnia sesja eksperymentalna powinna wyja-
śnić, czy dzieci z SLI wykazują również problemy w zakresie rozumienia tekstu 
czytanego. 

Natomiast jedna z referentek Profesor Dorothy Bishop (Oxford Uniwer-
sity, Wielka Brytania) omówiła temat „Jak zaburzenie językowe wpływa na 
opanowanie umiejętności czytania i pisania?” Podczas swojego wykładu przed-

stawiła krótko różnice i podobieństwa między dyslek-
sją rozwojową a SLI. Tradycyjnie były one obiektem 
zainteresowania dwóch odrębnych grup zawodowych: 
SLI pozostawało domeną logopedów, a dysleksja – psy-
chologów. Dotąd grupy te bardzo rzadko podejmowały 
współpracę naukową czy praktyczną, co z pewnością 
nie służyło wymagającym pomocy dzieciom. Zwróciła 
uwagę na podobieństwa między dysleksją rozwojową  
i SLI. Zauważyła, że podczas gdy jedno z tych zaburzeń 
dotyczy czytania i pisania a drugie – języka mówione-
go, to pozostałe charakterystyki dzieci dotkniętych tymi 
zaburzeniami są zbieżne (np.  zdolności do uczenia się 
pozajęzykowego czy IQ).

Konferencję zorganizował Instytut Badań Edu-
kacyjny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Na-
rodowej oraz w partnerstwie z gronem jej pierwotnych 
inicjatorów, które tworzy radę programową (m.in.: prof. 
dr hab. Magdalena Smoczyńska, dr Marta Białecka  
– Pikul, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr 
hab. Barbara Bokus, prof. dr hab. Anna Brzezińska, dr 
Ewa Czaplewska, prof. dr hab. Stanisław Dubisz, prof.  
dr hab. Stanisław Grabias). 

 Natomiast patronat nad konferencją objęła Mał-
żonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.  W ślad 
za konferencją - w ramach Zespołu Wczesnej Edukacji 
- Instytut uruchamia badania zmierzające do opraco-
wania testów językowych dla polskich dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co umożliwi dia-
gnozowanie u nich SLI. Będzie również badana moż-
liwość udzielenia dzieciom z SLI lub zagrożonych tym 
zaburzeniem skutecznej pomocy jeszcze przed rozpo-
częciem nauki szkolnej poprzez odpowiednie szkolenie 
nauczycieli przedszkoli. Zostanie także opracowywana 
koncepcja systemu niezbędnych przystosowań naszych 
placówek edukacyjnych i poradnictwa specjalistycz-
nego do specjalnych potrzeb tych dzieci. Powinno to 
także objąć szkolnictwo wyższe i programy studiów 
przygotowujących wykwalifikowane kadry specja-
listów. Zwracano się z podziękowaniem do polskich 
praktyków: logopedów, psychologów, pedagogów, le-
karzy, za ogromne zainteresowanie, z jakim spotkała się 
konferencja. Świadczy ono o gotowości tych środowisk 
do podjęcia nowych wyzwań. Monitowano, aby wspól-
nie z placówkami akademickimi, a także z władzami 
samorządowymi wypracować odpowiednie narzędzia  
i procedury pozwalające - jeśli nie na rozwiązanie pro-
blemu dzieci z SLI - to na stworzenie im lepszych szans 
rozwoju. Apelowano do rodziców i szerokiej opinii pu-
blicznej o przyłączenie się do tej inicjatywy: pomóżmy 
dzieciom z SLI!
Więcej na stronie: http://sli2012.ibe.edu.pl/index.php/pl/

SPECYFICZNE 
ZABURZENIE 
JĘZYKOWE

SLI -

Anita  Kafel Dyrektor PP-P w Brzozowie
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Nasza wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli miała miejsce w dniach 17-
21 czerwca. Okres ten przypadł na przedostatni tydzień nauki szkolnej. W wyprawie do „stolicy 
Europy” brało udział wiele osób z różnorodnych środowisk całego Podkarpacia.  Wśród nich 
najliczniejszą reprezentację stanowiła młodzież. Do niej należeliśmy my czyli piątka laureatów 
Konkursu Wiedzy o UE z I LO w Brzozowie. 

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy w niedzielne popołudnie, w Rzeszowie. W stolicy Belgii 
mieliśmy się zameldować popołudniem dnia następnego. Trasa naszej podróży wiodła m.in. 
przez Kraków, Wrocław, Magdeburg, Duisburg, Venlo, Eindhoven i Antwerpię. Dzięki weso-
łej atmosferze panującej w autokarze, sprzyjającej zawiązywaniu nowych znajomości droga 
upłynęła szybko.

Do Brukseli przybyliśmy w poniedziałkowe południe. Po zakwaterowaniu w hotelu, 
nomen omen o bardzo orientalnym charakterze i z bardzo miłą obsługą, otrzymaliśmy trochę 
czasu wolnego dla siebie. Jedni przeznaczyli go na chwilę wytchnienia po ciężkiej drodze inni 
wykorzystali go bardziej aktywnie „ruszając w miasto”.  Także część naszej brzozowskiej gru-
py wybrała się na wędrówkę po stolicy Belgii. Po przejechaniu metrem sporego kawałka drogi 
(choć bardziej pasuje tu słowo tunelu) przeszliśmy aleją do Muzeum Belgijskich Sił Zbrojnych 
(niestety było zamknięte) i Muzeum Motoryzacji, mijając m.in. siedziby Komisji Europejskiej 
i Rady Europejskiej.

Dzień zakończyła uroczysta kolacja z Panią Poseł Elżbietą Łukacijewską w restauracji 
Colmar podczas, której mogliśmy spróbować specjałów belgijskiej kuchni. Wieczorem wybrali-
śmy się na spacer brukselską starówką, na której mogliśmy podziwiać „koronkową robotę” śre-
dniowiecznych architektów w postaci gotyckich kamienic i ratusza. W mieście dało się wyczuć 
radość potęgowaną przez kibiców drużyn piłkarskich Włoch i Hiszpanii, które awansowały do 
ćwierćfinałów EURO2012. Wtorek 
upłynął nam pod znakiem głównego 
celu wyprawy - wizyty w Parlamen-
cie Europejskim.  Do siedziby tej 
jednej z najważniejszych unijnych 
instytucji udaliśmy się pieszo, po-
dziwiając w czasie spaceru Katedrę, 
Park Brukselski i Pałac Królewski. 
Po dotarciu na dziedziniec budynku 
przy Placu Luksemburskim stażyst-
ki z biura Pani Poseł przedstawiły 
krótką historię Parlamentu i jego 
siedziby. Po chwili na pamiątkowe 
zdjęcia weszliśmy do budynku im. 
Willy’ego  Brandta, gdzie mieści się Parlamentarium - „muzeum” PE. Niezwykle ciekawe  
i pełne multimedialnych pomocy wystawy skutecznie „pochłonęły” całą grupę z Podkarpa-
cia. Na zwiedzających największe wrażenie wywarła „ściana historii” przedstawiająca dzieje 
Starego Kontynentu od 1944 roku do dziś(z uwzględnieniem kilku najważniejszych wydarzeń  
z historii Polski), a także pomieszczenie odwzorowujące salę posiedzeń PE. 

Bogaci o nowo nabytą wiedzę udaliśmy się na obfity i smakowity obiad do parlamen-
tarnej stołówki, po którym nastąpiła chwila czasu na odpoczynek i zakupy. Kolejne godziny 
wizyty w PE upłynęły już pod znakiem osoby Kardynała Adama Kozłowieckiego i wystawy 
„Z otwartymi dłońmi”. Konferencja i ekspozycja poświęcona najbardziej znanemu Polako-

wi w Afryce została zorganizowa-
na w PE właśnie dzięki inicjatywie 
Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej.  
W czasie seminarium uczestnikom 
przybliżono postać Kardynała, przed-
stawiono relację z otwarcia muzeum 
w jego rodzinnej miejscowości - Hu-
cie Komorowskiej oraz zaprezento-
wano fragment filmu dokumentalne-
go wyreżyserowanego przez Julitę  
i Rafała Wieczyńskich (twórca filmu 
„Popiełuszko-wolność jest w nas”).  

Otwarcie wystawy i konfe-
rencję zaszczycili swoją obecnością 
ambasador Zambii w Brukseli, bel-
gijscy dziennikarze oraz polscy euro-
posłowie m.in. Tomasz Poręba, Paweł 
Kowal czy Jacek Kurski. Honorowym 
gościem uroczystości był były Prze-
wodniczący Parlamentu Europejskie-
go prof. Jerzy Buzek, który objął swo-
im patronatem inicjatywę(nawiasem 
mówiąc otrzymał on w prezencie od 
uczniów brzozowskiego I LO album 
Ziemia Brzozowska).

Środę, ostatni i bardzo dyna-
miczny dzień rozpoczęliśmy poranną 
wizytą w PE. Po prelekcji na temat 
roli Parlamentu w UE zwiedziliśmy 
słynną Salę Plenarną gdzie odby-
wają się wszystkie posiedzenia PE  
w Brukseli. Żegnając Parlament 
wspólnym pamiątkowym zdjęciem 
wyruszyliśmy na objazdowe zwiedza-
nie „stolicy Europy”. 

Trasę rozpoczęliśmy pod Łu-
kiem Tryumfalnym obok Muzeum Sił 
Zbrojnych, nie pomijając m.in. Pawi-
lonu Chińskiego zakupionego przez 
króla Belgii po wystawie EXPO1900. 
Pobyt w Brukseli zakończyliśmy przy-
stankiem pod Atomium-ogromnym 
modelem cząsteczki żelaza zbudowa-
nym z okazji wystawy EXPO1958. 
Stamtąd wyruszyliśmy do Brugii, 
100-tysiecznego miasta znanego jako 
„stolica czekolady”. Po zwiedzeniu 
pięknej średniowiecznej starówki  
i skosztowaniu miejscowych specja-
łów rozpoczęliśmy podróż powrotną 
do Polski, gdzie dotarliśmy późnym 
czwartkowym popołudniem. Mimo 
zmęczenia na twarzach wszystkich 
uczestników widoczny był uśmiech. 
 Nasza wycieczka do Belgii 
to nie tylko nowo zdobyta wiedza  
i doświadczenie, ale także poczucie 
dumy z powodu reprezentowania po-
wiatu brzozowskiego i I Liceum na 
arenie międzynarodowej. 

Byliśmy w Brukseli

Piotr Mazur

Laureaci Konkursu Wiedzy o UE z I LO
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Pod koniec roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie został zorganizowany Szkolny Konkurs Wiedzy o Sta-
nach Zjednoczonych. W zmaganiach brali udział uczniowie Ekono-
mika. Cały konkurs oraz pytania konkursowe zostały przygotowane 
przez nauczycieli języka angielskiego uczących w brzozowskim 
ZSE.  Zagadnienia z którymi podczas konkursu musieli zmierzyć 
się uczniowie dotyczyły zagadnień z historii, kultury oraz geografii 
USA. Na 20 możliwych do zdobycia punktów Małgorzata Fiedeń – 
uczennica klasy 3 a TE uzyskała 15 – zajmując tym samym pierwsze 
miejsce w szkole. 

Ewelina Data, Agnieszka Cyganik, Rafał Adamowski 

Szkolny konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych

Łącznie ponad 1 milion zło-
tych wyniesie koszt budowy 2 chod-
ników na terenie gminy Domaradz. 
Nowe trakty dla pieszych powstaną 
w Domaradzu i Golcowej. Inwesto-
rem tych inwestycji jest powiat brzo-
zowski.

Budowa chodników to wspól-
na inicjatywa samorządu gminnego 
i powiatu brzozowskiego. Stąd też 
koszty inwestycji podzielone są po 
połowie. Pierwszy z nich, o długo-
ści 240 metrów bieżących, powstaje 
przy drodze powiatowej Domaradz 
– Przysietnica. – Chodnik ten będzie 
stanowił przedłużenie już istniejące-
go przy drodze krajowej. Swój począ-
tek będzie on miał na niebezpiecznym 
skrzyżowaniu 3 dróg: Domaradz– 
Sanok, Domaradz – Rzeszów i Doma-
radz – Przemyśl. Bardzo często zdarzają się tutaj takie sytuacje, że kierowcy nie 
znający trasy od Przemyśla, nie bacząc na znaki ostrzegawcze, jadą bardzo szyb-
ko, a sytuację dodatkowo komplikuje czynne w tym miejscu osuwisko. Poza tym, 

W trosce o pieszych przy owym skrzyżowaniu znajduje się również 
cmentarz. Pogrzeby, święto Wszystkich Świę-
tych czy inne odbywające się tam uroczystości 
również stwarzają wiele niebezpiecznych dla 
pieszych sytuacji. Z drogi w kierunku Gol-
cowej korzystają również dzieci, wracające  
z zajęć szkolnych. Stąd też chodnik ten na pew-
no nie tylko ułatwi komunikację na tym od-
cinku, ale także przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych  
– wyjaśniał Jan Pilch, Wójt Gminy Doma-
radz.

Drugi z pieszych traktów powsta-
je w Golcowej o łącznej długości 835 me-
trów. Wartość budowy tego odcinka sięgnęła 
kwoty 625 tysiący złotych. Tak jak odcinek 
w Domaradzu, tak i ten jest miejscem nie-
bezpiecznym na którym zdarzały się już 
wypadki śmiertelne. – Bezpieczeństwo pie-
szych oraz innych użytkowników dróg bar-
dzo leży nam na sercu. Stąd też tak ważne są 
remonty i odbudowy poszczególnych dróg,  
a także budowa chodników. Dzięki doskonałej  
i owocnej współpracy z powiatem brzozow-
skim zadania te udaje nam się realizować  
– dodał Jan Pilch.

Elżbieta Boroń

Wzdłuż drogi powiatowej Domaradz– Przysietnica 
powstaje nowy chodnik

Wyniki tegorocznego egzaminu 
dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Brzozowie zasługują na szcze-
gólne podkreślenie. To właśnie za ich 
przyczyną brzozowskie liceum znala-

zło się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych w kraju. Już średnia  
z przedmiotów obowiązkowych znacznie przewyższyła średnią uzy-
skaną w województwie podkarpackim, a wyniki z przedmiotów zda-
wanych dodatkowo na poziomie rozszerzonym są powodem do praw-
dziwej dumy. 

Na uwagę zasługuje wspaniały wynik z chemii na poziomie 
rozszerzonym, którą zdawało aż 27 osób i osiągnęło wyniki najlep-
sze w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Ponadto aż 9  

z tegorocznych absolwentów studiować będzie nauki me-
dyczne. – Tak dobre wyniki z matury to wielki sukces dla 
całej kadry nauczycielskiej. Jesteśmy dumni z naszych 
absolwentów. Wielu z nich egzamin dojrzałości zdało ze  
100 % wynikiem. Rekordzista w tym temacie z przedmio-
tów zdawanych na maturze osiągnął aż cztery „setki”- do-
daje Dorota Kamińska – Dyrektor I LO w Brzozowie. 

Takie osiągnięcia nie idą w zapomnienie. Stanowią 
doskonałą promocję szkoły i na pewno po części przed-
kładają się na rosnący z roku na rok nabór do klas pierw-
szych. W tym roku naukę w liceum rozpocznie aż 223 
uczniów.

Brzozowskie liceum w krajowej czołówce

Magdalena Pilawska
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Elżbieta Boroń

Jak co roku, tradycyjnie w lipcu 
zorganizowano Dni Gminy Domaradz. 
Na scenie swój repertuar zaprezentowa-
li miejscowi wykonawcy, zaś na mura-
wie stadionu rozegrano emocjonujące 
mecze.
Obchody miały charakter dwudniowy. 
Pierwszy obfitował w zmagania spor-
towe. Rozegrano dwa mecze: oldboye 
„Sokół” Domaradz kontra juniorzy 
„Sokół” Domaradz oraz „Sokół” Doma-
radz przeciw drużynie GC „Nowiny”. 
Pierwszy zakończył się zwycięstwem 
juniorów, w drugim zaś, ekipa „Nowin” 
pokonała domaradzką drużynę 3:1. Roz-
grywka ze wzmocnioną drużyną dzien-
nikarzy, to efekt wygranej domaradzkiej 
drużyny w plebiscycie zorganizowane-
go przez gazetę na „Najsympatyczniej-
szą drużynę Podkarpacia 2012”. Walkę 
o ten tytuł rozpoczęło aż 72 drużyn 

z terenu naszego województwa. Do półfinału weszły 4: Sokół Domaradz, Korona 
Góra Ropczycka i dwie drużyny Dębowczanki Dębowiec. Finał, w którym 
zmierzyły się dwie pierwsze drużyny, zakończył się zwycięstwem Doma-
radza. – Zwycięstwo w plebiscycie to dla nas ogromna mobilizacja, która 
mam nadzieję przełoży się też na grę na boisku i uda nam się wyjść poza B 
klasę. A sam mecz z ekipą „Nowin” potraktowaliśmy jako wspaniałą zaba-
wę – stwierdził Piotr Marczak, Prezes MKS „Sokół” Domaradz. W podob-
nym tonie mecz oceniała także Renata Luberda, była zawodniczka Sokółek 
Kolbuszowa Dolna, mająca za sobą występy w żeńskiej ekstraklasie, która 
wzmocniła ekipę „GC Nowin”. – Dla mnie to bardzo miły powrót na boisko, 
po dwóch latach nieobecności na nim. Bardzo się cieszę, że dostałam taką 
możliwość. Jest to dla mnie tym cenniejsze, że większość tych dziennikarzy 
sportowych obserwowała moje pierwsze kroki na boisku. Mówią, że sport 
łagodzi obyczaje. Tutaj właśnie tak było. Rozegraliśmy fajny mecz, obie dru-
żyny potraktowały to jako dobrą zabawę, a nie jako tzw. „mecz o wszystko”. 
Chodziło przecież o to, by się 
pobawić i nieraz uśmiechnąć 
się. A ekipie z Domaradza 
życzę sukcesów. Aby umieli 
sobie ustawiać poprzeczkę na 
tyle wysoko, aby ją dosięgnąć, 
i na tyle nisko, aby stale ją 
podwyższać i piąć się w górę. 
To ciężka praca, ale przynosi 
mnóstwo satysfakcji, a mo-
ment kiedy po wygranym meczu 
usłyszy się „Mazurek Dąbrowskiego” i spojrzy się przeciwnikowi w oczy podając 
mu rękę nie da się z niczym porównać. Ale trzeba pamiętać – nie ma nic za darmo 
– powiedziała Renata Luberda. Po zakończonym meczu obie drużyny, z rąk Jana 
Pilcha - Wójta Gminy Domaradz, otrzymały pamiątkowe puchary, a domaradzka 
drużyna dodatkowo - nagrodę za udział w plebiscycie.

Drugi dzień obfitował za to w koncerty. Na scenie pojawiły się dzieci z ze-
społu „Słoneczka” reprezentujące przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Domaradzu. Zgromadzeni mogli również posłuchać młodych wykonawców, 
ćwiczących na co dzień w GOK, kapeli „Stobniczanie”, zespołu rockowego, or-
kiestry dętej GOK, zespołów „Get up” oraz „Tak czy nie”.

Kulminacyjnym punktem drugiego dnia było odznaczenie nastolatków  

Trochę sportu i trochę muzyki
– społeczników. Z rąk Jana Pilcha otrzymali oni 
akt nadania tytułu „Młodzieżowy Społecznik 
Roku 2012” i pamiątkową statuetkę, a rodzice 
wyróżnionych - listy gratulacyjne. Tego roku  
w tym zaszczytnym gronie znaleźli się: Dawid 
Bogusz z Gimnazjum w Baryczy, Wiktoria 
Sowa z kl. VI SP w Baryczy, Weronika Buczek 
z kl. VI SP Nr 1 w Domaradzu, Lidia Fic z Gim-
nazjum w Domaradzu, Wiktoria Śmigiel z kl. VI 
SP Nr 2 w Domaradzu, Gabriela Ciuł z kl. VI SP 
w Golcowej, Natalia Wojnar z kl. VI SP w Gol-
cowej i Justyna Więcek z Gimnazjum w Golco-
wej. Nieco później na ręce asp. sztab. Kazimie-
rza Barańskiego zostały złożone podziękowania 
za jego ogromny wkład w budowę, promocję  
i wyposażenie niedawno otwartego miasteczka 
ruchu drogowego w Domaradzu. – Dni Gmi-
ny Domaradz stały się już imprezą cykliczną.  
W poprzednich latach, pierwszego dnia królo-
wali łucznicy, w tym roku jednak, ze względu na 
to, że nasza młoda drużyna wygrała plebiscyt 
„Nowin” postawiliśmy na piłkę nożną. Jestem 

pewien, że obydwa mecze dostar-
czyły zgromadzonej publiczności 
emocji i okazji do uśmiechu. My-
ślę, że nie mniej ważnym punk-
tem programu było odznaczenie 
naszych młodych społeczników 
– nastolatków, którzy całym ser-
cem, społecznie angażują się  
w sprawy swoich małych ojczyzn  
i równocześnie dobrze radzą sobie 

w szkole. Tą pamiątkową statuetką 
chcieliśmy nagrodzić ich trud i uhonorować za 
poświęcony na te działania czas. Jest to też mo-
ment, w którym dziękujemy także ich rodzicom 
za wykształcenie w swych pociechach tak pięk-
nych postaw. Mam nadzieję, że te dwa dni ode-
rwały na chwilę naszych mieszkańców od natło-
ku codziennych zajęć i pozwoliły miło spędzić 
ten wolny czas, słuchając przy tym naszych lo-
kalnych wykonawców – podsumował Jan Pilch, 
Wójt Gminy Domaradz.

Dla zgromadzonych na stadionie zatańczyły 
dzieci z zespołu „Słoneczka”

Tradycją plebiscytu „Nowin” jest mecz rozgrywany pomiędzy 
ekipą gazety a zwycięską drużyną

Kapela „Stobniczanie”
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Tego lata Jasienica Rosielna stała się jednym z przystanków  
w plenerowej imprezie „Biesiada z Radiem Wawa”. Zabawa odbyła 
w parku gminnym, gdzie organizatorzy zadbali o to, aby nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci i dorosłych.

- Jest to pierwsza tego typu impreza na terenie naszej gminy. 
Gdyby jej charakter spodobał się naszym mieszkańcom, to może uda-
łoby się ją wprowadzić do nas na stałe. Byłaby to wakacyjna impreza 
cykliczna, w której coś dla siebie znaleźliby i dorośli i dzieci. Panie 
z KGW z terenu naszej gminy przygotowały przepyszne tradycyjne 
potrawy, które każdy chętny mógł skosztować, swoje prace zaprezen-
towali również nasi artyści, 
a z myślą o najmłodszych 
przygotowano plac zabaw 
oraz  szereg konkursów,  
w których mogli między in-
nymi spróbować swych sił  
w wyrabianiu ciasta na 
chleb. Chciałbym tutaj przy 
okazji podziękować Józefowi 
Rzepce, Burmistrzowi Brzo-
zowa oraz BDK za udostęp-
nienie sceny i nagłośnienia 
oraz KP PSP w Brzozowie za 

pomoc w transporcie tego 
sprzętu i za użyczenie agre-
gatu prądotwórczego – mó-
wił Marek Ćwiąkała - Wójt 
Gminy Jasienica Rosielna.

W tym roku, Impre-
sariat Rzeszów - organiza-
tor cyklu, wprowadził do 
Biesiad „Jarmark Farme-
ra” oraz „Kulinarne ABC”.  
W ramach tego pierwszego 
zorganizowano właśnie po-
kaz rękodzieła oraz konkurs 

kulinarny dla miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich. W konkursie kulinarnym 
na tradycyjną potrawę regionalną, deser oraz nalewkę udział wzięło cztery koła 
z: Bliznego, Jasienicy Rosielnej, Orzechówki i Woli Jasienickiej. – Szczególną 
uwagę zwracaliśmy na walory smakowe oraz na regionalizm potrawy. Podczas 
biesiad chcemy wydobyć na świa-
tło dzienne takie regionalne perełki  
– potrawy charakterystyczne tylko dla 
danego obszaru. Bardzo często panie 
przygotowują te tradycyjne – pierogi 
czy barszczyk – są one faktycznie czę-
ścią naszej kultury, ale tak napraw-
dę przyrządzane są wszędzie, tylko  
w inny sposób. Muszę przyznać, że 
najbardziej urzekła nas miętówka, 
przygotowana przez panie z Orze-
chówki - od każdego jurora otrzymała 
maksymalną ilość punktów oraz prze-
pyszny sernik z posypką, który upiekły 

„Biesiada z Radiem Wawa” 
zawitała do Jasienicy Rosielnej

panie z Woli Jasienickiej – wyjaśniał Stanisław 
Czarniecki, członek jury reprezentujący Im-
presariat Rzeszów. Po podliczeniu wszystkich 
punktów okazało się, że pierwsze miejsce przy-
padło KGW z Orzechówki, a kolejne odpowied-
nio: KGW z Woli Jasienickiej, KGW z Bliznego  
i KGW z Jasienicy Rosielnej. Nagrody w posta-
ci certyfikatu i bonu pieniężnego wręczali Sta-
nisław Czarniecki oraz Marek Ćwiąkała.

Ogromnym powodzeniem pośród dzieci 
cieszyły się konkursy organizowane właśnie  
z myślą o nich. Duże oblężenie miał na przy-
kład ten związany z kręceniem hula hop na 
czas. Jego niekwestionowaną zwyciężczynią 
okazała się Felicja. – Bardzo lubię kręcić hula 

Dzieciaki swych sił próbowały w wyrabianiu ciasta na chleb

Na scenie zaprezentowała się między innymi kapela ludowa „Bliźnianie”

Potrawy przygotowane do konkursu przez panie z KGW
 oceniało kilkuosobowe jury

Wyniki degustacji ogłoszono na scenie, gdzie przyznano nagrody

Zawody w kręceniu hula – hop cieszyły się wielką popu-
larnością wśród najmłodszych uczestników biesiady

INFORMACJE  Z  GMIN
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dzo, bardzo się cieszę – mówiła 
dziewczynka, tuż po zwycięstwie.

W trakcie Biesiady nie mo-
gło zabraknąć również koncertów. 
Dla zebranych zagrali „Bliźnia-
nie”, „Morituri”, „Karczmarze”, 
„Dlaczego nie” oraz „Totentanz” 
– jako gwiazda wieczoru. – Uwa-
żamy, że impreza się udała. Po-
mysł super. Przyszły całe rodziny  
i każdy znalazł coś co mu od-
powiadało. Nam podobała się 
wystawa rękodzielników, wysta-
wiających na prawdę świetne rze-
czy. Nie sposób tu nie wspomnieć  

o pysznościach przygotowanych 
przez panie z Kół. Poza tym jest to fajna alternatywa na spędzenie z bli-
skimi niedzielnego popołudnia – stwierdzili Anna i Andrzej Turoń, obec-
ni na biesiadzie.

INFORMACJE  Z  GMIN

Bardzo udany początek wakacji mieli mieszkańcy Gminy Noz-
drzec. Za sprawą przede wszystkim artystyczno-sportowo-kuli-

narnej uczty, przygotowanej przez władze gminne z wójtem Antonim 
Gromalą na czele, w ramach Dni Gminy Nozdrzec, które odbyły się  
w dniach 30 czerwca i 1 lipca br.

Sobotnie święto rozpoczęło się od finałów Małego Turnie-
ju. Były to rozgrywki sportowe, które  trwały od 14 maja i udział  
w nim wzięło 16 drużyn z miast, gmin, powiatów województwa pod-
karpackiego, m.in. z Nozdrzca, a ich zakończenie miało miejsce na 
Orliku przy Gimnazjum w Izdebkach. Zespoły reprezentowali chłop-
cy uczący się w gimnazjach. Głównym celem turnieju było wyłonienie 
młodych talentów piłkarskich, popularyzacja sportu oraz umożliwie-
nie młodzieży udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku. 
Kolejność Małego Turnieju przedstawiała się następująco: I miejsce  
- Rzeszów (Hiszpania), II miejsce - Jarosław (Niemcy), III miejsce - Za-
górz (Szwecja), IV miejsce - Przemyśl (Portugalia).

Puchary oraz nagrody dla zwycięskich drużyn wręczyli: Wójt 
Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, Grzegorz Leśniak - dziennikarz - 
koordynator sekcji sportowej Radia Rzeszów, Mieczysław Golba - Wi-
ceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Mateusz Nosek - 
Przewodniczący Wydziału gier 
Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej. W całym turnieju naj-
więcej goli  (14) strzelił  Ja-
rosław Jamrozik z Jarosławia  
i zdobył „Złote Korki” - na-

grodę pieniężną ufundowaną przez Wójta Gminy Noz-
drzec. Po zakończeniu zmagań sportowych rozpoczęto 
Dni Gminy Nozdrzec. Pierwszy dzień lokalnego święta 
uświetniły swoim występem zespół „Morituri" oraz 
Gwiazda sobotniego wieczoru zespół „Morże Być”.  
Prywatka z Radiem Wawa zakończona  została poka-
zem sztucznych ogni.

W niedzielę już od południa trwał Jarmark Far-
mera – prezentacja rękodzieła ludowego, na scenie zaś 
prezentowali się między innymi  kapela „Warzanie”, 
zespól tańca ludowego „Izdebczanka" oraz zespół śpie-

Elżbieta Boroń

– hop. Pomyślałam, że skoro umiem to robić, to mogę 
spróbować swoich sił w tym konkursie. Konkurencja 
była duża, ale kręcenie nie wszystkim wychodziło, więc 
powoli ilość dzieci biorących udział zmniejszała się.  
W końcu okazało się, że jestem najlepsza, z czego bar-

Na imprezie można było skosztować pyszności przygotowanych  
przez panie z gminnych KGW ...

... oraz obejrzeć prace miejscowych artystów

Atrakcji nie brakowało

Dni Gminy Nozdrzec były okazją do wręczenia 
odznaczeń i wyróżnień
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25 lat minęło jak jeden dzień – pod takim hasłem święto-
wano jubileusz 25-lecia przedszkola w Trześniowie.

Kroniki szkolne pokazują, że początki budowy przed-
szkola w Trześniowie sięgają jeszcze 1974 r., a wiele zabiegów 
w tym temacie poczynił ówczesny dyrektor szkoły Stanisław 
Gładysz. Na zebraniu 24 lutego 1974 r. powołano Społeczny 
Komitet Budowy Przedszkola i Domu 
Nauczyciela w 23-osobowym składzie 
na czele z przewodniczącym Pawłem 
Ziemiańskim. Jednak ze względu na 
różne zawirowania, w tym problemy 
z materiałami, budynek oddany został 
do użytku dopiero 15 grudnia 1986 r. – 
Dzieci klasy „0” rozpoczęły zajęcia w 
nowym przedszkolu, natomiast dzieci 
3, 4 i 5.letnie od 16 marca 1987 r. Dy-
rektorem przedszkola została Barbara 
Kaczor – powiedział Bogdan Nycz, dy-
rektor przedszkola przedstawiając jego 
historię.

Obecnie przedszkole w Trze-
śniowie wchodzi w skład Przedszkola 

Srebrny jubileusz

Samorządowego w Haczowie jako jego filia. Do trzech 
oddziałów uczęszcza ponad 60 przedszkolaków. Gość-
mi jubileuszowego spotkania, które odbyło się w Domu 
Ludowym w Trześniowie byli między innymi wójt Sta-
nisław Jakiel, radni Rady Gminy z przewodniczącym 
Ryszardem Błażem, proboszcz parafii ks. Jan Cag, dy-
rektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, rodzice 
przedszkolaków. Wszyscy mogli podziwiać przedszko-
laków, którzy pod okiem wychowawczyń zaprezento-
wały okolicznościowy program artystyczny.

Dzieci z przedszkola prezentują część artystyczną

Andrzej Józefczyk

waczy Koła Gospodyń Wiejskich z Izdebek 
oraz młodzież  z Zespołu Szkół w Warze. Dni 
Gminy Nozdrzec były okazją do wręczenia od-
znaczeń i wyróżnień. Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej  Bronisław Komorowski na wnio-
sek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiąz-
ków służbowych nadał  Złote Medale za Dłu-
goletnią Służbę Marii Olbrycht (byłej skarbnik 
gminy) i Marii Pinderskiej (dyrektor SP Nr 2 
w Wesołej). Medale wręczyła Małgorzata Cho-
mycz-Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki. 
Statuetkę „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”  

– z rąk wójta gminy odebrała Danuta Czaja – działaczka ko-
bieca. Następnie mieszkańcy gminy oraz goście mieli przy-
jemność obejrzeć występ zespołu Iwo Stars Band. Kolejną 
atrakcję był występ Kabaretu EWG. W momencie, gdy kibice 
piłkarscy gromadzili się na finale EURO 2012, swój występ 
miała gwiazda wieczoru - zespół Volver. Grupa otrzymała 
wiele znaczących nagród, a że na nie zasłużyła świadczyło 
choćby ciepłe przyjęcie zespołu przez publiczność.

Tradycją stało się również, że koła gospodyń wiejskich 

z całej gminy corocznie biorą  udział w konkur-
sie na najlepszą potrawę, zapewniając ucztę dla 
podniebienia wielu smakoszy. W kobiecym boju 
o „Lipową warzochę" wzięło udział 7 kół go-
spodyń z terenu gminy. W tym roku zwyciężyło 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Hłudna, któ-
re przygotowało gołąbki z kaszą i sosem grzy-
bowym. Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebkach 
podało kuleczki mięsne. Kobiety z  KGW Noz-
drzec uwarzyły smakowity żurek, a Panie z KGW 
Siedliska upiekły proziaki podawane z masłem. 
Nie sposób pominąć gulaszu przygotowanego 
przez Panie z  SKW z Rudawca oraz pachnących 
kapuśniaczków upieczonych przez gospodynie  
z Wary. Dużą popularnością cieszyły się również 
pierożki pieczone z kapustą przywiezione przez 
KGW z Wesołej.

Dzięki Zakładowi Dar-Med uczestnicy gminnego święta 
mogli poddać się szeregowi darmowych badań takich jak (pomiar 
ciśnienia, poziom glukozy oraz cholesterol we krwi. Atrakcyjnie 
prezentowali się uczestnicy pleneru malarskiego – kadra naukowa  
i studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy 
rysowali karykatury i portrety, prowadzili zajęcia warsztatowe oraz 
prezentowali swoje prace. Plener, który odbywał się pod hasłem 
„Tradycja a nowoczesność – seniorzy na uniwersytecie” zorganizo-
wany i finansowany był ze środków Województwa Podkarpackiego 
– ROPS. 

W obchodach Dni Gminy Nozdrzec wzięli udział m.in.: Poseł 
na Sejm RP Marek Rząsa, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Cho-
mycz-Śmigielska, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta 
Janusz Draguła, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rze-
szowie st. bryg. Bogdan Kuliga i Zastępca Komendanta Powiato-
wego PSP w Brzozowie mł. bryg. Marek Ziobro, a także Dyrektor 
Oddziału PGNiG S.A. w Sanoku Jacek Stepek.   

Michał Zięzio

Koncert Zespołu Volver
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Medalami za długoletnią pracę w służbie państwowej odzna-
czono łącznie 49 pracowników Urzędu Gminy w Haczowie oraz 
podległych mu jednostek. Odznaczenia złote, srebrne i brązowe 
przyznawane są na wniosek Wojewody, postawieniem Prezydenta 
RP. Nadaje się je za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywa-
nie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. W zależności 
od stażu pracy przyznaje się je po 10 (brązowy), 20 (srebrny) i 30 
(złoty) latach pracy. W Haczowie medalami za długoletnią służbę 
odznaczeni zostali pracownicy: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Samorządowej Administracji Placówek 
Oświatowych, Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku, Gmin-
nej Biblioteki Publicznej oraz Zakładu ds. Obsługi Gospodarki 
Wodno – Ściekowej.

Gościem honorowym uroczystości była Małgorzata Cho-
mycz – Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki, która to również 
udekorowała odznaczonych. – Gratuluję wam tych odznaczeń. 
Mam nadzieję, że będą one motywacją do dalszej równie owoc-
nej pracy. Chciałabym tu przypomnieć, że to właśnie na rękach 
samorządu terytorialnego spoczywa wielka odpowiedzialność za 
decyzje podejmowane odnośnie między innymi szkolnictwa, inwe-
stycji oraz wielu innych aspektów które wpływają na całościowe 
funkcjonowanie waszej małej ojczyzny. Na mnie, jako wojewodzie 
ciąży obowiązek, aby was w tych zadaniach nie tylko wspomagać, 
ale i kontrolować. Życzę wam samych sukcesów oraz tego, aby ta 
piękna gmina nadal się rozwijała, byście żyli w zgodzie i pomyśl-
ności – życzyła Małgorzata Chomycz – Śmigielska.

Okolicznościowe gratulacje złożył również Stanisław 
Jakiel, Wójt gminy Haczów. – Chwila ta skłania mnie do re-
fleksji, ponieważ najpierw jako kierownik gminnej jednostki,  
a od kilkunastu lat jako wójt miałem okazję współpracować ze 
wszystkimi wyróżnionymi osobami. Zdaję sobie sprawę, że nie 
zawsze ta współpraca była łatwa, bo zdarzały się różne mo-
menty. Dzisiaj jednak chciałbym z głębi serca podziękować 
za wszystkie wspólne dokonania oraz wyrazić wdzięczność za 
wszystkie te lata dobrej, solidnej i jakże owocnej pracy. Życzę 
wam dużo zdrowia, zawodowego spełnienia oraz wszelkiej po-
myślności w życiu prywatnym – dodał Wójt Jakiel.

W gronie odznaczonych Złotym Medalem za Długolet-
nią Służbę znaleźli się: Jan Boczar, Helena Domaradzka, Stani-
sław Dubiel, Elżbieta Kielar, Maria Konieczna, Bożena Krępu-
lec, Elżbieta Markiewicz, Anna Musiał, Halina Owsiak, Adam 
Prajsnar, Krzysztof Rachwał, Maria Rygiel, Stanisława Stepek, 
Tadeusz Szajna, Teresa Szarek, Wiesław Szmyd, Mieczysła-
wa Wasylewicz i Teresa Ziemiańska. Pośród udekorowanych 
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę byli: Halina Błaż, 

Zofia Błaż, Karol Chrobak, Renata Czerwińska, Janusz Fiedeń, 
Bogumiła Gosztyła, Stanisław Jakiel, Małgorzata Kleszko, 
Piotr Kołodziej, Anna Najdecka, Kazimierz Pelczar, Andrzej 
Rygiel, Grażyna Serafin, Alina Sieniawska, Małgorzata Steli-
ga, Grzegorz Tasz, Maria Wojnowska, Lesław Wojtyczka oraz 
Anna Zubik. Wśród odznaczonych Brązowym Medalem za 
Długoletnią Służbę byli: Ewa Adam, Bernadeta Bajek, Barbara 
Długosz, Wioletta Gazda, Jolanta Ilko, Aneta Majewska, Mał-
gorzata Nowicka, Tadeusz Prorok, Piotr Sabat, Anna Stempek, 
Grażyna Wdowiarz oraz Emil Wójcik.

O okolicznościową oprawę uroczystości oraz wystrój 
sali  zadbał GOKiW. Z inicjatywy placówki na scenie wystą-
pił duet Monika Fabisz, sopranistka oraz akompaniujący jej na 
fortepianie Daniel Eibin.

Odznaczeni 
za wzorową pracę

Zaproszeni goście i odznaczeni pracownicy

Medale pracownikom wręczyła Małgorzata Chomycz-Śmigielska  
Wojewoda Podkarpacki

Elżbieta Boroń
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27 par małżeńskich z gminy Haczów świętowa-
ło jubileusz 50-lecia i więcej pożycia małżeńskiego. Na 
okolicznościowym spotkaniu, w którym udział wzięli 
również ich najbliżsi, szacownych jubilatów odznaczono 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgromadzonych na uroczystości gości powitała 
Małgorzata Nowicka, Kierownik USC w Haczowie. Na-

stępnie głos zabrał Stanisław Jakiel, 
Wójt Gminy Haczów. - Lata poży-
cia małżeńskiego minęły szybko, tak 
jak szybko upływa czas, splatając 
dni w miesiące, a miesiące w lata.  
W latach 50. byliście państwo mło-
dymi ludźmi, którzy zdecydowali się 
założyć rodzinę i budować wspólne 
życie na mocnym fundamencie mi-
łości, przyjaźni i zaufania. Uroczy-
stość zaślubin zapewne wraca do 
państwa, jako wspomnienie szczę-
śliwych dni, pełnych optymizmu  
i radości, pomimo niełatwej rze-
czywistości, w której przyszło wam 
dorastać i żyć. Mimo rożnych prze-
ciwności losu, momentów dobrych 
i gorszych, a może nawet tragicznych chwil, wytrwali-
ście w wierności i stałości, ślubowanej przed ołtarzem  
i w urzędzie. Razem dzieliliście obowiązki rodzicielskie, 
także wspólnie tworzyliście dom i swoją postawą dawa-
liście przykład swoim dzieciom i wnukom, które zapewne 
są dumne z waszego jubileuszu. Współczesne życie poka-
zuje, że nierozerwalność małżeństwa bywa dziś lekcewa-

żona przez młodych, a ilość rozwodów niepokojąco wzrasta. Wasz staż 
małżeński jest przykładem tego, że szczęście rodziny należy budować 
w stałych związkach, w których spokój i bezpieczeństwo znajdują nie 
tylko współmałżonkowie, ale przede wszystkim ich dzieci. Jako wójt 
gminy Haczów jestem dumny i zaszczycony, że mogę wręczyć państwu 
przyznane przez pana Prezydenta medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie tak wielu szczęśliwym parom z ponad pięćdziesięcioletnim sta-
żem. Jestem przekonany, że wasze dzieci, a także wnuki uczą się od was 
cierpliwości, miłości i wyrozumiałości dla drugiego człowieka. Z okazji 
jubileuszu pragnę podziękować za wszystko, co uczyniliście jako ojco-
wie i matki, za stworzenie rodzin i za wkład pracy w budowanie życia w 
naszej gminie – mówił Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Haczów. 

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawanymi 
przez Prezydenta RP odznaczono 27 par. W tym zaszczytnym gronie 
znaleźli się: Olga i Tadeusz Antosz z Haczowa, Daniela i Stanisław 
Bania z Bukowa, Maria i Stanisław Błaż z Haczowa, Maria i Marian 
Bożek z Haczowa, Bronisława i Zdzisław Fiedeń z Jasionowa, Ce-
cylia i Bolesław Gazdowicz z Malinówki, Helena i Tadeusz Gębuś  
z Trześniowa, Janina i Stanisław Józefczyk z Jabłonicy Polskiej, Zo-
fia i Ludwik Kaczor z Trześniowa, Stanisława i Stanisław Kmiotek  
z Malinówki, Mieczysława i Edward Knurek z Jasionowa, Genowefa  
i Stanisław Knurek ze Wzdowa, Krystyna i Józef Kołodziejczyk z Bu-
kowa, Zofia i Franciszek Konieczny z Jasionowa, Zofia i Bronisław 

Krauz z Jabłonicy Polskiej, Jadwiga 
i Edward Makowski z Jasionowa, 
Jadwiga i Tadeusz Markiewicz z Ha-
czowa, Helena i Tadeusz Nehir z Ja-
błonicy Polskiej, Zuzanna i Tadeusz 
Orłowski z Haczowa, Janina i Stani-
sław Pelc z Haczowa, Helena i Adam 
Prorok z Trześniowa, Helena i Jan 
Ptak z Malinówki, Janina i Stanisław 
Rozenbajgier z Malinówki, Irena  
i Tadeusz Rozenbajgier z Haczowa, 
Izabela i Zdzisław Stanosz z Trze-
śniowa, Janina i Bronisław Stapiński 
z Jabłonicy Polskiej oraz Maria i Sta-
nisław Szuber z Haczowa.

Medale wręczył Stanisław 
Jakiel. Z gratulacjami i okoliczno-

ściowymi listami gratulacyjnymi dla każdej pary pospieszył również 
Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski. Następnie dla zgromadzonych 
odśpiewane zostało „100 lat”, po czym zespół „Haczowskie Wesele” 
przedstawił zgromadzonym fragment sztuki „Haczowskie Wesele”. 
Dla par i ich gości przygotowano także poczęstunek.

Od pół wieku razem idą przez życie

Elżbieta Boroń
Fot. Andrzej Józefczyk

Toast za zdrowie dostojnych jubilatów Fragment sztuki „Haczowskie wesele”

Starosta Z. Błaż gratuluje Janinie i Stanisławowi Józefczykom 

Wójt St. Jakiel wręcza medale Janinie i B?ronisławowi Stapińskim
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Taniec nowoczesny z baletem

INFORMACJE  Z  GMIN

rzeźba artystyczna, balet z elementami tańca współczesnego, 
taniec orientalny, tzw. muffiniarnia czyli sztuka wypieku muf-
fin, kelnerskie czy też survivalu i przywództwa czyli „Lider 
– przyjaciel – przywódca”. W ich przebieg zaangażowało 
się ponad 60 warsztatowców – wolontariuszy, którzy wkła-
dając serce w ich prowadzenie zachęcali młodzież do nauki. 
Chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować za cały 
ich trud i wysiłek. Szczególne słowa uznania kieruję jednak 
do pań z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, któ-
re już od wielu lat aktywnie wspierają IDM-owe warsztaty 
udowadniając i pokazując, że własnoręcznie można wycza-
rować cuda, wystarczy trochę chęci i cierpliwości – mówił  
o. Tomasz Nogaj. Szeroki wybór warsztatów daje wiele 
możliwości. – Wybrałam te z gospel. Kiedyś już na takich 
byłam i bardzo mi się podobały. Poza tym ten rodzaj muzyki 
posiada taką niesamowitą energię. Zdecydowanie polecam 

go do modlitwy – stwierdziła Michalina Martyniak z Czechowic  
– Dziedzic. Z zupełnie innych powodów ten sam warsztat wybra-
ła Gosia Sowa z Nowego Sącza. – Zdecydowałam się na śpiew 
bo... nie umiem tego robić. Chciałam zrobić coś czego najbardziej 
się boję – śpiewać i to w dodatku na scenie. Muszę jednak stwier-
dzić, że ta muzyka jest tak porywająca, tak żywa i energetyczna, że 
człowiek zupełnie nie myśli o swoich obawach tylko całym sercem 
się modli – opowiadała Gosia. – A ja w tym roku kończę formację  
w MAGIS i jest mi trochę smutno, bo nie wiem czy w przyszłym 
roku będę mogła tu być. Bardzo podobały mi się rekolekcje. Uwa-
żam, że bez nich rok byłby stracony. Mimo, że uczestniczę w nich 
już od wielu lat, co roku pozwalają mi się one w jakiś sposób się 
rozwijać – dodała Iwona z Nowego Sącza.
Aby stworzyć relację z Bogiem i człowiekiem

Jednak IDM-y to nie tylko warsztaty. Nad tym, by spotkania 
przebiegały bezproblemowo czuwa cały sztab ludzi. Zaangażowa-

ni byli przede wszystkim ojco-
wie Jezuici oraz wolontariusze, 
którzy odpowiadali praktycznie 
za wszystkie IDM-owe sekto-
ry. To właśnie oni czuwali nad 
ochroną, przebiegiem warsz-
tatów, opiekowali się gośćmi, 
towarzyszyli obsłudze jadalni, 
organizowali transport i całą lo-
gistykę oraz oczywiście wzięli 
na siebie odpowiedzialność za 
ośrodki, w których nocowała 
młodzież. Oni to również za-
dbali o obsługę liturgiczną i me-
dialną. Opiekę medyczną nad 
uczestnikami roztoczył w tym 
roku brzozowski DAR-MED.  

– IDM-y to taka swoista wizy-
tówka Jezuitów. Chcemy podzielić się naszą pracą, charyzmatem  
i pasją. Na czas rekolekcji i IDM-ów młodzież odkłada telefony, ipo-
d-y i inne techniczne gadżety. Chcemy udowodnić, że ten czas kie-
dy wszyscy się spotykamy można poświęcić drugiemu człowiekowi  
– poznać go, polubić – po prostu z nim porozmawiać i co najważniej-
sze spotkać z Bogiem. Stworzyć z Nim prawdziwą, osobistą relację 
– wyjaśniał Dyrektor IDM-ów. Kontakt z Bogiem niewątpliwie uła-

Powyższy cytat pochodzący z przemówienia O. Piotra 
Skargi SJ, stał się tegorocznym motywem przewodnim IX 
Ignacjańskich Dni Młodzieży. W tym roku do Starej Wsi przy-
była 400 osobowa grupa młodych ludzi zrzeszona przy jezu-
ickich ośrodkach duszpasterskich oraz młodzież ze Słowacji 
i Węgier.

- Polscy Parlamentarzyści z racji 400-u lat od śmierci 
królewskiego kaznodziei, ogłosili od stycznia 2012 – Rok Skar-
gowski. Kim był Skarga? Królewskim doradcą i kaznodzieją. 
Przede wszystkim organizatorem szkolnictwa i oświaty, pierw-
szym rektorem Akademii Wileńskiej, założycielem kolegiów je-
zuickich w Połocku, Rydze i Dorpacie. Jako pisarz posługiwał 
się językiem barwnym i żywym, mocno osadzonym w Biblii. 
Jest autorem niezwykle popularnych „Żywotów świętych”. 
Przez całe swe życie był niesamowicie twórczy. Organizując 
IDM-y również chcieliśmy się w te obchody aktywnie włączyć, 
przybliżając młodzieży tę wielką postać. Wokół osoby 
tego Jezuity skupiony był też nasz coroczny konkurs 
filmowy. W tym roku chętni mieli zaprezentować 
jury zwiastun promujący „przyszły” film  
o Skardze - wyjaśniał O. Tomasz Nogaj SJ, 
Dyrektor IX Ignacjańskich Dni Młodzie-
ży w Starej Wsi. 
Serce IDm-ów

Spotkanie młodzieży tradycyjnie 
poprzedziły rekolekcje. W tym roku, ze 
względu na ubiegłoroczną prośbę młodzieży, 
wydłużono je o jeden dzień. Sercem każdych 
IDM-ów są warsztaty. – To czas młodzieży. Wte-
dy uczą się nowych rzeczy, doskonalą zdobyte już 
umiejętności i rozwijają swoje pasje. Z myślą o nich 
przygotowaliśmy ponad 40 warsztatowych propozy-
cji. Myślę, że każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie. 
Co roku staramy się też urozmaicać tę ofertę. Teraz również 
tak zrobiliśmy. Nowością były między innymi warsztaty: go-
spel, biżuteria nasz szydełku, sutasz (biżuteria wykonana  
z jedwabnych pasków połączonych z kamieniami, kryształka-
mi itp.), kuglarskie, streetball, capoeira (to wywodząca się  
z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuka walki; istotą ca-
poeiry są elementy tańca wpływające na płynność i nieprze-
widywalność ataków), średniowieczna kaligrafia i miniatury, 

„Uczynkiem a nie słowy”
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twiała codzienna Eucharystia. W tym roku z uwagi na zagra-
nicznych gości - młodzież z Węgier i Słowacji - odprawiana była  
w dwóch językach – polskim i angielskim. – Jak zawsze, naj-
większe emocje wzbudziło nabożeństwo odprawiane przez No-
wicjuszy. W swych modlitwach pamiętaliśmy także o zmarłym  
w tym roku O. Jacku Bolewskim SJ, który był jednym z za-
łożycieli MAGIS, a także aktywnie uczestniczył w tworzeniu 
IDM-ów – stwierdził O. Tomasz Nogaj.
„Koniec świata” bawił ze sceny

Tradycyjnie w czasie IDM-ów nie mogło zabrak-
nąć także konkursu filmowego. Młodzież miała przygo-
tować zwiastun do filmu pt: „O. Piotr Skarga”. Z 16 jezu-
ickich wspólnot do konkursu stanęło 7. Jury, oceniając 1,5 
minutowe filmiki zwracało uwagę m.in. na ich 
tematyczność, grę aktorów, efekty specjalne  
i co najważniejsze – czy zwiastun przykuł i za-
interesował widza. Nagroda główna była tylko 
jedna – pamiątkowa statuetka IX Ignacjańśkich 
Dni Młodzieży. Zwycięzcą okazała się wspólno-
ta MAGIS z Nowego Sącza.

Ponadto przyznano jeszcze 3 wyróżnienia 
i 1 nagrodę publiczności. Spotkanie zakończył 
koncert zespołu „Koniec świata”. – To taki nasz 
swoisty ukłon w stronę apokaliptycznych przepo-
wiedni na rok 2012. Postanowiliśmy wyprzedzić 
ten fakt i „Koniec świata” zaprosiliśmy do sie-
bie. I mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, 
że przeżyliśmy go i chyba wszyscy doskonale się 
bawili – dodał z uśmiechem Dyrektor IDM-ów. 
A kto zagra na jubileuszowych – dziesiątych ID-
M-ach niech pozostanie niespodzianką.

Elżbieta Boroń, fot. Piotr Chydziński

Powitanie wspólnot MAGIS z Polski 

Prezentacja warsztatów rzeźby w Lipie

Średniowieczna sztuka walki długim mieczem

Średniowieczna kaligrafia 
i miniatury

Organizatorzy dziękują za wsparcie  
finansowe Starostwu Powiatowemu w Brzozo-
wie oraz Urzędowi Gminy Brzozów za udostęp-
nienie sceny i zaplecza muzycznego.

Koncert zespołu „Koniec świata”

Taniec orientalny

Liturgia eucharystii



Gór i Dolin
Dzieci

Zespół „Kalina” z Niebocka

Pielęgnowanie tradycji
Pięć zespołów: z Ukrainy, Słowacji, Rumunii oraz dwa  

z Polski wzięło udział w VIII Międzynarodowym Festiwalu  
Folklorystycznym „Dzieci Gór i Dolin” w Niebocku. Na 

miejscowy stadion, 1 lipca br., zjechali wielbiciele tań-
ca i śpiewu nie tylko z powiatu brzozowskiego, ale też  

z różnych miejsc województwa podkarpackiego.
Uczestnictwa w widowisku nie mógł żałować 

nikt. Zespoły wszak zaprezentowały bardzo wyso-
ki poziom, na który złożyły się zarówno pracowitość 

młodych artystów pożytkowana na ciężkich treningach,  
a także „Boża iskra”, jaką niewątpliwie zostali obdarzeni. Naj-

lepiej o ich umiejętnościach świadczyła reakcja publiczności, nie 
szczędzącej wykonawcom braw po każdym występie. Sprzyjała też 

aura, docierająca – jak przystało na festiwal międzynarodowy – znad 
dalekiej i gorącej Afryki z ponad 30-stopniową temperaturą i palącym 

słońcem. Słowem w Niebocku było upalnie, tanecznie, radośnie i kolo-
rowo. – Dzięki organizacji festiwalu podtrzymujemy tradycje, utrwalamy 

dziedzictwo kulturowe. Budujemy silne więzi przynależności do zamieszki-
wanego regionu, a jednocześnie poznajemy obyczaje innych europejskich 
narodów. To niezwykle ważne i wartościowe zważywszy na fakt, że biorą  
w nim udział ludzie młodzi, ciekawi świata. Dialog z rówieśnikami z innych 
krajów pozwala więc nie tylko na zawieranie znajomości, czy przyjaźni, 
ale również stanowi źródło wiedzy o kulturze i tradycjach pielęgnowanych  
w państwach reprezentowanych przez młodzież przyjeżdżającą do nas na 
festiwal. A wiedza ta pomaga między innymi w akceptacji ludzi innych naro-
dowości i innych poglądów, a nawet innej wiary – powiedział Jacek Adam-
ski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypo-

czynku w Dydni, który wraz z Gminą Dydnia, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju, Edukacji  i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko 
oraz Zespołem Szkół w Niebocku zorganizował VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”. Finansowo 
natomiast przedsięwzięcie wsparli: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Gmina Dydnia.

- Przyjechaliśmy tu z najmłodszą grupą, dla której udział w festiwalu był jednocześnie wyzwaniem, jak i dużą atrakcją. 17 dziew-
cząt i 10 chłopców w wieku od 7 do 10 lat program pod kątem festiwalu przygotowywało od września ubiegłego roku. Chciałam przede 
wszystkim pokazać to co cenne kulturowo w Bielsku-Białej i okolicach. Miasto Bielsko-Biała styka się z trzema charakterystycznymi dla 
Polski regionami: cieszyńskim, żywieckim i śląskim, samo zaś nie przynależy do jakiegoś konkretnego, rozpoznawalnego geograficznie 
obszaru. Samo sąsiadowanie jednak z tak bogatymi w historię i tradycję regionami daje kulturową mieszankę wartą zaprezentowania  
i promowania – podkreśliła Bożena Bieńczyk, szefowa Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko-Biała, występującego podczas tegorocznego fe-
stiwalu. Dzieci śpiewają i tańczą, a jej głównym obecnie atutem jest grupa wokalna na 3 głosy, prowadzona przez Mirosławę Ostrowską. 



– Mam nadzieję, że będziemy się rozwijać i w przyszłości 
wykonawcy zasilą szeregi grupy starszej, reprezentacyjnej, 
zwiedzającej cały świat przy okazji uczestnictwa 
na różnych zagranicznych festiwalach – doda-
ła Bożena Bieńczyk. Podkreślić też trzeba, że 
Zespół Pieśni i Tańca Bielsko-Biała, założony  
w 1974 roku, funkcjonuje obecnie przy bielskim 
Centrum Kultury i należy do Międzynarodowej 
Organizacji Zrzeszającej Zespoły Folklorystycz-
ne. Koncertował już w Belgii, Francji, Grecji, 
Portugalii, Austrii, Serbii, Turcji, Niemczech, 
we Włoszech, na Węgrzech, a także w USA 
(cztery stany), Brazylii (Passo Fundo w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Sekcji CIOFF), 
Indonezji (Banda Acech, reprezentując zespoły 
z Polski pomagające w odbudowie kraju po fali 

Gór i Dolin
Dzieci

Ukraina

Słowacja

Bielsko-Biała

tsunami w 2004 roku). Wśród 
sukcesów należy wymienić 
między innymi dwukrotne  
z rzędu zdobycie „Złotej Jodły” 
na Harcerskim Festiwalu Kultu-
ry Młodzieży Szkolnej w Kiel-
cach w latach 1999 i 2000.

Gminę Dydnia reprezen-
tował zespół Kalina, działający 
przy Zespole Szkół w Niebocku. 
Składa się z trzech grup: star-
szej (24 uczniów), średniej (22), 
młodszej (24), którymi opiekują 
się Beata Dżoń i Beata Żółkoś-
Florek, a zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu pod okiem chore-
ografa, Tomasza Rożka. Artyści 
z Niebocka występowali już na 
przeglądach i konkursach zarów-
no w Polsce, jak i za granicą. Grupa starsza gościła na Międzynaro-
dowym Festiwalu „Złote Wrota” w Kijowie i we Lwowie, a także 
prezentowała swoje umiejętności na słowackiej estradzie.

Podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycz-
nego „Dzieci Gór i Dolin” publiczność mogła poznać elementy 
folkloru rumuńskiego, ukraińskiego i słowackiego. Przybliżały go 
zespoły: Balada Dunarii (Rumunia), Dyvograj (Ukraina), Raslavi-
cianik (Słowacja). – Byłam oczarowana zespołem słowackim, po-
kazującym szeroki wachlarz umiejętności i wszechstronny program 
artystyczny. Jak zwykle nie zawiedli solidni i wytrenowani Ukraińcy. 



Nasz folklor jest bardziej spontaniczny, zaś Ukraińcy stawiają na perfekcję wypracowaną 
treningiem. Taka szkoła, która zresztą zawsze się sprawdza. Ogólnie poziom festiwalu oce-
niam bardzo wysoko i cieszę się, że mogliśmy w nim uczestniczyć – podsumowała Bożena 
Bieńczyk, opiekująca się Zespołem Pieśni i Tańca Bielsko-Biała.

Na festiwalu obecni byli między innymi: Henryk Kozik – Przewodniczący Rady 
Powiatu w Brzozowie, Tadeusz Pióro – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Brzozowie i Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy F. Adam-
ski – Wójt Gminy Dydnia, Jacek 
Adamski – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Bibliotek, Pro-
mocji i Wypoczynku w Dydni  
i Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu w Brzozowie.

Sebastian Czech

Zespół z Ukrainy

Ukraina

Rumunia

Bielsko-Biała

„Kalina” z Niebocka

Ukraina

Wręczenie nagród

Ukraina

Ukraina

„Kalina” z Niebocka

Słowacja



Już 75 lat w powiecie brzozowskim w gminie Haczów 
w niewielkiej miejscowości Malinówka istnieje Ochotnicza 
Straż Pożarna. Powstała w 1936 r. z inicjatywy Władysła-
wa Przybyły, który został pierwszym jej komendantem. 
Początki działalności strażaków ochotników nie należały 
do łatwych. Wystarczy wspomnieć, że pierwsze wyposaże-
nie jednostki to zakupione z własnych oszczędności cztery 
hełmy, dwa pasy parciane i dwa toporki. Trudno to sobie 
wyobrazić patrząc na dzisiejszy stan osobowy i posiadany 
sprzęt. Obecnie OSP Malinówka to 72 druhów strażaków, 
w tym 6 honorowych, którzy do dyspozycji mają całkiem 
pokaźny i nowoczesny sprzęt, m.in. dwa samochody typu 
średniego „Star”, samochód typu lekkiego „Żuk”, pompę 
szlamowa, kompresor, wodery, węże ssące i tłoczące, myj-
kę ciśnieniowa oraz sześć kompletów ubrań wyjściowych. 
Na uwagę zasługuje również odnowiona remiza strażacka 

z nową elewacją i zadbanym otoczeniem. Młodzi strażacy 
ochotnicy z Malinówki należący do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej w ostatnich latach odnoszą znaczące sukcesy: 
pierwsze miejsce w zawodach gminnych, pierwsze miejsce 
w zawodach powiatowych oraz szóste w wojewódzkich. 

Pisząc o OSP w Malinówce nie sposób pominąć za-
angażowania strażaków ochotników w liczne akcje mające 
na celu ratowanie ludzkiego mienia czy nawet życia w trak-
cie gaszenia pożarów, usuwania skutków powodzi, które 
nawiedziły nasz region, usuwania śniegu z budynków uży-
teczności publicznej i pomocy w realizacji licznych imprez 
i przedsięwzięć na terenie gminy czy miejscowości. Dzisiaj 
właściwie trudno sobie wyobrazić życie i funkcjonowanie 
bez strażaków ochotników. 

75 lat OSP Malinówka
Obecny Prezes OSP Malinówka Mariusz Rajchel podkreśla, że ten milo-

wy krok w przód jaki w ostatnich latach dokonała jego jednostka był możliwy 
dzięki wsparciu i pomocy wielu ludzi. – Szczególne słowa wdzięczności i po-
dziękowania należą się naszym sponsorom, bez których realizacja większości 
przedsięwzięć byłaby nie do pokonania z powodu braku funduszy. Dziękujemy 
bardzo Panu Stefanowi Prajsnarowi wraz z małżonką, także radnemu naszej 
miejscowości Panu Piotrowi Taszowi, wszystkim byłym i obecnym sołtysom, na-
czelnikom i prezesom, a w szczególności Pani Irenie Chrobak i Panu Alfredowi 
Szulowi – dodaje M. Rajchel. 

Obchodzony  29 lipca br. jubileusz 75-lecia jednostki był okazją do 
uhonorowania druhów i wszystkich zasłużonych dla OSP Malinówka. Medale  
i wyróżnienia przyznało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Złoty Medal Za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymali: Jan Reszka i Henryk Szuba, Srebrnym Medalem od-
znaczono: Bronisława Kielara, Józefa Kędrę, Ryszarda Kielara, Jana Leczka, 
Alfreda Rajchela, Mariusza Rajchela, Mariana Tasza i Stefana Tasza, zaś Brązo-
we Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano dla: Dariusza Frydrycha, 
Marka Gazdy, Mirosława Kielara, Pawła Kielara, Janusza Szuby oraz Wiesława 
Szuby. Ponadto Mateusz Kuliga, Mateusz Kielar, Maciej Prajsnar, Adam Szuba, 
Krzysztof Szuba i Grzegorz Szul otrzymali Odznaki Strażak Wzorowy.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Haczowie dla ochotników 
strażaków przyznało również odznaki „Za wysługę lat”. Otrzymali je nastę-
pujący strażacy: 50 lat – Kazimierz Materna, 45 lat – Jan Frydrych, Roman 
Kielar, Jan Materna, 35 lat – Józef Kedra, Henryk Szuba, Alfred Szul, Stefan 
Tasz, Ryszard Kielar, Jan Ptak, Bronisław Kielar, Piotr Leczek, Jan Reszka, 30 
lat – Alfred Rajchel, Marian Kielar, Jan Górecki, 25 lat – Marek Gazda, Mariusz 
Rajchel, Jan Leczek, Stanisław Gierlach, 20 lat – Rober Reszka, Adam Szuba, 
Wiesław Szuba, Witold Kielar, Piotr Reszka, 15 lat – Dariusz Frydrych, Miro-
sław Kielar, Paweł Kielar, Janusz Szuba, 10 lat – Krzysztof Szuba, Marian Tasz, 
Robert Rajchel, Robert Kielar.

W trakcie uroczystych obchodów jubileuszu nie zabrakło życzeń i wie-
lu ciepłych słów. Na ręce Prezesa OSP Malinówka spłynęły upominki i listy 
gratulacyjne, także od Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, który napisał 
m.in.:  Dowiedliście wielokrotnie, że jesteście ludźmi kompetentnymi, solidnie 
przygotowanymi, dzięki którym mieszkańcy gminy Haczów i powiatu brzozow-
skiego mogą czuć się bezpiecznie. Że z pasją traktujecie swoje zajęcie, czer-
piąc satysfakcję z niesienia pomocy innym. I za to należą się Wam Druhowie 
Strażacy słowa uznania. Taka postawa właśnie gwarantuje zaufanie, poważanie  
i wdzięczność wśród mieszkańców całego powiatu. Życzę, żeby Wasza działal-
ność w kolejnych latach była równie owocna. Żeby św. Florian czuwał nad Wa-
szym bezpieczeństwem oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Do 
życzeń Starosta Z. Błaż dołączył prezent w postaci pompy szlamowej.

Uroczysta msza św. w kościele 
parafialnym w Malinówce Wręczenie medali i wyróżnień 

Poczty sztandarowe

Prezes OSP w Malinówce M. Rajchel odbiera odznakę „Za wysługę lat” 

Magdalena Pilawska

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono m.in. S. Tasza
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Gaszą pożary, ratują nasz dobytek 
przed powodziami, pomagają w trud-
nych sytuacjach życiowych. Poświęcają 
swój czas działając zupełnie społecznie, 
bo zawodowo zajmują się zupełnie czym 
innym. Niejednokrotnie narażają swoje 
zdrowie, a nawet życie. Prowadzą rów-
nież szeroko rozumianą działalność kul-
turalno-wychowawczą. W wielu jednost-
kach powstały sekcje sportowe, zespoły 
teatralne, działają orkiestry strażackie, 
zespoły instrumentalno-wokalne, świe-
tlice środowiskowe, a także  izby trady-
cji. Mowa oczywiście o Ochotniczych 
Strażach Pożarnych, których na terenie 
powiatu brzozowskiego jest 46. Właści-

wie każda miejscowość może poszczycić 
się swoją jednostką OSP, a zdarzają się  
i takie, które maja ich więcej. 

Naukowe źródła podają, że Ochot-
nicza Straż Pożarna jest umundurowaną, 
wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, 
organizacją społeczną, składającą się 
z grupy ochotników, przeznaczoną  
w szczególności do walki z pożarami, 
klęskami żywiołowymi i innymi miejsco-
wymi zagrożeniami. Przy ochotniczych 
strażach pożarnych powoływane są rów-
nież Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 
które stanowią w pewnym sensie przy-
szłe kadrowe zaplecze każdej jednostki. 
Młodzieżowa drużyna pożarnicza jest 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
POWIATU BRZOZOWSKIEGO

integralną część składową danej jednostki 
OSP. Osoby działające w takiej drużynie 
poznają zasady funkcjonowania ochrony 
przeciwpożarowej w Polsce, zapoznają się 
ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej 
OSP, uczą się zachowania w sytuacjach nie-
codziennych, od najmłodszych lat wyrabiają  
w sobie poczucie odpowiedzialności, uczą 
się opanowania, dyscypliny, a także podno-
szą swoją sprawność fizyczną poprzez udział  
w zawodach sportowo-pożarniczych.

Poniżej prezentujemy składy Ochot-
niczych Straży Pożarnych w poszczegól-
nych gminach powiatu brzozowskiego. 

Magdalena Pilawska

Grabówka

Gmina Dydnia

Skład jednostki OSP w Grabówce: Adam Kucharski – 
Prezes Zarządu OSP, Bogusław Cybuch – Wiceprezes - 
Naczelnik, Marcin Cybuch, Jan Pilawski – Wiceprezes, 
Łukasz Rachwał – Wiceprezes – Zastępca Naczelnika, 
Jan Rachwał - Sekretarz, Maciej Rachwał - Skarbnik, Jan 
Mazur – Gospodarz.
Komisja Rewizyjna: Tadeusz Zimoń – Przewodniczący, 
Marian Kmiecik – Członek, Lesław Mazur – Członek.
Członkowie czynni: Marcin Cybuch, Witold Frydrych, 
Marcin Grudz, Grzegorz Grudz, Jan Kafra, Adam Kopiczak, Krzysztof Kopiczak,  Karol Kucharski, Marcin Mazur,  Piotr Oleniacz,  
Jan Pastuszak, Tadeusz Pelczar, Józef Pelczar,  Marcin Pelczar, Łukasz Pelczar, Władysław Podczaszy, Jakub Podczaszy, Damian 
Rachwał, Paweł Rachwał, Kamil Ratajczyk, Dawid Romerowicz, Mateusz Śmigiel, Dawid Sołkowicz, Marcin Zimoń.
Członkowie wspierający: Zdzisław Grudz, Andrzej Grudz, Feliks Kucharski, Wiesław Kuczma, Stanisław Podczaszy, Józef Pod-
czaszy, Stanisław Szymański. 

Niebocko
Skład jednostki OSP w Niebocku: Kamil Zubel – Prezes Zarządu 
OSP, Krzysztof Kopczyk – Wiceprezes, Kazimierz Pajęcki  - Naczel-
nik,  Piotr Kopczyk - Zastępca Naczelnika, Paweł Owsiany -Skarb-
nik Jacek Oleniacz (s. Piotra) – Sekretarz, Łukasz Struś – Członek, 
Zbigniew Zubel – Członek. Komisja Rewizyjna: Antoni Adamski - 
Przewodniczący, Stanisław Barański –Sekretarz, Dariusz Gratkowski  
- Członek.
Pozostali członkowie: Witold Adamski, Wojciech Adamski, Ka-
zimierz Binkowicz,  Bogdan Fejdasz, Jan Fejdasz, Marian Fejdasz, 
Władysław Fejdasz, Wojciech Fejdasz, Jan Grządziel, Robert Grzą-
dziel, Sławomir Kondradzki, Adam Koryto, Grzegorz Kostecki, Piotr 

Kwiatkowski, Józef Myćka, Piotr Myćka, Jacek Oleniacz, Krzysztof Pajęcki, Tomasz Pajęcki, Daniel Pawełek, Mariusz Pierożak, 
Stanisław Pierożak, Łukasz Sokołowski, Tomasz Sokołowski, Marcin Żaczek, Damian Żaczek. Członkowie honorowi: Mieczysław 
Boroń, Tadeusz Klimkowski, Ryszard Kopczyk, Tadeusz Krzysik, Józef Lasek, Roman Myćka, Franciszek Oleniacz, Henryk Ole-
niacz, Henryk Owsiany, Stanisław Pomykała, Kazimierz Rachwał.
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Dydnia

Krzemienna

Skład jednostki OSP w Dydni: Roman Ja-
nowicz – Prezes Zarządu OSP, Grzegorz 
Janowicz – Naczelnik, Adam Drewniak  
- Wiceprezes, Węgrzyński Marek - Wicepre-
zes, Krystyna Węgłowska – Sekretarz, Jacek 
Czopor – Skarbnik, Henryk Dąbrowiecki  
– Kronikarz.
Komisja rewizyjna: Zygmunt Pocałuń Prze-
wodniczący,  Robert Pocałuń – Członek, 
Krzysztof Chorążak – Członek.

Pozostali członkowie: Andrzej Cioban, Kamil Kulon, Marek Pocałuń, Andrzej Nycz, Tomasz Krzysik, Bartłomiej Szuba, Ireneusz 
Szuba, Stanisław Młynarski, Jerzy Ferdynand Adamski, Michał Janowicz, Dariusz Janowicz, Krystian Zarzyka, Mirosław Zarzyka, 
Krzysztof Zarzyka, Tomasz Zarzyka, Andrzej Kmiotek, Lucjan Kogut, Władysław Bocoń, Tadeusz Kraczkowski, Grzegorz Diak, 
Dariusz Spólnik, Stanisław Kafara, Edward Szelest, Stanisław Kot, Lesław Chorążak, Edward Krzysik, Tomasz Harnowski, Da-
riusz Pocałuń, Robert Nieznański, Krzysztof Czopor s. Waldemara, Marcin Wójcik, Kamil Kulon, Irena Janowicz, Iwona Pocałuń, 
Aneta Rzeszut, Jakub Pocałuń, Andrzej Pytlowany, Stanisław Pytlowany, Edward Nycz, Mateusz Wójcik, Renata Janowicz, Marian 
Blama, Piotr Pytlowany, Kazimierz Indyk, Wójcik Marcin, Władysław Nieznański, Krzysztof Janowicz, Wojciech Janowicz, Ta-
deusz Dmitrzak, Jerzy Dmitrzak, Kazimierz Pufka, Stanisław Fejdasz, Grzegorz Fejdasz, Dariusz Fejdasz, Łukasz Fejdasz, Jacek 
Gaworecki, Mariusz Pocałuń, Grzegorz Czopor s. Waldemara, Marcin Wójcik, Grzegorz Kulon, Agnieszka Cioban, Piotr Nowak, 
Krzysztof Wójcik, Bartłomiej Sąsiadek, Kazimierz Pufka. MDP dziewczęta: Kinga Pytlowany, Anna Ryń, Emilia Cioban, Alek-
sandra Czopor, Natalia Pocałuń, Estera Czebieniak, Karolina Pocałuń, Ewelina Gaworecka,  Jagoda Adamska. MDP chłopcy: Jan 
Janowicz, Piotr Ryń, Patryk Bieda, Kacper Bogaczewicz, Sylwester Sąsiadek, Fabian Spólnik, Radosław Pałys, Sławomir Serafin, 
Krystian Brodzicki.

Skład jednostki OSP w Krzemiennej: Czesław 
Serafin – Prezes Zarządu OSP, Grzegorz Gil – 
Zastępca Prezesa, Kazimierz Kraczkowski – Na-
czelnik, Dariusz Chorążak - Zastępca Naczelnika, 
Dawid Kmiotek – Sekretarz, Marek Kornecki – 
Skarbnik. Komisja Rewizyjna: Agata Kilarska-
Szul, Marek Chorążak, Zenon Jędrasik.
Pozostali członkowie: Jarosław Chorążak, Marek 
Chorążak, Stefan Chorążak, Bartłomiej Dymnicki, 
Bogdan Frydryk, Tomasz Frydryk, Grzegorz Gil, 
Zenon Jędrasik, Andrzej Klimowicz s. Franciszka, 
Andrzej Klimowicz s. Mieczysława, Daniel Kli-
mowicz, Dariusz Klimowicz, Tomasz Kraczkowski, Wiesław Klimowicz, Henryk Kmiotek, Henryk Kocyłowski, Marek Kornecki, 
Andrzej Kot, Bolesław Kozłowski, Bogdan Kraczkowski, Krzysztof Kraczkowski, Robert Kraczkowski, Grzegorz Niemiec, Ry-
szard Niemiec, Tadeusz Pelczarski, Tadeusz Rozputyński, Stanisław Sierotnik, Zbigniew Sierotnik, Grzegorz Sokołowski, Maciej 
Sokołowski, Grzegorz Stanisławczyk, Szymon Stanisławczyk, Marczak Tomasz, Marian Strzałka, Maciej Gil, Chorążak Kamil, 
Tomasz Klimowicz, Ernest Szul,  Agata Kilarska-Szul, Łukasz Klimowicz, Piotr Klimowicz, Mateusz Sierotnik.

Witryłów
Skład jednostki OSP w Witryłowie: Jan Nawrocki  
– Prezes Zarządu OSP w Witryłowie, Pastuszka Tomasz  
– Wiceprezes - Naczelnik, Marian Tokarski – Wiceprezes, 
Jacenty Baran – Sekretarz, Stanisław Przystasz – Skarb-
nik, Robert Przystasz – Członek. Komisja rewizyjna: 
Łukasz Pytlowany – Przewodniczący, Janusz Kaliniecki 
– Sekretarz, Edward Wiśniowski – Członek.
Pozostali członkowie: Marek Pytlowany, Jan Chryń, 
Grzegorz Wiśniowski, Stanisław Skrabalak, Stanisław 
Szajnowski, Józef Kaliniecki, Paweł Kraczkowski, Prze-
mysław Strzałka, Kazimierz Kożuch, Marcin Pytlowa-
ny. Członkowie honorowi: Eugeniusz Urban, Andrzej 
Klimowicz, Adam Mizgała, Kazimierz Węgrzyński, Jan 
Węgrzyński, Roman Leszczyk, Mieczysław Wolwowicz, 
Stanisław Chryń, Stanisław Nester.
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Obarzym

Temeszów

Skład jednostki OSP w Obarzymie: Adam Szul – Prezes 
Zarządu OSP, Kazimierz Wójcik – Naczelnik, Daniel Nie-
znański – Wiceprezes, Marek Gaworecki - Zastępca Na-
czelnika, Andrzej Kędzior – Sekretarz, Władysław Win-
nicki – Skarbnik, Krzysztof Tućki – Gospodarz. Komisja 
Rewizyjna: Piotr Szul – Przewodniczący, Zbigniew Szul 
– Wiceprzewodniczący, Michał Wójcik – Sekretarz. 
Pozostali członkowie: Jan Noch, Rafał Noch, Ryszard 
Serwański, Jan Szul, Henryk Żebrak, Jacek Krupa, Woj-
ciech Wojnar, Michał Kawałek, Marcin Mazur, Adam Nie-
znański, Maciej Adamski.

Skład jednostki OSP w Temeszowie: Ryszard Milczanowski  
– Prezes Zarządu OSP, Marian Paraniak – Wiceprezes – naczelnik, 
Marek Orłowski – Sekretarz, Marian Robot – Skarbnik, Tomasz 
Kozłowski – Gospodarz, Dariusz Pytlowany – kronikarz, Jerzy 
Paraniak – członek.
Pozostali członkowie: Henryk Bogaczewicz, Karol Paraniak, 
Krystian Kuźniar, Grzegorz Paraniak, Daniel Drobot, Dariusz Bo-
gaczewicz, Jan Bluj, Stanisław Skrabalak, Kazimierz Skrabalak, 
Adam Piszczek, Stanisław Zajączkowski, Marek Zajączkowski, 
Łukasz Milczanowski, Tadeusz Czopor, Aleksander Kułak, Maciej 
Bluj, Janusz Strzałka, Józef Milczanowski, Bolesław Skrabalak, 
Jerzy Skrabalak, Andrzej Kłyż, Rafał Drobot, Adrian Kułak, Eu-
geniusz Kułak, Julian Skrabalak. 

Jabłonka
Skład jednostki OSP w Jabłonce: Stanisław Myćka – Pre-
zes Zarządu OSP, Eugeniusz Sokołowski – Naczelnik, Mi-
chał Drozd – Sekretarz, Ireneusz Sokołowski – Skarbnik, 
Grzegorz Pierożak – Zastępca Naczelnika, Stanisław Pałys 
– Członek, Jan Kozłowski – Gospodarz, Andrzej Pajęcki  
– Kronikarz. Komisja rewizyjna: Tomasz Sokołowski  
– Przewodniczący, Walenty Myćka – Zastępca Przewod-
niczącego, Adam Kozłowski – sekretarz, Piotr Dmitrzak  
– Członek, Grzegorz Rymarowicz - Członek.
Lista pozostałych członków OSP w Jabłonce: Bogdan 
Barbara, Andrzej Burzyński, Jan Burzyński, Andrzej Cypar-
ski, Zbigniew Cyparski, Krzysztof Dmitrzak, Paweł Dmi-

trzak, Wojciech Dmitrzak, Zdzisław Drozd, Marek Drozd, Mariusz Kaszowski, Kazimierz Kornaś, Adam Kozłowski, Mateusz 
Kozłowski, Tadeusz Kozłowski, Grzegorz Kraczkowski, Adam Krzysik, Jan Krzysik, Tadeusz Krzysik, Robert Kulon, Maciej 
Myćka, Lesław Oleniacz, Kazimierz Pajęcki, Lucjan Pajęcki, Marcin Pajęcki, Zdzisław Pajęcki, Władysław Pietryka, Jan Pytlak, 
Stanisław Rymarowicz, Grzegorz Skrabalak, Zenon Skrabalak, Bogdan Sokołowski, Bronisław Sokołowski, Grzegorz Sokołowski, 
Józef Sokołowski, Zbigniew Sokołowski, Zdzisław Sokołowski, Józef Wójcik.   

Skład jednostki OSP w Krzywem: Mariusz Kot  - Prezes Zarządu OSP, Józef Toczek – Naczelnik, Józef 
Kłodowski– Wiceprezes, Dariusz Kot  - Zastępca naczelnika, Andrzej Jastrzębski – Sekretarz, Marek Bocoń 
– Skarbnik, Tadeusz Szajnowski – Członek.     

Pozostali członkowie: Jerzy Cipora, Bolesław Kot, Józef Kot, Ryszard Kraczkowski, Edward Lorenc, Stanisław Szelest, Eugeniusz 
Szuba, Jan Toczek, Stanisław Wójcik, Janusz Wójcik, Mirosław Kraczkowski, Józef Nabywaniec, Janusz Bok, Stanisław Szajnow-
ski, Marek Piegdoń, Dariusz Kot, Wiesław Bieda, Adam Hardulak, Bartłomiej Kot, Jarosław Kot, Łukasz Kot, Leon Haduch, Zyg-
munt Kocyła, Wojciech Kraczkowski, Marcin Szajnowski, Bartłomiej Jodłowski, Paweł Szuba, Edward Dereń, Damian Zięba, Rafał 
Czebieniak, Waldemar Kondracki, Tomasz Szajnowski, Daniel Kot, Wojciech Toczek, Ryszard Szajnowski, Wojciech Skrętkowski, 
Sebastian Kot, Rafał Leszczyk, Robert Bocoń, Rafał Kondoł.

Krzywe

INFORMACJE  Z  GMIN
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Niewistka

Skład jednostki OSP w Niewistce: Michał Pałys – Prezes 
Zarządu OSP, Piotr Stadnik, Jan Stadnik, Jan Hawrylak, 
Kamil Kic, Grzegorz Stadnik, Szymon Sawczak, Kic Ro-
bert, Wojciech Pałys, Krystian Glazer, Damian Skop, Seba-
stian Masłyk, Piotr Masłyk, Krzysztof Szul, Damian Pałys, 
Tomasz Łuc, Robert Sabat, Dawid Sabat, Hubert Pałys, 
Wojciech Pałys, Mateusz Adamski, Józef Maślak, Dariusz 
Marczak, Tomasz Kuś, Lesław Szuba, Marek Szuba, Adam 
Tucki, Andrzej Tucki, Stanisław Tucki, Jan Rybczak. 

Skład jednostki OSP w Wydrnej: Kondracki Andrzej – Prezes, 
Adam Kraczkowski - Wiceprezes-naczelnik, Damian Wydrzyński – 
Wiceprezes, Robert Rachwał – Wiceprezes, Mazur Marek – Sekre-
tarz, Piotr Frydryk– Skarbnik, Krzysztof Zarzyka – Członek. Ko-
misja rewizyjna: Stanisław Zarzyka – Przewodniczący, Krzysztof 
Siwiecki – Sekretarz, Andrzej Dobosz – Członek. 
Członkowie Czynni I: Edmund Wojtowicz, Edward Mazur, 
Edward Wydrzyński, Stanisław Wydrzyński, Andrzej Sokołowski, 
Kazimierz Wójcik, Stanisław Kawałek, Ryszard Pilszak, Franci-
szek Światek 
Członkowie Czynni II: Tomasz Kułak, Paweł Rachwalski, Daniel 
Rachwalski, Maciej Kraczkowski, Zdzisław Sawa, Rafał Siwiecki, 
Daniel Siwiecki, Tomasz Wydrzyński, Kamil Sokołowski.
Członkowie Czynni III: Stanisław Zarzyka,  Adam Kraczkowski, 
Krzysztof Zarzyka, Andrzej Kondracki,  Jan Zarzyka, Marek Ma-
zur, Krzysztof Siwiecki, Andrzej Dobosz, Sebastian Wojtowicz 
Członkowie Czynni IV: Damian Wydrzyński, Dominik Barsz-
czowski, Daniel Wojtowicz, Robert Kondracki, Piotr Frydryk, 
Krzysztof Barszczowski, Robert Rachwał, Łukasz Zarzyka, Miłosz 
Bury, Artur Milczanowski, Maciej Cipora. 
Członkowie Honorowi: Jan Czerkies, Mieczysław Jarosz. Człon-
kowie Wspierający: Jan Jarosz, Antoni Pajęcki, Stanisław Soko-
łowski, Michał Mazur.
Kobieca Drużyna Pożarnicza: Anna Kondracka, Joanna Rachwał,  
Natalia Rachwał, Magdalena Frydryk, Justyna Kraczkowska, Ju-
styna Zarzyka, Katarzyna Wojtowicz, Katarzyna Węgrzynek, An-
gelika Węgrzynek. 
Młodzieżowe drużyny pożarnicze: Chłopcy: Dominik Zarzyka, 
Karol Barszczewski, Arkadiusz Mazur, Sebastian Pilszak, Rado-

sław Pilszak, Marcin Sokołowski, Paweł Skawiński, Seba-
stian Sawa, Mariusz Prach, Wojciech Szelest. Dziewczęta: 
Aleksandra Rajchel, Katarzyna Prach, Katarzyna Woźniak, 
Izabella Zarzyka, Justyna Wójcik, Monika Fryderyk, Joan-
na Helon, Paulina Cipora, Joanna Zarzyka, Brygida Wojto-
wicz.

Wydrna

II miejsce dla męskiej drużyny zdobyte na III Wojewódzkich 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP CTIF w Niechobrzu oraz 
VI lokata dla dziewczęcej ekipy uzyskana w czasie VII Wojewódz-
kich Zawodów Sportowo - Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych CTIF zorganizowanych w Zarzeczu - to ostatnie suk-
cesy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej.

Do turnieju w Niechobrzu w kategorii mężczyzn i kobiet 
przystąpiło łącznie 7 drużyn z województwa podkarpackiego. Jego 
głównym celem było wyłonienie zwycięzcy, który będzie reprezen-
tował nasze województwo na szczeblu ogólnopolskim. – Drużyny 

startowały po 2 razy w sztafecie i ćwiczeniu bojowym, do wy-
niku końcowego brany był lepszy wynik. Organizatorzy byli 
zachwyceni wynikiem naszej drużyny, bo biorąc pod uwagę, 
że był to nasz pierwszy start w zawodach według regula-
minu CTIF to omal nie pokonaliśmy mistrzów z Niechorza  
– uczestników zawodów krajowych i międzynarodowych  
w tej kategorii – powiedział Zbigniew Józefczyk, Prezes OSP  
w Jabłonicy Polskiej.

Męska ekipa z Jabłonicy Polskiej poradziła sobie 
znakomicie. Ćwiczenie bojowe wykonała w czasie 40,42s,  
a sztafeta zajęła jej 60,67 s. Wyniki te pozwoliły uzyskać II 
miejsce. Ze zwycięską drużyną - OSP Niechobrz, przegrali 
różnicą jedynie 0,8 s. W skład srebrnej ekipy weszli: Cwe-
nar Piotr, Rymarz Dariusz, Stapiński Damian, Śnieżek Karol, 
Frydrych Bartłomiej, Czubski Mateusz, Żychowski Kamil, 
Sieniawski Robert, Sługocki Adrian, Rajchel Piotr.

Powiat brzozowski widoczny był również w czasie wo-
jewódzkich zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Tam to reprezentowały nas dwie drużyny: OSP Malinówka 
(chłopcy) i OSP Jabłonica Polska (dziewczęta). Ekipy te to 
zwycięzcy ostatnich – powiatowych zawodów OSP. W bojo-
we szranki stanęło tam łącznie 29 drużyn – 14 dziewczęcych 
i 15 chłopięcych. Poczynania młodzieży oceniał sędzia głów-
ny - st. kpt. Jacek Nita, Zastępca d-cy JRG Nr 2 w Rzeszo-
wie. W punktacji końcowej całkiem nieźle wypadła druży-

Kolejne sukcesy OSP z Jabłonicy Polskiej
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na z Jabłonicy w składzie: Jakubowicz Magdalena, Jakubowicz 
Paulina, Najbar Anna, Żychowska Patrycja, Rajchel Karolina, 
Prajsnar Aleksandra, Skwarcan Anna, Zywar Karina, Zych Kata-
rzyna, Wojnar Klaudia. Dziewczęta wykonały ćwiczenie bojowe 
w czasie 72,93s, a sztafetę w - 78,59s. Uzyskały w ten sposób VI 
miejsce. – Chciałbym tutaj podziękować kilku osobom za pomoc 
w przygotowaniu wyjazdu na zawody. Są to: st. bryg. Jan Szmyd 
- Komendant PSP w Brzozowie, kpt. Jacek Kędra - opiekun dru-
żyn, Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów, Krzysztof Rachwał, 
Edward Rozenbajgier - Prezes ZP ZOSP RP w Brzozowie, Grze-
gorz Terlecki - Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonicy Polskiej oraz 

dh Karol Śnieżek - trener drużyn. Chciałbym również zauważyć, 
że jako jedyna jednostka w gminie posiadamy sprzęt na tor prze-
szkód dla MDP, który częściowo został zakupiony ze środków 
własnych a w części wykonany przez dha Bronisława Wojnara i 
dha Kazimierza Śnieżka. To dzięki  zaangażowaniu, a także po-
mocy wszystkich wymienionych osób, nasze drużyny mogły za-
prezentować się na szczeblu wojewódzkim i pokazać, że są bar-
dzo dobrze przygotowane, czego dowodem są doskonałe wyniki  
– dodał Prezes Józefczyk.

Elżbieta Boroń
Fot. Archiwum OSP w Jabłonicy Polskiej

Jubileusz 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bary-
czy stał się okazją do przekazania jednostce skarosowanego samochodu 
pożarniczego GBA 2,3/16 na podwoziu STAR 266.

Uroczystości rozpoczęto koncelebrowaną mszą świętą odprawio-
ną w kościele parafialnym w Baryczy. Następnie pochód prowadzony 
przez orkiestrę dętą  GOK w Domaradzu przeszedł na plac przy miejsco-
wym Zespole Szkół. Tam to rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. 
Jej najważniejszym punktem 
stało się oczywiście przekaza-
nie i poświęcenie nowego sa-
mochodu. Tego ostatniego ob-
rzędu dokonali wspólnie: ks. 
Jacek Rosół, Proboszcz parafii 
w Baryczy, ks. Stanisław Stec 
oraz ks. Mariusz Domaradzki, 
rodacy z Baryczy. Następnie 
zgromadzonej publiczności za-
prezentowano pokrótce możli-
wości wozu. Za nowy pojazd 
podziękował Janowi Pilchowi  
- Wójtowi Gminy Domaradz, 
dh Piotr Sowa, Prezes OSP  
w Baryczy, wręczając mu sta-
tuetkę św. Floriana. – Społecz-
na służba druhów strażaków zasługuje na nasze najwyższe uznanie.  
Z okazji tego pięknego jubileuszu chciałbym do was ochotnicy skierować 
serdeczne słowa podziękowania i przekazać wyrazy szacunku za waszą 

pełną oddania służbę. Niech św. Florian wspiera was 
w wypełnianiu waszej misji, a wasze rodziny niech za-
wsze ma pod swą opieką. Mam nadzieję, że nowy samo-
chód ułatwi wam wypełnianie waszych zadań i nadal 
będziecie tak owocnie nieść pomoc nie tylko tutejszej 
lokalnej społeczności, ale i całej gminie – mówił Jan 
Pilch. Gospodarz gminy Domaradz przekazał również 

listy gratulacyjne druhom strażakom  
z Baryczy.

Z gratulacjami i podziękowa-
niami za służbę pospieszyli również 
zgromadzeni na jubileuszu goście.  
– W naszym województwie mamy oko-
ło 60 tysięcy strażaków ochotników. 
Około 10 procent tej liczby stanowią 
kobiety. To właśnie ten sztab ludzi jest 
zawsze gotowy, aby nieść nam pomoc 
w razie potrzeby. Dziękuję wam za 
wasze poświęcenie i trud, za to swoją 
obecnością uświetniacie uroczystości 
szkolne, gminne, państwowe, patrio-
tyczne i religijne. Swoim mundurem 
i postępowaniem pokazujecie, że na 

sercu leży wam nie tylko dobro waszej 
małej ojczyzny, ale i naszego całego kraju. Dziękując 
za wasze oddanie gratuluję równocześnie tak pięknego 
jubileuszu. Jubileuszu, w historii którego znalazło swe 

Od ponad wieku ratują mienie 
i życie mieszkańców Baryczy

 Poczet sztandarowy OSP w Baryczy
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miejsce kilka pokoleń druhów strażaków – powiedziała Alicja 
Wosik, Wicewojewoda podkarpacki. Na ręce Prezesa Sowy zło-
żyła ona pamiątkowy dyplom. Z okolicznościowymi życzeniami 
pospieszył także Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmi-
ku Wojewódzkiego oraz Jerzy Szubra - Naczelnik Wydział Po-
rządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Oby-
watelskich, który w imieniu Zygmunta 
Błaża - Starosty Brzozowskiego prze-
kazał list gratulacyjny oraz okoliczno-
ściowy prezent – pompę szlamową. 
– „Wszyscy jesteśmy świadomi, jak 
bardzo trudna i odpowiedzialna jest 
Wasza  praca,  ratująca i wspierająca 
ludzi w trudnych dla nich sytuacjach 
życiowych. Tym bardziej wyrażam 
uznanie za zaangażowanie w wypeł-
nianiu strażackich powinności. Wasza 
postawa utwierdza w przekonaniu, że 
wykonujecie swoje obowiązki z pasją  
i oddaniem, dbając o nasze bez-
pieczeństwo nie tylko przy gasze-
niu pożarów, ale również ratując dobytek w czasie powo-
dzi, usuwając skutki wichur i nawałnic, czy sprawdzając się  
w ratownictwie drogowym. Dowiedliście wielokrotnie, że je-
steście ludźmi kompetentnymi, solidnie przygotowanymi, 
dzięki którym mieszkańcy gminy Domaradz i powiatu brzo-
zowskiego mogą czuć się bezpiecznie. Że z pasją traktujecie 
swoje zajęcie, czerpiąc satysfakcję z niesienia pomocy innym.  
I za to należą się Wam Druhowie Strażacy słowa uznania. Taka 
postawa właśnie gwarantuje zaufanie, poważanie i wdzięcz-
ność wśród mieszkańców całego powiatu. Gratuluję ponad-
to nowego samochodu pożarniczego, który będzie pomocny 
w wypełnianiu ratowniczych obowiązków. Życzę, żeby Wasza 
działalność w kolejnych latach była równie owocna. Żeby Św. 
Florian czuwał nad Waszym bezpieczeństwem oraz pomyślno-
ści w życiu zawodowymi prywatnym” – pisał w liście Starosta 
Błaż. W podobnym tonie o poczynaniach druhów strażaków  
z Baryczy wypowiadali się także dh Edward Rozenbajgier - Pre-
zes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, Adam Stec 

- Radny Rady Powiatu oraz st. bryg. Bogdan Kuliga - Podkar-
packi Komendant Wojewódzki PSP, który wraz z st. bryg. Ja-
nem Szmydem - Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie, 
złożył okolicznościowe życzenia i gratulacje, a Janowi Pilchowi 
wręczył pamiątkowy medal z okazji 20-lecia PSP. – Dla nas to 
naprawdę wielkie wydarzenie. Nowy STAR zastąpi wysłużone-

go już JELCZA, którego minionej 
zimy musieliśmy wycofać z goto-
wości bojowej. Uległ on poważnej 
awarii w czasie nocnego gaszenia 
pożaru. Przy temp. 360C uszko-
dzeniu uległa instalacja wodna 
samochodu. Okazało się, że koszty 
naprawy przewyższą całą war-
tość auta. Nasz nowy wóz ma na-
pęd na sześć kół, więc doskonale 
sprawdzi się na tym terenie. Jest 
też praktycznie całkowicie wypo-
sażony w sprzęt do ratownictwa 
technicznego. Mamy tu już m.in. 

pompy szlamowe, agregat prądo-
twórczy oraz aparaty tlenowe. Tak na prawdę to przydałby się 
nam jeszcze tylko sprzęt do ratownictwa drogowego. Myślę, że 
ten samochód i posiadany przez nas LAND ROVER, w pełni 
zaspokoją teraz nasze potrzeby. Równocześnie chciałbym tutaj 
podziękować obecnym członkom OSP za dotychczasową, pełną 
zaangażowania działalność, za wymagającą wielu wyrzeczeń 
społecznikowską służbę i życzę im jednocześnie dalszej satysfak-
cji z jej wykonywania. Dziękuję także Wójtowi – Janowi Pilchowi 
za wspieranie naszej działalności oraz wszystkim przyjaciołom  
i sympatykom naszej jednostki, którzy na co dzień nas wspierają. 
Słowa wdzięczności kieruję też do działaczy naszego Związku na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz strażakom 
PSP, którzy wspierają nas pomocą finansową, szkoleniową i or-
ganizacyjną – dziękował Piotr Sowa, Prezes OSP w Baryczy.

Oficjalną część zakończyła część artystyczna przygoto-
wana przez młodzież ZS w Baryczy.

OSP w Baryczy powstała w 1902. Była to pierwsza taka 
jednostka w gminie Domaradz i ósma w rejonie brzozowskim. 
Inicjatorem powołania straży był Adam Kossecki. Na pierwsze-
go naczelnika powołano Stanisława Stępkowskiego, natomiast 
na instruktora – Jana Chyłka. Jednym z ważniejszych wydarzeń 
w  historii jednostki był fakt nadania jej w 2000r. sztandaru.  
W 2005 r. decyzją Komendanta Głównego PSP została ona włą-
czona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Obecnie OSP w Baryczy zrzesza 43 członków czynnych, 
w tym 4 kobiety oraz 12 honorowych. Jednostka prowadzi peł-
ną działalność statutową, w tym też działalność prewencyjną. 
Uczestniczy w akcjach ratowniczo – gaśniczych, kulturalnych 
oraz innych służących ludności miejscowej oraz gminnej. Na-
leży tutaj dodać, że członkowie OSP w Baryczy uczestniczy-
li także w akcjach niesienia pomocy ludności poszkodowanej  
w skutek powodzi z 2010 r. w okolicach Mielca i Tarnobrzega.

Poświęcenia nowego samochodu dokonał ks. Jacek Rosół 
- Proboszcz Parafii w Baryczy

Zaproszonych gości powitał Prezes OSP w Baryczy dh Piotr Sowa

Elżbieta Boroń
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Ma pan granaty?, A jeździł pan trans-
porterem opancerzonym?, Czy są okulary na 
gaz pieprzowy?, A skuje mnie pan kajdanka-
mi? – na te i wiele, wiele innych pytań mu-
sieli odpowiedzieć dzieciom zgromadzonym 
na półkolonii w Haczowie funkcjonariusze 
Straży Granicznej z Sanoka.

Jak co roku, tradycyjnie letnią pół-
kolonię w budynku GOKiW dla dzieci  
z haczowskiej Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum zorganizowało Koło Gospodyń Wiej-
skich. Przedsięwzięcie sfinansowało wspólnie 
KGW, Urząd Gminy w Haczowie oraz rodzi-
ce wpłacając 30 złotych na dziecko. Oprócz 
wyżywienia, dzieci miały zagwarantowanych 
szereg atrakcji – między innymi wycieczek 
i zawodów. – Zaplanowaliśmy dwa wyjaz-
dy na krośnieński basen oraz szereg spotkań  
z przedstawicielami ciekawych zawodów.  
W tym roku zaprosiliśmy do nas funkcjona-
riuszy Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz 
Policji. Pojawią się również lotniarze. Zapla-
nowano także zawody sportowe, oczywiście  
z nagrodami. Te ostatnie ufundował tradycyjnie zresztą PBS 
O/Haczowie. W programie mamy także zajęcia rozwijające 
zdolności manualne uczestników półkolonii. Przede wszyst-
kim jednak chcemy, by ciekawie i przyjemnie spędzili ten 
wolny czas. Pragniemy im pokazać, że wolnego czasu wcale 
nie trzeba spędzać przed komputerem czy telewizorem, jest 

wiele innych alternatyw, które planujemy 
również im wskazać – stwierdziła Alek-
sandra Ekiert, Przewodnicząca KGW  
w Haczowie.

W tym roku opiekę pedagogiczną 
nad zgromadzonymi dziećmi i młodzieżą 
zapewnili Grzegorz Sobota, Dyrektor SP 
w Haczowie oraz Helena Zawada, Dy-
rektor Gimnazjum w Haczowie. Do roli 
opiekunów i prowadzących zajęcia zaan-
gażowano nauczycieli obu tych placówek 
(Barbarę Janas, Piotra Ekierta, Justynę 
Terlecką) oraz Zofię Błaż (Biblioteka 
Gminna), Renatę Czerwińską (GOKiW) 
Urszulę Rajtar (PODR Brzozów) i Iwonę 
Tasz. Zajęcia z haftu haczowskiego po-
prowadziła Maria Szajna, z szycia – Anna 
Zagórska, a z robótek ręcznych – Anna 
Pojnar. – Na półkolonii jestem po raz 
pierwszy. Zachęciły mnie koleżanki, które 
opowiadały o tym jak przyjemnie i weso-
ło spędzały tu czas. I faktycznie to co się 
tu dzieje potwierdza ich słowa i bardzo 

mi się tu podoba. Już się cieszę na te wszystkie wyjazdy. Ciekawie  
i fajnie zapowiadają się też spotkania z gośćmi. Na pewno będzie 
super. Zresztą już jest i na dodatek można się jeszcze spotkać z kole-
żankami – opowiadała Ola, uczestniczka półkolonii.

W tym roku w półkolonii uczestniczyło 80 dzieci.

Wakacyjne spotkania w GOKiW
Funkcjonariusze z sanockiej Straży Granicznej zaznajomili dzieci ze swoją pracą oraz zaprezentowali im sprzęt na którym pracują

Ogromny entuzjazm wzbudziła możliwość przy-
mierzenia kamizelki kuloodpornej, hełmu i reszty 

wyposażenia pograniczników

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.  

Elżbieta Boroń
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Pomysł zorganizowania imprezy pod nazwą Piknik Ro-
dzinny „Bezpieczne Wakacje” Hłudno 2012 powstał sponta-
nicznie. Impreza ta to jedno z naszych pierwszych przedsięwzięć  
– mówi Marek Owsiany, współzałożyciel Stowarzyszenia EuroSan  
z siedzibą w Brzozowie. - Chcemy promować powiat brzozowski, 
chcemy podejmować różnego rodzaju inicjatywy społeczne oraz 
pozyskiwać środki na to. 

Początek wakacji to bardzo dobry czas, by przypomnieć 
najmłodszym oraz ich rodzicom o bezpieczeństwie, zarówno  
w domu, na drodze, czy nad wodą. Taki był też motyw prze-
wodni pikniku, który zorganizowany został 7 lipca br. w Hłud-
nie. Do akcji udało się organizatorom zaprosić wielu partnerów, 
w tym Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Komen-
dę Powiatową Policji w Brzozowie, Komendę Powiatową PSP  
w Brzozowie i jednostki OSP w Nozdrzcu i Hłudnie, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, KRUS, ARiMR w Rze-
szowie, Automobilklub Małopolski w Krośnie. Podczas imprezy 
nie zabrakło konkursów, a ich uczestnicy otrzymywali głównie Tekst i fot. Andrzej Józefczyk

w Hłudnie
Bezpieczne wakacje

elementy przyczyniające się do bezpieczeństwa na drodze,  
w tym kamizelki odblaskowe dla rowerzystów. 

Przez cały czas trwania imprezy NZOZ DAR-MED  
z Brzozowa zapewniał opiekę medyczną, połączoną z promo-
cją zdrowego stylu życia. - Wszyscy uczestnicy pikniku mieli 
możliwość poddania się w naszym namiocie szeregowi dar-
mowych badań, w tym pomiarowi ciśnienia, poziomu glukozy  
i cholesterolu we krwi. Można było również degustować na-
turalne miody pszczele – powiedziała Jolanta Leń, Dyrektor 
NZOZ DAR-MED z Brzozowa.

O 14 rowerów i 1 motorynkę wzbogaciło się nowo oddane 
do użytku domaradzkie miasteczko ruchu drogowego. Warto tu 
dodać, że większość kosztów zakupu jednośladów pokryta zo-
stała z kieszeni sponsorów.

Nowe jednoślady dla miasteczka
- Miasteczko to miejsce, gdzie młodzi ludzie, teorię zdoby-

tą w szkole mogą przeobrazić w praktykę. Wiem, że ćwiczą tam 
bardzo chętnie, zdobywając coraz to nowe umiejętności i stale 
podnosząc poziom tych już opanowanych. Stąd też bardzo mnie 
cieszy fakt, że udało się tutaj pozyskać tak wielu sponsorów, któ-
rzy pozytywnie odnieśli się do tej sprawy. Dlatego też dziękuję 
im za okazane serce, a specjalne podziękowania kieruję do asp. 
sztab. Kazimierza Barańskiego, z brzozowskiej KPP. To właśnie 
jego zaangażowanie i wytrwałość sprawiły, że dzisiaj nasze dzie-
ci i młodzież mogą doskonalić swe umiejętności, które kiedyś 
pomogą im sprawnie poruszać się po drogach - stwierdził Jan 
Pilch, Wójt Gminy Domaradz.

 W gronie sponsorów znaleźli się m.in.: DREW-GER 
Wola Jasienicka, PBS O/Domaradz, PZMOT, NZOZ Przychod-
nia Nova w Domaradzu, NZOZ Ośrodek Zdrowia w Domaradzu, 
Metal Zbyt Rzeszów, PZU SA, INSPOT Wesoła, WODR Krosno 
oraz RAF - MAR Lutcza, sponsor anonimowy. 

Opieka nad miasteczkiem powierzona została Tomaszowi 
Żakowi - Dyrektorowi Gimnazjum w Domaradzu.

Elżbieta Boroń, fot. Tomasz Bober
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W dniach 28.06 – 06.07 br. w Hłudnie 
odbyły się plenery malarskie w ramach projek-
tu  „Tradycja  a nowoczesność” – seniorzy na 
uniwersytecie”  realizowanego przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Warze, dzięki dofinansowaniu 
otrzymanemu od Zarządu Województwa Pod-
karpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie w ramach otwartego 
konkursu ofert na dofinansowanie w 2012 roku 
zadań z zakresu pomocy społecznej. Cały pro-
jekt polegający na  inicjowaniu i wspieraniu 
działań podejmowanych na rzecz aktywizacji 
osób starszych trwa od 18.06.2012 i zakończy 
się  28.09.2012

W jego ramach zorganizowano plener 
malarsko – graficzny wraz ze spotkaniem inte-
gracyjnym oraz sympozjum naukowym z dziedziny sztu-
ki podczas których uczestnicy projektu pracowali twór-
czo pod „okiem” 14 studentów kierunków artystycznych  
– wolontariuszy oraz wykwalifikowanej kadry naukowej 
z Rzeszowa i Krakowa. W ramach projektu zorganizo-
wane zostaną ponadto wizyty studyjne – m.in.: na Wy-
dział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zwieńcze-

niem całego przedsięwzięcia będzie wystawa podsumowująca projekt. 
Opiekunowie artystyczni przygotowali dla uczestników ciekawą pre-
zentację wprowadzającą do podstaw rysunku, grafiki i  malarstwa oraz 
zajęcia praktyczne. Dla niektórych z pań (tylko kobiety zdecydowały 
się wziąć udział w warsztatach) było to pierwsze zetknięcie się z pro-

fesjonalnym malarstwem i grafiką, 
niemniej jednak jak zapewniła mnie 
kadra merytoryczna projektu prace 
były ciekawe i na dobrym poziomie 
technicznym.

Uczestniczki projektu wy-
posażone w nową wiedzę twórczą 
staną się jeszcze cenniejszym  „za-
pleczem” społecznym dla Gmin  
i Parafii.  Dzięki temu, że dysponują 
większą ilością czasu wolnego mogą 
stać się ogromnym wsparciem dla 
działań społecznych podejmowa-
nych w Gminach, a zdobyte umie-
jętności będą mogli przekazywać 
innym osobom.

Już wielokrotnie pisałem, 
że mieszkańcy Gminy Nozdrzec 
pięknie piszą, haftują, grają na in-
strumentach, czy specjalizują się  
w wyrobach z bibuły. Teraz do tego 
katalogu lokalnych zainteresowań 
zaliczyć należy malarstwo i grafikę. 

Organizatorom projektu oraz 
jego uczestnikom serdecznie gratuluję pomysłu, odwagi w przygotowa-
niu projektu, który  niewątpliwie zaowocuje i jeszcze bardziej zintegruje 
gminną społeczność.

Czytelników BGP zapraszam niedługo na stronę internetową 
Gminy Nozdrzec, gdzie opublikowane zostaną wywiady z twórcami  
i opiekunami projektu.

Plenery malarskie

Warsztaty malarskie poprowadzili ...

... studenci kierunków artystycznych z Rzeszowa i Krakowa

Michał Zięzio

Gmina Domaradz zakupiła nowy samochód do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Swe kursy rozpocznie on już we wrześniu.

 - Samochód został zakupiony z myślą o niepełnosprawnych 
dzieciach, które na co dzień uczęszczają do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Brzozowie. Przez ostatnie lata rodzice 
sami musieli się zatroszczyć o to, by ich pociechy dotarły do placów-
ki. W ostatnim rok szkolnym 2011/2012 w drodze przetargu został wy-
łoniony przewoźnik, który zabierał dzieci z terenu gminy i przewoził 
je do szkoły do Brzozowa. Od września ten system zostanie zmieniony 
i nasza młodzież oraz dzieci będą praktycznie spod domu zabierane 
do SOSW naszym nowym samochodem - mówił Jan Pilch, Wójt Gmi-
ny Domaradz.

 Nowy pojazd wyposażony jest w 20 miejsc, w tym jedno dla 
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Koszt samochodu za-
mknął się w kwocie około 260 tysięcy złotych. Połowę sumy wyło-
żono z gminnej kasy, a drugą na wniosek Starosty Brzozowskiego 
przekazał PFRON.

Z myślą o niepełnosprawnych

Elżbieta Boroń, fot. Tomasz Bober
Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
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AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 

PODKARPACKI ODDZIAł REGIONALNY

Dodatkowe miliony 
dla podkarpackich rolników

Decyzją byłego Ministra Rolnictwa 
Marka Sawickiego podkarpaccy rolnicy 
otrzymają w najbliższych miesiącach 52 
miliony zł na wsparcie modernizacji go-
spodarstw, zwiększenie ich efektywności 
oraz lepsze wykorzystanie czynników 
produkcji. W najbliższych dniach zosta-
nie ogłoszony nabór wniosków w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 z działania Modernizacja Go-
spodarstw Rolnych. Podkarpacie jest jedy-
nym województwem gdzie taki nabór się 
odbędzie. 

O pomoc mogą ubiegać się osoby fi-
zyczne, w tym osoby wspólnie wnioskują-
ce, osoby prawne, wspólnicy spółek cywil-
nych, spółki osobowe prawa handlowego, 
Osoby wspólnie wnioskujące mogą ubie-
gać się o pomoc na operację dotyczącą za-
kupu nowych maszyn lub urządzeń, które 
będą stanowić przedmiot współwłasności. 
Pomoc przyznawana będzie na operacje 
obejmujące inwestycje związane z prowa-
dzeniem działalności rolniczej, która jest 
uzasadniona ekonomicznie, nie jest finan-
sowana z udziałem innych środków pu-
blicznych, której realizacja przyczyni się 

do poprawy ogólnych wyników gospoda-
rowania. Pomoc w ramach działania Mo-
dernizacja Gospodarstw Rolnych przy-
znawana jest w formie refundacji części 
poniesionych kosztów kwalifikowanych. 
Podstawowy poziom pomocy wyno-
szący 40% wzrasta do 70% w określo-
nych przypadkach. Pomoc przyznaje się  
i wypłaca do wysokości limitu, który  
w okresie realizacji Programu wyno-
si maksymalnie 300 tys. zł na jednego 
beneficjenta i jedno gospodarstwo. Do-
tychczas w województwie podkarpac-
kim działanie to cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem. Rolnicy przede 
wszystkim wymieniali park maszynowy, 
powstało również wiele inwestycji bu-
dowlanych m.in. nowych obór. Od 2007 
roku do chwili obecnej w województwie 
podkarpackim złożono 2020 wniosków 
na kwotę ponad 236 milionów zł, w skali 
kraju liczba złożonych wniosków to 77 
tys. na kwotę 11 miliardów zł. 

Wniosek o przyznanie pomocy 
wraz z kompletem załączników należy 
złożyć w terminie podanym do publicz-
nej wiadomości przez Prezesa ARiMR 

osobiście lub przez osobę upoważnioną 
w Podkarpackim Oddziale Regionalnym 
lub Biurach Powiatowych ARiMR, bądź 
za pośrednictwem poczty przesyłką reje-
strowaną nadaną w terminie naboru.

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa wspólnie z Izbą 
Rolniczą oraz Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego przeprowadza szeroką kam-
panię informacyjną. Osoby zaintereso-
wane uzyskaniem wsparcia w ramach 
działania Modernizacja Gospodarstw 
Rolnych mogą uzyskać więcej informacji 
w Podkarpackim Oddziale Regionalnym 
ARiMR pod numerem tel. 17 857 60 00, 
w Biurach Powiatowych oraz na stronie 
internetowej ww.arimr.gov.pl lub www.
minrol.gov.pl Marek Owsiany

Z-ca Dyrektora POR ARiMR

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina przejmie obowiązki 
właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina w drodze uchwały zdecyduje czy przejmuje obowiązki właścicieli 
nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne (sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki letniskowe).

Stawkę, opłaty oraz tryb i częstotliwość jej uiszczania ustali rada gminy  
w drodze uchwały. Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której zamiesz-
kują mieszkańcy będzie zależna od: liczby mieszkańców, powierzchni nierucho-
mości, zużycia wody. Rada gminy będzie mogła ustalić jedną stawkę opłaty dla 
gospodarstwa domowego. Stawka opłaty przypadku nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, będzie zależna od ilości zebranych odpadów.
Stawka opłaty za odpady selektywnie zebrane będzie musiała być niższa.
Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które obejmą koszty:
 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komu-

nalnych
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 3. obsługi administracyjnej tego systemu.
Sposób i zakres świadczenia usług w za-

mian za uiszczoną opłatę rada gminy określi  
w drodze uchwały, może również określić dodat-
kowe usługi oraz wysokość cen za nie.
Deklaracja właściciela nieruchomości

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklara-
cja, którą złoży właściciel nieruchomości. Wzór  
i termin złożenia pierwszej deklaracji zostanie 
określony w drodze uchwały rady gminy. W razie 
nie złożenia deklaracji wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta określi w drodze decyzji wysokość 
opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,  
w tym średnią ilość odpadów komunalnych po-
wstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze.
Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych

Podmiot odbierający odpady komunalne 
zostanie wyłoniony w drodze przetargu na zasa-
dach określonych w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych. Spółki z udziałem gminy będą mogły 
odbierać odpady komunalne, jeżeli zostaną wyło-
nione w drodze przetargu. Gmina będzie mogła 
ogłosić przetarg na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Gmina powyżej 10 000 
mieszkańców będzie mogła podzielić teren gminy 

Nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi
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na sektory i ogłosić osobny przetarg dla każdego z sektorów.
Rejestr działalności regulowanej

Przedsiębiorca startujący w przetargu na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany 
uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie gminy,  
w której zamierza odbierać odpady komunalne. Warunki, jakie po-
winien spełniać podmiot ubiegający się o wpis do rejestru zostaną 
określone w drodze rozporządzenia. Wpis do rejestru zastąpi decyzję 
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Zmieszane odpady komunalne, odpady 
zielone, a także pozostałości z sortowania prze-
znaczone do składowania będą przekazywane do 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, wskazanych w wojewódzkim pla-
nie gospodarki odpadami i spełniające określone 
w przepisach wymagania. Budowa, utrzymanie  
i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwa-
rzania odpadów komunalnych należy do obowiąz-
ków gminy;

Gmina będzie zobowiązana do wybrania 
podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub 
eksploatował regionalną instalację do przetwarza-
nia odpadów komunalnych: w drodze przetargu, 
na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, na zasadach określonych  
w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 
Jeżeli przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, albo 
gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego ani 
koncesjonariusza, gmina będzie mogła samodzielnie budować, utrzy-
mywać lub eksploatować regionalną instalację.

W uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu go-
spodarki odpadami uwzględnione zostaną funkcjonujące instalacje 
do przetwarzania odpadów komunalnych, które w dniu wejścia w ży-
cie ustawy (1 stycznia 2012r.) spełniają wymagania dotyczące regio-
nalnej instalacji. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy wydano 
dla instalacji (która spełnia wymagania określone w definicji) decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu, to po zakończeniu budowy takiej 
instalacji uwzględnia się ją w uchwale w sprawie wykonania woje-
wódzkiego planu gospodarki odpadami.
Poziomy odzysku recyklingu, ograniczenia składowania
Do dnia 31 grudnia 2020 r. Gminy będą obowiązane osiągnąć:
 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia nastę-

pujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzy-
sku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,

Dochodzenie do tych poziomów będzie stopniowe, w drodze 
rozporządzenia zostaną określone poziomy na kolejne lata,  
a także sposób obliczania tych poziomów.

Warto odnotować, że w instalacji segregacji, z odpadów 
zmieszanych nie można odzyskać więcej niż kilka procent two-
rzyw, papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła o papierze nie 
wspominając, stąd konieczna jest selektywna zbiórka.

Gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składo-
wiska:

1. do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 
50% wagowo w stosunku do masy tych odpa-
dów wytworzonych w 1995 r.,
2. do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 
35% wagowo w stosunku do masy tych odpa-
dów wytworzonych w 1995 r.,
Poziomy na kolejne lata i sposób ich obli-
czania zostaną określone w rozporządzeniu. 
Należy podkreślić, że w związku z zapotrze-
bowaniem dodatkowej energii na operacje 
techniczne, preferowane za względu na niskie 
koszty metody przeróbki odpadów metody 
tlenowe (w tym instalacje mechaniczno-bio-
logicznego) zwiększają emisję CO2 i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery w porównaniu 
do emisji naturalnej o 13% (występującej na 
składowisku). Tylko metody fermentacyjne 

(beztlenowe) i profesjonalne spalanie odpadów 
(w elektrociepłowniach na potrzeby produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej) jest korzystnym z punktu widzenia 
ochrony środowiska procesem ze względu na ograniczenie wy-
korzystania paliw kopalnych i emisji z tym związanych (dodat-
kowo dopuszczalne poziomy emisji w spalarniach są niższe niż 
dla spalania węgla).
Sprawozdawczość i kontrola
Wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin, ale też WIOŚ mar-
szałków i wprowadzenie dużej ilości dodatkowych administra-
cyjnych kar pieniężnych;
Nałożenie obowiązków sprawozdawczych na:
- przedsiębiorców odbierających odpady komunalne – obowią-
zek kwartalny,
- gminy – obowiązek roczny,
- urzędy Marszałkowskie – obowiązek roczny;
Obowiązek sprawozdawczy będzie obejmował w szczególno-
ści osiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu i ograniczenia 
składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Tadeusz Pióro Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

 Codziennie jesteśmy zachęcani do udziału w sms-owych loteriach i kon-
kursach. W sieci pojawiają się strony internetowe, które oferują różnego rodzaju 
usługi np. wysyłając sms-a na specjalny numer możemy poznać swój horoskop, 
prognozę pogody. Za takie sms-y płacimy więcej, są to bowiem sms-y o podwyż-
szonej opłacie tzw. SMS Premium Rate. Musimy o tym pamiętać, jeżeli nie chce-
my płacić wysokich rachunków telefonicznych. Istnieje prosty sposób rozpoznania 
ceny takiego sms-a. Przedstawimy go poniżej. 

Kolejnym problemem na jaki narażeni są konsumenci są wyłudzenia za po-
średnictwem Internetu oraz telefonii komórkowej. Jako przykład można wskazać 
konkurs „Czy stałeś się dzisiaj miliarderem?”, uczestnictwo w którym oznaczało 
otrzymywanie płatnych SMS-ów do dnia rezygnacji lub zakończenia konkursu. 
Prezes UOKIK wydał w tej sprawie decyzję, w której uznał, że działanie Polskiej 
Telefonii Cyfrowej S.A. z siedziba w Warszawie polegające na:

1. zawarciu w treści kierowanych do kon-
sumentów wiadomości SMS oraz nagrań 
odtwarzanych konsumentom w ramach ko-
munikacji IVR zachęcających do udziału  
w loterii „Czy stałeś się dzisiaj Milione-
rem” informacji sugerujących, że zgłosze-
nie uczestnictwa w loterii dotyczy tylko 
jednego dnia, podczas gdy wysłanie zgło-
szenia skutkowało uczestnictwem w loterii 
do końca czasu jej trwania lub daty złożenia 
skutecznej rezygnacji (…),

2. zawarciu w treści kierowanych do konsu-
mentów wiadomości SMS zachęcających 
do udziału w loterii „Czy stałeś się dzisiaj 
Milionerem” wprowadzających w błąd in-
formacji o kosztach związanych z uczest-
nictwem w loterii(…), 

SMS-y wysyłać, czy nie?
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- stanowią nieuczciwe praktyki rynkowe. Niestety organizator 
konkursu wniósł od tej decyzji odwołanie do sądu.

Podobnie prezes UOKiK uznał, że w przypadku strony 
internetowej data-śmierci.pl doszło do naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów poprzez wprowadzeniu konsumentów  
w błąd co do rzeczywistej ceny za sprawdzenie, za pomocą smsa, 
wyniku testu mającego na celu ustalenie przewidywanej daty 
śmierci, poprzez:
• wyeksponowanie kolorem czerwonym i większa czcionka in-

formacji, iG cena usługi wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT), podczas 
gdy wynosi 50 zł (61 zł z VAT),

• rozmieszczenie informacji na temat sposobu zapłaty w takich 
sekwencjach i z zachowaniem takich odstępów, które mogą su-
gerować, iG cena 1,22 zł dotyczy płatności zarówno karta kre-
dytowa, PayPal-em, jak i przez wysłanie smsa,

• ustawienie wyświetlania treści strony w ten sposób, że infor-
macje dotyczące rzeczywistej ceny usługi są niewidoczne  
w pierwszej części strony,

- Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami? 
- Co zrobić aby więcej nie narażać się na otrzymywanie wyso-
kich rachunków telefonicznych?

Mam nadzieję, że informacja Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej, dostępna również na stronie internetowej www.uke.
gov.pl, odpowie na te pytania. 

Również nowa regulacja ustawy Prawo telekomunikacyjne 
ma skuteczniej chronić konsumentów. Nakłada ona na dostawcę 
publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej szereg obowiąz-
ków, m.in.:
- obowiązek informowania o dokładnej cenie usługi premium 

rate, która musi być czytelna tzn. napisana odpowiednio dużą 
czcionką, na wyraźnym tle,

- jeżeli usługa odbywa się na zasadzie subskrypcji, poinformo-
wania o tym użytkownika oraz umożliwienia mu rezygnacji  
z subskrypcji w sposób prosty i bezpłatny,

- poinformowania, każdorazowo przed rozpoczęciem naliczania 
opłaty za połączenie telefonicznie o cenie za minutę połączenia 
do numeru danej usługi albo o całkowitej jej cenie,

- bezpłatnego zablokowania, na żądanie abonenta, połączeń wy-
chodzących i przychodzących z numerów o podwyższonej płat-
ności,

- umożliwienie abonentowi, na jego żądanie, bezpłatnego okre-
ślenia progu kwotowego, dla każdego okresu rozliczeniowe-
go, lub w przypadku jego braku dla każdego miesiąca kalen-
darzowego, po przekroczeniu którego operator będzie miał 
obowiązek poinformować o tym abonenta i na jego żądanie 
zablokować możliwość wykonywania i odbierania połączeń z 
numerów usług o podwyższonej opłacie, z wyjątkiem sytuacji 
gdy połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po 
stronie abonenta. 

Dostawca musi zaoferować użytkownikowi co najmniej 
trzy progi kwotowe tj. 35 zł., 100 zł., 200 zł. Użytkownik może 
zrezygnować z usługi w każdym czasie, bez ponoszenia do-
datkowych opłat. Na końcu artykułu przedstawiam informację 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jak uchronić się przed nieuczciwymi konkursami i loteria-
mi SMS-owymi?

Wobec narastającego procederu wyłudzeń za pośrednic-
twem usług SMS Premium, przedstawiamy wzór oświadczenia, 
które można przesyłać do organizatorów konkursów i loterii 
SMS-owych. Jednocześnie przypominamy, że przestrzegając 
kilku prostych zasad,  możemy uchronić się przed sytuacją,  
w której będziemy musieli zapłacić za niechciane usługi.
1. Nie przystępujmy do żadnej gry, zanim nie poznamy jej re-

gulaminu, a w szczególności nie dowiemy się, w jaki sposób 
można się z niej wypisać.

2. Nigdy nie bierzmy udziału w grach, w których płacimy za 
SMS-y przychodzące - przecież nie wiemy, ile ich będzie,  

a z reguły są one kosztowne.
3. Pamiętajmy, że mamienie pewnością wygranej to oszustwo. 

Potwierdził to Prezes UOKIK nakładając karę na firmę stosu-
jącą takie praktyki.

4. Zwracajmy baczniejszą uwagę na usługi, z których korzysta-
my w Internecie. Wielu usługodawców celowo zataja lub po-
daje nieprawdziwe informacje o koszcie SMS-a, którego mu-
simy wysłać, aby poznać np. nasz wynik testu IQ, datę śmierci 
lub sprezentować komuś elektroniczną kartkę.

Istnieje prosty sposób rozpoznania prawdziwej ceny SMS-a:
Pamiętajmy:
1. Wiadomości SMS wysłane na numery rozpoczynające się od 

cyfr 70 (np. 70325) kosztują mniej niż 1 zł.
2. Numery rozpoczynające się od cyfr 71 będą kosztować po-

nad 1zł netto. Cyfra po siódemce oznacza koszt SMS-a netto, 
więc jeśli wyślemy wiadomość pod numer 75** - zapłacimy 
5 zł plus VAT.

3. Możemy się także spotkać z numerami rozpoczynającymi się 
od cyfry 9. W tym przypadku usługa będzie kosztować ponad 
10 zł. Dwie cyfry po dziewiątce to cena SMS netto, czyli np. 
za wiadomość wysłaną na numer 920**  zapłacimy 20 zł plus 
VAT.

Na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej znajduje się film, który opowiada, 
jak rozpoznać kosztownego SMS-a.
Co zrobić, gdy się już wpadnie?
Trzeba zadzwonić i napisać skargę do swojego operatora 
oraz  - jeśli posiadamy takie dane - do organizatora loterii 
wysłać pismo, wzór który zamieściliśmy na końcu tego ar-
tykułu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej obecnie nie ma 
uprawnień, aby żądać zaprzestania prowadzenia konkursu czy 
loterii, które zostały zorganizowane w nieuczciwy sposób. Wy-
stąpiliśmy jednak do operatorów i usługodawców z apelem  
o wzięcie przez nich odpowiedzialności i przywrócenie przy-
zwoitych standardów w świadczeniu tych usług. Podjęliśmy 
także kroki prawne, by ukarać jednego z operatorów komórko-
wych, na którego zlecenie jest prowadzona nieuczciwa loteria. 
Konsumenci mogą też zwracać się o pomoc do Centrum In-
formacji Konsumenckiej UKE: 801 900 853 (koszt połączenia 
jak za połączenie lokalne) lub 22 534 91 74.

Irena Rąpała Powiatowy Rzecznik 
Praw Konsumenta 
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Po polskim niebie we francuskim myśliwcu
Z lotnictwem związał się w 10 roku życia. Zaczął 
wtedy samodzielnie sklejać modele samolotów, 
których w przeciągu kilku lat wykonał dziesiątki. 
Brakowało profesjonalnej modelarni, więc należało 
wykazać się pomysłowością w przystosowywaniu 
pomieszczeń spełniających odpowiednie warunki. 
Wyzwaniu sprostał i rozwijał lotnicze zainteresowa-
nia. Poszedł do szkoły średniej w Mielcu kształcącej 
przyszłych mechaników i specjalistów od budowy 
płatowców, zdawał do Wyższej Szkoły Lotniczej  
w Dęblinie, latał na motolotni, uzyskał licencję pi-
lota, zbudował swój ultralekki samolot, kupił łąkę  
w Starej Wsi i urządził na niej lądowisko wyposażone  
w hangar, a teraz tworzy replikę francuskiego my-
śliwca z I wojny światowej. Słowem Krzysztof 
Cwynar znalazł sposób na życie. Stało się nim lot-
nictwo.

Romantyka latania
- Ubrać czapkę pilotkę, okulary i szalik. Wyposażyć 
się w atrybuty pilota z początku XX wieku, wsiąść 
do Nieuporta 11 i wzbić się w powietrze. Przenieść 
się na chwilę w tamte, romantyczne dla lotnictwa, 
czasy. To cel, który przyświeca mi od 3 lat. Od kie-

dy pomyślałem, że warto byłoby zbudować replikę 
samolotu, mającego udział w rozwoju lotnictwa 
wojskowego. Cieszę się, że realizacja zamierzenia 
jest coraz bliższa. Być może jesienią nastąpi fina-
lizacja przedsięwzięcia – mówi Krzysztof Cwynar. 
Decyzja o rekonstrukcji maszyny, to efekt zainte-
resowania historią I i II wojny światowej, których 
dzieje, przede wszystkim w aspekcie wojskowym  
i lotniczym, zgłębia Pan Krzysztof od wielu już lat. 
Wybór Nieuporta 11 nie był przypadkowy. Kon-
struktorzy francuskiego dwupłatowego samolotu 
stanęli bowiem w 1915 roku przed sporym wyzwa-
niem. Mieli wszak za zadanie zbudować myśliwca 
skutecznie walczącego z niemieckim Fokkerem, do-
minującym w tym czasie na niebie. Pierwsze Nie-
uporty 11 trafiły na front w styczniu 1916 roku, a od 
lutego tamtego roku uczestniczyły w walkach pod 
Verdun. Znalazły się na wyposażeniu armii francu-
skiej, brytyjskiej, holenderskiej, belgijskiej, rosyj-
skiej i włoskiej. – Konstrukcja była udana, lubiana 
przez pilotów. Oryginał wykonany został z drewna  
i pokryty płótnem. U mnie płótno przykryje rury alu-
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miniowe i będzie zaledwie o 12 procent mniejszy od pierwowzoru – podkreśla pilot 
z Bliznego. Replika Nieuporta 11, która po raz pierwszy powinna wystartować 
jesienią z lądowiska w Starej Wsi, weźmie najprawdopodobniej udział w uroczy-
stych obchodach 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej organizowanych za 2 
lata między innymi przez Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Maszynie towarzyszyć 
będą Nieuporty 17, 24 bis oraz 12. Tego ostatniego „odtwarza” Krzysztof Kun-
dzierewicz w Starej Wsi. 

Drugi samolot
To nie pierwsze doświadczenie Krzysztofa Cwynara w budowaniu samolotu.  
W 2000 roku rozpoczął prace nad ultralekkim samolotem, stanowiącym kolejny 
etap jego lotniczej pasji. – Został skonstruowany przez Grzegorza Peszkę. On kie-
rował, a ja budowałem. Trwało to 4,5 roku. W 2005 roku maszyna, nazwana GP-5, 
od pierwszych liter imienia i nazwiska konstruktora, była gotowa do lotu. Wykona-
liśmy kawał dobrej roboty, bo z samolotu jestem bardzo zadowolony. Latamy nim  
z żoną turystycznie lub na spotkania z innymi pasjonatami lotnictwa. To środo-
wisko zżyte, ale rozproszone po różnych częściach kraju. Samolot zatem ułatwia 
podtrzymywanie kontaktów i przyspiesza dotarcie na miejsce. Najdalej lecieli-
śmy nim do Czech, gdzie zresztą uzyskałem licencję pilota – opowiada Krzysztof 
Cwynar, który kiedyś planował zawodowo związać się z pilotażem. Po maturze 
w mieleckim technikum złożył podanie do Wyższej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 
– Dostanie się tam byłoby w pewnym sensie ukoronowaniem młodzieńczych ma-
rzeń, w których lotnictwo zdecydowanie wypierało inne plany. Pewnie się czułem 
w technicznej obsłudze samolotów, nie bałem się też usiąść za sterami. Po prostu 
chciałem być zawodowym pilotem – twierdzi. 10 kandydatów na 1 miejsce spra-
wiło, że rekrutacyjne sito odsiewało na każdym etapie dużą liczbę starających się 
o przyjęcie do szkoły. Pierwszym wyzwaniem była komisja lekarska. – Z zasa-
dy zdrowie kandydata nie miało budzić najmniejszych wątpliwości. Badano więc 
wnikliwie i wybadano mi krzywą przegrodę nosową. Fakt ten wyeliminował mnie 
z egzaminów wstępnych i ze szkołą w Dęblinie należało się z ciężkim sercem po-
żegnać – wspomina Pan Krzysztof. Odbył 2-letnią zasadniczą służbę wojskową. 
Po wyjściu do cywila pracował w kilku firmach jako mechanik, aż w końcu zało-
żył własny warsztat. Obecnie specjalizuje się w produkcji elementów elektroniki 
lotniczej. – Po nieudanej próbie dostania się do szkoły w Dęblinie na jakiś czas 
„zawiesiłem” lotniczą pasję. Zająłem się przede wszystkim zarabianiem na życie 
w branży mechanicznej, w której również czułem się dobrze. Ciągnęło jednak wil-
ka do lasu, więc zacząłem latać na paralotni. Spędziłem na niej 10 lat, a później 
postanowiłem na całego wrócić do lotnictwa – mówi Krzysztof Cwynar. 

Lotnicze tradycje
Dalszymi krewnymi dziadka Krzysztofa Cwynara byli piloci Michał i Stanisław 
Cwynarowie z Orzechówki. Michał Cwynar, urodzony w 1915 roku był pilotem 
Dywizjonu 315 i dowódcą Dywizjonu 316. W 1933 roku, w wieku 18 lat, poszedł 
do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Ślady miał już 
przetarte przez brata Stanisława, który na własną prośbę z Gwardii Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego przeniósł się do lotnictwa wojskowego i ukończył kurs pilotażu 
w Dęblinie. Stanisław był wykładowcą nawigacji w Oficerskiej Szkole Lotnictwa, 
a następnie dowodził pierwszym plutonem w 33 Eskadrze Towarzyszącej. Szefo-

Krzysztof CWYNAR z Bliznego 
buduje replikę samolotu z czasów I wojny światowej

Krzysztof Cwynar przy konstrukcji repliki Nieuporta 11
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na Mustangu, aby wykonać wznosząc trzy wolne beczki, trzeba 
było na pełnych obrotach silnika osiągnąć szybkość  480-500 
km/h. Lecz nigdy nie pikowałem na pełnych obrotach. Nie ma 
mowy - wyznaje w swojej książce. 
Michał Cwynar zamieszkał w szkockim Dumfries. Założył 
tam zakład tapicerki samochodowej i przez kilkadziesiąt lat 
działalności bardzo dobrze prosperował. Zmarł w 2008 roku,  
a część oszczędności przekazał dla szkoły w Orzechówce.

Plany na przyszłość
Choć to dla Krzysztofa Cwynara rodzina dalsza, ma do czego 
nawiązywać i co  kontynuować. Dlatego nie zamierza poprze-
stawać na budowie dwóch samolotów. Ma już plany na kolejną 
rekonstrukcję, tym razem związaną z historią II wojny świato-
wej. Być może uda się zbudować replikę angielskiego samo-
lotu szkolnego Tiger Moth. Próbujemy ponadto zorganizować 
grupę, która zbudowałaby replikę przedwojennego samolotu 
szkoleniowego PWS-26. Jego jedyny egzemplarz znajduje się 
w Muzeum Lotnictwa w Krakowie – oznajmia Pan Krzysztof.

Sebastian Czech

wał też Aeroklubowi Warszawskiemu oraz 214 eskadrze bombowej.
Po ukończeniu szkoły w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Pilotażu  
w Grudziądzu w 1937 roku Michał Cwynar przydzielony został do eska-
dry myśliwskiej. Rozpoczęły się przygotowania do wojny. Od maja do 
grudnia latał w ekipie patrolującej fortyfikacje obronne na wschodniej 
granicy.  W połowie 1939 roku patrolował granicę państwa, ponieważ 
niemieckie Ju 88, Heinkele 111, czy Messerschmitty 110, przeprowa-
dzały loty rozpoznawcze. 1 września Niemcy zaatakowali Polskę. Jak 
pisał we „Wspomnieniach…” walka była nierówna. Messerschmitty 
były o około 100 km/h szybsze od polskich PZL P. 11. Swój kunszt pilota 
pokazał już w pierwszym dniu wojny, zestrzelając Ju  87. Wojenne losy 
rzuciły następnie Michała Cwynara do Rumunii, skąd statkiem dopłynął 
do Bejrutu, a później do Marsylii i bazy lotniczej Istres. Jego wojenny 
szlak wiódł przez: Lyon, Le Luc, Algier, Casablancę, Gibraltar, Liver-
pool, Glasgow. Trafił do 315 Dywizjonu Myśliwskiego. Wraz z innymi 
pilotami bronił przed Niemcami portu w Liverpoolu oraz zabezpieczał 
konwoje na Morzu Irlandzkim. W czasie walk w Wielkiej Brytanii od-
niósł spektakularne sukcesy. Zestrzelił niemieckie samoloty, imponował 
odwagą i przygotowaniem pilotażu. Unikał jednocześnie niebezpiecznej 
brawury. – Kochałem akrobacje, „wygłupiać” się po niebie. Na przykład 

W tym artykule chce poruszyć rolę i znaczenie 
ziół w życiu człowieka.  Od zarania ludzkości  

natura dostarczała człowiekowi wszystkiego czego 
potrzebował.  Obserwując przyrodę, rośliny i zwierzę-
ta człowiek zdobywał wiedzę i doświadczenie. Prze-
konał się, że zioła mogą zaspokoić głód, uśmierzyć 
ból, uzdrowić chorego, spowodować szybsze gojenie 
się ran. Mogą też działać narkotycznie i sprowadzić 
śmierć. Które z ich właściwości zostaną wykorzystane, 
zależy od mądrości człowieka. Doświadczenie i wie-
dza w tym zakresie  przekazywane były przez stulecia  
z pokolenia na pokolenie. Rośliny zielarskie posiadają 
w swym składzie różne związki chemiczne: glikozyty, 
alkaloidy, żywiec, śluzy, olejki eteryczne i garbniki. 
Wymienione związki nadają tym roślinom specyficzny 
zapach i smak. 

Wybitny poeta i ksiądz, Jan Twardowski mówił 
„zioła są pamiątką raju”. Zawodowa zielarka nato-
miast powiedziała: „Zioła to cud, który dzieje się na 
naszych oczach bo oto z czarnej ziemi wyrastają le-
karstwa, które leczą nie tylko ciało, ale również duszę 
człowieka.”  Większość lekarzy stwierdza, że powrót 
do ziół, to jedyna mądra droga w bożym świecie do 
zdrowia.

Zainteresowanie człowieka ziołami datuje się od 
niepamiętnych czasów. Wiedza zielarska była niekiedy 
własnością całych plemion, rodów  a nawet narodów, 
pilnie strzeżona i powtarzana jedynie we własnym gro-
nie. Dowodem tego, że już w starożytności zioła były 

szczególnie cenione jest fakt, iż wkładano je do grobowców zmarłych 
– wraz z najcenniejszymi przedmiotami, czego ślady pozostały w egip-
skich sarkofagach.  Wiadomo nam dzisiaj, że w starożytności znano już 
ok. 500 gatunków roślin leczniczych, m.in. takie jak kolendra i mięta.  
O ziołach możemy też przeczytać na kartach Starego Testamentu. Naj-
ważniejszymi ośrodkami wiedzy o ziołach w starożytnym świecie była 
Grecja i Rzym. Kraje Europy przyjmując stopniowo chrześcijaństwo, 
sprowadzały z południa księży   i zakonników, a wraz z nimi przenikała 
do tych krajów starożytna wiedza  o ziołach. To właśnie zakonnicy zakła-
dali przy kościołach i klasztorach ogrody zielarskie i apteki, w których 
zioła wykorzystywane były najchętniej. 

W klasztornych  ogrodach uprawiano przeważnie rośliny spro-
wadzane z Włoch lub innych krajów rejonu Morza Śródziemnego takie 
jak szałwia, tymianek, anyż, koper włoski i melisa. W tym okresie lecz-
niczym ziołami trudnili się oprócz księży i zakonników głównie ludzie 
starzy, zżyci z przyrodą i dobrze rozpoznający poszczególne rośliny. Na-
zywano ich znachorami lub czarownikami. 

Obecnie ok. 30% stosowanych leków jest pochodzenia roślinne-
go. Coraz więcej lekarzy interesuje się ziołami, więc zapotrzebowanie na 
surowiec zielarski ciągle wzrasta. Są pewne zasady określające zbieranie 
ziół leczniczych. Przede wszystkim zbierane zioła trzeba bardzo dobrze 
znać. Trzeba pamiętać, że bardzo wiele ziół jest do siebie podobnych, 
jedne leczą, drugie zatruwają. Stąd częste obawy lekarzy zielarzy przy 
zaopatrywaniu się chorych we własnoręczne zbieranie i stosowanie ziół. 
Przy poważniejszych schorzeniach nie wolno nam się leczyć ziołami na 
własną rękę. To lekarz specjalista musi rozpoznać chorobę, wybrać odpo-
wiedni zestaw ziół  i zastosować odpowiednią dawkę.

Pamiętajmy, że nie ma ziół całkiem bezpiecznych. Wszystkie sub-
stancje zawarte  w ziołach w małych ilościach są lecznicze, w większych 
trujące lub szkodliwe dla organizmu, a wykorzystywanie ich szczegól-
nie dla celów leczniczych wymaga dużej wiedzy medycznej. Wartość 
zbieranych ziół zależy od pory roku, od momentu ich rozwoju, sposobu 
zbierania, suszenia  i przechowywania.  Zioła zbieramy z dala od aglome-
racji i dróg asfaltowych. Pobocza dróg, łąki między miastami i zakładami 
produkcyjnymi dają rośliny „wzbogacone” o różne szkodliwe substancje. 
Roślina lecznicza musi być wolna od trucizn.

Wszystkie rośliny wchłaniają szkodliwe związki, a te następ-
nie trafiają do naszych organizmów. Zioła zbiera się, kiedy jest ciepło 
i sucho. Ważna jest też pora dnia. Rosa o poranku to czysta wilgoć,  
a w środku dnia panuje wysuszający upał. Więc  w tym czasie nie uzy-
skamy wartościowych zbiorów. Najlepiej zbierać zioła z samego rana, 
gdy rosa opadnie i słońce wysuszy ściółkę, ale jeszcze nie przesuszy liści. 
c.d.n.

Pokochaj zioła                                                                                                                                             

Alina Zygarowicz
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WARTO  WIEDZIEĆ/SPORT

Z dziejów powiedzeń i nazw
Złapać się we własne sidła

Halina Kościńska

To znaczy wpaść samemu w zasadzkę przygotowaną dla kogo 
innego. Przysłowie to jest wyrazem bardzo ludzkiej satysfakcji, od-
zwierciedlającej się podobnie w powiedzeniach „Kto mieczem wojuje, 
ten od miecza ginie” lub „Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada”. 
Mamy ten temat w bajkach Ezopa, takich jak „Ptasznik i żmija”, gdzie 
ptasznik, patrząc w górę  i lepem smarując gałązki, nastąpił na żmiję  
i poniósł śmierć od jej jadu. W bajce „Lew i wilk”, wilk podburza cho-
rego lwa przeciw lisowi, ale lis, usłyszawszy o tym, przekonuje lwa, 
ze najlepszym lekiem na lwią chorobę jest wilcze sadło. Lew zabija 
wilka, a lis na to: „Należy pobudzać dobroczynność władców, nie zaś 
ich gniew”.

U rzymskiego poety Owidiusza w „Sztuce kochania” czytamy 
opowieść o tym, jak w Egipcie panowała susza przez dziewięć lat, kie-

dy Tracjusz przyszedł do faraona Buzyrysa i oznajmił 
mu, że najlepszym sposobem przebłagania Jowisza jest 
utoczenie krwi cudzoziemcowi. Na to Buzyrys: „Ty więc 
będziesz pierwsza ofiarą dla Jowisza, bo jako obcokra-
jowiec krwią swoją okupisz deszcz dla Egiptu”. Poeta 
opowiada dalej, że Perillus odlał z brązu byka, aby Fa-
laris, okrutny władca Agrygentu, mógł w nim piec żyw-
cem swoich wrogów. Perillus stał się jednak pierwszą 
ofiarą swego piekarnika, o czym wspomina także Dante  
w „Boskiej Komedii”. Opowieści takich jest w literaturze 
światowej mnóstwo. Zaspokajają one widocznie głęboko 
tkwiącą w psychice człowieka potrzebę sprawiedliwości, 
wyrażoną w maksymie „Nie czyń drugiemu, co tobie nie 
miło” oraz równie głębokie umiłowanie gagu farsowego, 
uwiecznionego w słowach: „Złapał Kozak Tatarzyna,  
a Tatarzyn za łeb trzyma”.

Z książki Władysława Kopalińskiego  „Kot w wor-
ku, czyli z dziejów powiedzeń i nazw” wybrała

Piłkarscy przedstawiciele powiatu brzozowskiego: Iskra Przysietnica i ULKS 
Grabowianka Grabówka okazali się najlepsi w grupie drugiej klasy A i awan-

sowali do krośnieńskiej okręgówki. Dominację naszych ekip w sezonie 2011/2012 
potwierdza ponadto postawa Płomienia Zmiennica, który niemal do ostatniej ko-
lejki walczył o premię w postaci gry w wyższej klasie rozgrywkowej.
Wyrównana stawka

Podobny dorobek punktowy drużyn z górnych rejonów tabeli sprawił, że 
losy awansów rozstrzygały się w końcowych fragmentach ostatniej serii spotkań. 
Kluczowe znaczenie miały mecze: Bukowianka – LKS Długie, Grabówka – LKS 
Izdebki i Iskra Przysietnica – Piast Miejsce Piastowe. Najłatwiejsze zadanie mia-
ła Przysietnica, która jednak po wygranej ze spadkowiczem nadal nie mogła cie-
szyć się lokaty gwarantującej wejście na wyższy szczebel. – Nasłuchiwaliśmy 
wieści przede wszystkim z Bukowska. Dla nas korzystnym tam wynikiem był remis 

Nasi w okręgówce

W Sanoku w dniach 17-25 lipca br. 
odbywały się po raz pierwszy Warsztaty 
Psychoonkologiczne wg Programu Simonto-
na, zorganizowane przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi 
SANITAS oraz dzięki środkom otrzymanym 
z Urzędu Miasta Sanoka.

Na warsztaty zapisało się 11 osób, któ-
re obecnie zmagają się z chorobą nowotworo-
wą, która niejednokrotnie rzuca cień stygma-
tyzacji „…już nic dobrego mnie nie spotka”. 

Spotkania miały na celu wskazania 
Uczestniczkom ich indywidualnej drogi ku 
zdrowieniu poprzez wydobycie ich zasobów, 

Warsztaty Psychoonkologiczne
pracę nad zdrowymi przekonaniami, które w sposób bardzo istotny wpływają na 
budowanie nadziei, wiary, wzmacnianie pozytywnych emocji oraz radzenie sobie  
z poczuciem winy, lękiem, złością oraz właściwą komunikacją z najbliższymi. 

- W trakcie spotkań bazowano na pozytywnych aspektach otaczającej co-
dzienności, zabawie, mile spędzonym chwilom, które w sposób naturalny pozwala-
ją wyznaczać nowe życiowe cele, które wielokrotnie są istotną motywacją do walki 
z chorobą. Oprócz samopomocy emocjonalnej. Uczestniczki skorzystały również  
z technik: świadomego oddechu, relaksacji oraz wizualizacji, co m.in. przyczyniło 
się do zintegrowania grupy - komentuję psycholog Kinga Midzio.

„Dzień wczorajszy jest historią, Dzień jutrzejszy – tajemnicą, Dzisiejszy jest 
– darem” – dodaje.  „Z pewnością będę utrzymywać kontakt z pozostałymi uczestni-
kami warsztatów. Dzięki nim otworzyłam się na ludzi a choroba nowotworowa jaką 
przeszłam nie jest już dla mnie tabu”- mówi uczestniczka warsztatów. 

Dla nas, wzmocnienie nadziei, radość uczestników jest potwierdzeniem, iż  
tego typu warsztaty są koniecznością, aby uświadomić osobom chorym, że choroba 
nie jest końcem, a jedynie początkiem nowego, niejednokrotnie wartościowszego 
życia - dodaje Anna Nowakowska.

Chętni na kolejny cykl warsztatów  mogą się zapisywać telefonicznie na 
numerem tel. 663 570 522 lub 888 654 925. Po zebraniu grupy 6-10 osób rozpocz-
niemy kolejny cykl bezpłatnych warsztatów. 

lub zwycięstwo Długiego – opisuje finisz roz-
grywek Zbigniew Dudek – Wiceprezes Iskry. 
Emocjami ze spotkania Bukowianka – Długie 
można byłoby obdzielić kilka innych potyczek. 

Kinga Midzio Psycholog w Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie
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Walczący o pierwsze miejsce w tabeli zawodnicy z Bukowska przeważali, a jej 
efektem były dwa rzuty karne. Stawka meczu nie sprzyjała wszakże egzekwowa-
niu jedenastek i Bukowsko obydwie szanse zmarnowało. Ostatecznie zatem bez-
bramkowo zremisowało, oddając czołową lokatę Przysietnicy. – Gdy dotarły do 
nas informacje z tego meczu najpierw odetchnęliśmy z ulgą, a później cieszyliśmy 
się z trzeciego w historii klubu awansu do okręgówki – dodaje Zbigniew Dudek.

Grabówka z kolei podejmowała Izdebki i musiała co najmniej zremisować, 
żeby niezależnie od pozostałych wyników poczuć się V-ligowcem. Faworytem 
była zdecydowanym, ale boiskowe wydarzenia zweryfikowały nieco przedme-
czowe rozważania. Izdebki bowiem, walcząc o utrzymanie, tanio skóry sprzeda-
wać nie zamierzały. Goście poprzeczkę zawiesili wysoko, potrafili wykorzystać 
błędy rywali i prowadzili długi czas 2-1. Remis miejscowi uratowali w 88. mi-

nucie, dołączając w roli beniaminka okręgówki do Iskry Przysietnica. – Wynik 
był ukoronowaniem całego sezonu. Chwalono nasz styl gry, mówiono, że dobrze 
ogląda się nasze mecze. Myślę więc, że zasłużyliśmy nas ten awans – podkreśla 
Jacek Adamski – Kierownik ULKS-u Grabowianka.
Debiutanci 

Zespół seniorów utworzono w Grabówce w sezonie 2003/2004. Trzech se-
zonów potrzebowała Grabowianka do awansu do klasy B (2006/2007) i jednego, 
by świętować wejście do klasy A (2007/2008). Spadek do klasy B w roku 2010 
nie wpłynął na szczęście destrukcyjnie na funkcjonowanie klubu. – Utrzymaliśmy 
kadrę, w przerwie zimowej rozgrywek 2010/2011 powrócił do pracy z naszymi 
piłkarzami trener Janusz Sieradzki, doświadczony zawodnik Stali Sanok, a później 
szkoleniowiec tej drużyny. Po degradacji nie rozdzieraliśmy szat, tylko skupiliśmy 
się na szybkim powrocie do A klasy. Udało nam się cel zrealizować, a w tym roku 
wskoczyliśmy na jeszcze wyższy poziom. Siłą rozpędu bowiem weszliśmy do okrę-
gówki – stwierdza Jacek Adamski. Tradycją, a także tendencją na przyszłość jest w 
Grabówce budowanie drużyny na bazie własnych wychowanków oraz zawodni-
ków pochodzących z gminy Dydnia. – Nie planujemy wzmocnień ligowcami. Jeśli 
przyjdzie do nas nowy piłkarz, to z niższej klasy rozgrywkowej. Mamy dobrego tre-
nera, motoryka była naszą mocną stroną w wiosennych rozgrywkach, graliśmy też 
piłkę ładną dla oka. Oby podobnie było jesienią w rozgrywkach klasy okręgowej 

Sebastian Czech
foto.ry-sa bpi tv

SPORT
– mówi Jacek Adamski z ULKS Grabowianka. 
Do awansu do klasy okręgowej przyczynili się: 
Mateusz Śmigiel, Ernest Szul, Damian Myćka, 
Marcin Chowaniec, Przemysław Roszniowski, 
Bartłomiej Dymnicki, Tomasz Ruda, Mirosław 
Dąbrowiecki, Robert Haduch, Artur Stan-
kiewicz, Konrad Cisek, Tomasz Czebieniak, 
Łukasz Siedlecki, Dawid Cisek, Dawid Ro-
merowicz, Sławomir Fijałka, Krzysztof Sabat, 
Tomasz Dymnicki, Maciej Buczek, Wojciech 
Czopor, Dawid Sołkowicz, Łukasz Adamski, 
Maciej Oleniacz, Krzysztof Zdziarski, Janusz 
Sieradzki (trener), Jacek Adamski (kierownik), 
Krzysztof Adamski (prezes), Stanisław Naby-
waniec, Stanisław Śmigiel.
Beniaminek z doświadczeniem 

12 lat czekano natomiast na powrót do 
okręgówki w Przysietnicy. W 1998 roku trene-
rem seniorów został Jordi Solanes z prowincji 
Tarragony koło Barcelony. Pod jego wodzą 
Iskra awansowała w 1999 roku do klasy okrę-
gowej (po raz drugi w swojej historii – awans 
pierwszy miał miejsce w 1982 roku). Wśród 
autorów sukcesu wymienić należy następujące 
osoby: Stanisław Dudek, Wojciech Pietryka, 
Rafał Olejko, Wojciech Lusjusz, Daniel Wo-
lanin, Marian Dereń, Sylwester Herbut, Jan 
Rychlicki, Marian Herbut, Mieczysław Dereń, 
Paweł Froń, Zbigniew Rzepka, Witold Baran, 
Tomasz Szczepek, Krzysztof Dąbrowski, Ma-
rek Ślączka, Zenon Więcek, Bogusław Orłow-
ski, Stanisław Szczepek, Bogusław Gładysz. 
Po pierwszej, bardzo dobrej rundzie, po któ-
rej Iskra plasowała się na czwartym miejscu 
w tabeli okręgówki, druga przyniosła niepo-
wodzenia kończące się spadkiem do klasy A. 
Łącznikiem tamtych wydarzeń z tegorocznym 
sukcesem są Bogusław Gładysz i Daniel Wo-
lanin. – W kadrze mamy dużo młodzieży. Nasi 
juniorzy też weszli do wyższej klasy, więc na-
leży wykorzystywać ich umiejętności. Zdolne 
zaplecze zapewnia stabilizację personalną,  
a ta z kolei pozwala myśleć perspektywicznie, 
zakładać cele na przyszłość. Jak to miało miej-
sce przed obecnym sezonem, kiedy braliśmy 
pod uwagę rywalizację o 1 lub 2 miejsce. Ner-
wówka była do końca, ale wierzyłem cały czas, 
że się uda. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby  
pobyt w okręgówce trwał dłużej – podkreśla 
Zbigniew Dudek – Wiceprezes klubu. Udział  
w awansie Iskry mieli: Kamil Wania, Bogu-
sław Gładysz, Witold Dereń, Przemysław Pie-
tryka, Roman Dereń, Damian Wacek, Dariusz 
Pietryka, Łukasz Gosztyła, Robert Potoczny, 
Krzysztof Bieda, Adrian Wacek, Łukasz Ku-
rzydło, Dominik Obłój, Daniel Wolanin, Ka-
mil Wacek, Janusz Wacek, Krzysztof Bąk, 
Sławomir Skwarcan (trener), Zbigniew Dudek 
(wiceprezes), Tomasz Rzepka (prezes).

LKS „Iskra” Przysietnica

ULKS „Grabowianka” Grabówka
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Rowerem 
przez gminę Dydnia

Około 22 kilometrów liczył tegoroczny III Rajd Ro-
werowy „Błękitną wstęgą Sanu”. Jej trasa prowadziła przez 
malownicze rejony gminy Dydnia.

- W tym roku ze względu na bardzo wysoką tempera-
turę powietrza skróciliśmy trasę rajdu. Start miał miejsce 
przy promie w Krzemiennej. Następnie trasa prowadziła 
przez Temeszów, Witryłów, potem uczestnicy przeprawiali 
się kładką na drugą stronę Sanu do Ulucza i z powrotem do 
Krzemiennej. Chciałbym tu zaznaczyć, że nie był to wyścig 
na czas. Był to rajd w którym wszyscy chętni mogli wziąć 
udział – młodsi, starsi, rodzice z dziećmi. Nasz najstarszy 
uczestnik liczył sobie 81 lat i znakomicie sobie poradził  
– stwierdził Bronisław Przyczynek, z Powiatowego Zrze-
szenia LZS w Brzozowie.

Osoby biorące udział w rajdzie zrzeszały się w kil-
kuosobowe zespoły, bowiem na trasie zorganizowane zo-

stały specjalne punkty na których przeprowadzane 
były konkursy. – Uczestnicy musieli wykazać się wie-
dzą na temat gminy Dydnia, zacięciem sportowym 
oraz umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy.  
W każdej z tych konkurencji można było zdobyć punk-
ty. Wygrywał ten kto miał ich najwięcej. W tym roku 
zwycięzcą okazał się Kazimierz Barański – opowia-
dał Bronisław Przyczynek.

Jako, że rajd prowadził przez bardzo malow-
nicze tereny osoby biorące w nim udział mogły rów-
nież podziwiać piękno otaczającej przyrody i przy 
okazji po prostu cieszyć się ruchem na świeżym po-
wietrzu. – Myślę, że tego typu imprezy są doskonałą 
okazją by promować rower jako środek transportu  
i sposobu na relaks w tym naszym zabieganym świe-
cie. Poza tym był to czas kiedy spokojnie można było 
przy okazji zobaczyć nasze piękne zabytki – m.in. cer-
kiew w Uluczu. Mimo, że w tym roku doskwierał nam 
upał, to jednak humory dopisywały, a co poniektórzy 
już poczynili rajdowe plany na przyszły rok – dodał  
z uśmiechem Bronisław Przyczynek.

Organizatorami rajdu byli: Podkarpackie Zrze-
szenie LZS w Rzeszowie, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Brzozowie oraz Wójt Gminy Dydnia. Organi-
zatorzy ufundowali także nagrody rzeczowe – sprzęt 
turystyczny oraz piękne albumy o gminie Dydnia 
oraz poczęstunek dla każdego uczestnika.

 Uczestnicy rajdu

Elżbieta Boroń
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ROZRYWKA
 
Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta

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

Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem i grafi-
ką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. Wykonywał ilu-
stracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na wysta-

wach w kraju i za granicą. Tadeusz Krotos
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BARAN (21 III – 20 IV) 
Już z początkiem miesiąca przekonasz 
się, co naprawdę jest dla ciebie ważne. 

A jaki z tego zrobisz użytek, to już całkiem inna 
sprawa. Intuicja prawdopodobnie nie zawiedzie 
cię, jednak trzymaj rękę na pulsie. Pod koniec 
miesiąca otrzymasz propozycję, która wyraźnie 
przypadnie ci do gustu. I nie wahaj się z odpo-
wiedzią. Ktoś z bliskich znajomych może nale-
gać na spotkanie, ale lepiej się stanie, jeśli prze-
łożysz je na inny termin.

BYK (21 IV – 21 V) 
W sierpniu czeka cię sporo imprez. 
Nie wszystkie mogą cię zaintereso-
wać, ale warto w każdej uczestniczyć, 

bo mogą zaowocować ciekawymi propozycjami 
na przyszłość. A jeśli któraś z nich zainteresuje 
cię szczególnie, to chwytaj tę okazję, zanim ktoś 
inny sprzątnie ci ją sprzed nosa. Bo kąsek to bę-
dzie łakomy. Skup się na sprawach, które bezpo-
średnio ciebie i twoich najbliższych dotyczą. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
To jest dokładnie to, na czym powinno 
ci teraz zależeć. Sprawy układają się 

zgodnie z twoimi przewidywaniami, więc nie 
komplikuj ich. Ciesz się każdą chwilą spędzoną 
w miłym, ciekawym towarzystwie. Atmosfera 
sprzyjać będzie pracy twórczej, więc wykorzy-
staj pomyślne okoliczności na nowe pomysły. 
Pomyśl cieplej o osobie, co do której jeszcze do 
tej pory masz wątpliwości, choć dawno należało-
by się ich pozbyć. 

RAK (22 VI – 23 VII) 
Ktoś z twoich dawnych znajomych 
od dawna nalega na spotkanie, ułatw 
mu więc sytuację i wreszcie zgódź 

się. Z ochotą czy bez, ale warto je odbyć. A może 
przy okazji coś pożytecznego wspólnie ustalicie. 
Tylko nie zapominaj o swoich poprzednich zobo-
wiązaniach wobec kogoś innego. Jeśli masz ja-
kieś plany wobec pewnej osoby, to nie wahaj się 
przed wprowadzeniem ich w życie. I to od zaraz. 

LEW (24 VII – 23 VIII) 
Dokładnie planuj teraz każdy swój ruch, 
bo od sprawnej organizacji w tym tygo-
dniu będzie wiele zależało. Twoje życie 

uczuciowe nabierze rumieńców, akurat pod tym 
względem będzie się bardzo dużo działo. Tylko nie 
udawaj, że jesteś inną osobą. Takie małe kłamstew-
ka szybko wyjdą na jaw, a wtedy może być z tobą 
krucho. 

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Zastanów się, czy jednak na pewno chcesz 
tej zmiany. Bo nie wydaje się, aby to było 
dla ciebie korzystne. W połowie miesiąca 

spodziewaj się rozwiązania sprawy, która rzuci nowe 
światło na twój problem. Jeśli w dalszym ciągu nie 
będziesz wiedzieć, co robić, spytaj bliską osobę, ona 
na pewno ci doradzi. Może to i dobre rozwiązanie, 
ale jednak jeszcze nad tym pomyśl. Chyba znajdzie 
się jeszcze lepsze.

WAGA (24 IX – 23 X) 
Choć nie do końca mogą być ci znane 
motywy postępowania pewnej osoby, to 
jednak nie usiłuj głębiej w to wnikać. 

Pozwól dziać się sprawom tak, jak biegną do tej 
pory. W swoim czasie przyjdzie ci do głowy po-
mysł, dzięki któremu osiągniesz sukces. I prawdo-
podobnie niejeden. Nie unikaj nawet konfliktowych 
sytuacji, dzięki temu wyjaśni się pewien problem,  
z którym nie dajesz sobie rady. Pod koniec sierpnia 
szykuje się impreza.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Ktoś z dalszych znajomych ma zamiar 
zrobić ci niespodziankę. I to taką, o jakiej 
długo się pamięta. Będzie potem o czym 

opowiadać. A jak już przeżyjesz związane z tym 
uniesienia, wreszcie możesz iść na całość i pozwolić 
sobie na wiele. Będzie się teraz dużo wokół ciebie 
działo i w pewnym momencie zrobi się gorąco. Za-
miast wciąż drążyć jeden temat, zajmij się tym, co 
teraz powinno być dla ciebie najważniejsze. 

STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Najwyższa pora zrobić coś wyłącznie dla 
siebie, z myślą o sobie. Należy ci się to jak 
nigdy przedtem. Jeśli nie masz żadnego 

pomysłu, to wystarczy dobrze rozejrzeć się wokół,  
a jakaś świetna myśl na pewno szybciutko wpadnie do 
głowy. A jeśli z czymś czujesz się niezbyt komfortowo, 
to zmień to. Zamiast zastanawiać się, kto tym razem 
ma rację, nastaw się bardziej pozytywnie do świata. 
Więcej uśmiechu nie zaszkodzi.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Twoje obawy wobec pewnej osoby są abso-
lutnie bezpodstawne. Zaakceptuj ją taką, jaka 
jest. To z pewnością poprawi wasze wzajem-

ne relacje. W pracy atmosfera wyraźnie się poprawi. 
Zresztą już to czujesz. Będziesz teraz żyć na nieco 
większych obrotach, jednak powinno ci to przypaść do 
gustu. Zechcesz też wiele rzeczy powtórzyć. Rób to, na 
co masz ochotę, nawet idź na całość, nie musisz z tego 
powodu mieć żadnych wyrzutów sumienia. 

WODNIK (21 I – 19 II)
Z każdym kolejnym letnim dniem twój na-
strój będzie się coraz bardziej poprawiał. 
Dostrzeżesz bez trudu, że twoje wcześniej-

sze rozterki i wątpliwości to drobiazgi, nad którymi nie 
warto było się zastanawiać. A nowa znajomość doda 
ci takich skrzydeł, że tylko lecieć i lecieć. Wymyśl so-
bie jakiś nowy sposób na miłe spędzenie czasu. Twoja 
uroda rozkwitnie, także twój szyk będzie widoczny  
i podkreślony.

RYBY (20 II – 20 III) 
Zapowiada się bardzo dobry czas. Teraz mo-
żesz śmiało porywać się na jakieś większe 

przedsięwzięcia. Nawet takie, które do tej pory wy-
dawały ci się niemożliwe. A przy okazji pozytywnie 
uda się załatwić większość pilnych spraw urzędowych. 
W uczuciach zrobi się zdecydowanie bardziej gorąco. 
Uwierz w swoje możliwości, które masz naprawdę 
spore. I staraj się od razu działać, nie zwlekając. 
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