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Dominika Gołąb 
- ZS w Humniskach

Promowanie idei rodzicielstwa zastępcze-
go, pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży  

z terenu powiatu brzozowskiego na temat ro-
dzin zastępczych oraz kształtowanie empatii 
wśród młodego pokolenia poprzez upowszech-
nienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów 
współczesnych rodzin to podstawowe cele jakie 
realizował Powiatowy Konkurs Plastyczny na 
Plakat Promujący Rodzicielstwo Zastępcze. 

Konkurs, którego organizatorem było Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odbywał 
się pod patronatem Starosty Brzozowskiego. 
Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Łącznie na konkurs wpłynęło 61 prac. Jak się 
okazało tematyka konkursowa, choć niełatwa 
znalazła duże zrozumienie wśród młodych lu-
dzi. Większość prac zaskakiwała dojrzałym po-
dejściem do tematu i bardzo pomysłowym uję-
ciem zagadnienia. Komisja oceniająca prace,  
w skład której weszły: Ewa Tabisz – Sekretarz 
Powiatu Brzozowskiego, Zofia Foryś – Kie-

Wybrano najlepsze plakaty 
na temat rodzicielstwa zastępczego

rownik PCPR w Brzozowie, Anna Rysz -  instruktor 
pracowni plastycznej w Warsztacie Terapii Zajęcio-

wej w Haczowie oraz Magdalena Pilawska – redaktor BGP, nie miała łatwego zadania.  
W efekcie oceny punktowej obejmującej takie kryteria jak: zgodność z tematem i celami 
konkursu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), 
ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy oraz estetyka i efekt wizualny wy-
łoniono po jednym zwycięzcy w każdej  kategorii wiekowej oraz po dwa wyróżnienia. 
Laur zwycięstwa trafił do Wiktorii Jatczyszyn – uczennicy klasy IV Szkoły Podstawo-
wej w Humniskach, Dominiki Gołąb – uczennicy I klasy Zespołu Szkół Nr 2 w Humni-
skach  oraz Natalii Mikuły – uczennicy I klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Brzo-
zowie. W kategorii szkół podstawowych wyróżniono: Ewę Mermon – uczennicę klasy 
III Zespołu Szkół w Orzechówce, Julitę Boczar – uczennicę klasy IV Zespołu Szkół  
w Orzechówce i Angelicę Battaglia - uczennicę klasy V Zespołu Szkół w Nozdrzcu. 
Wśród gimnazjalistów wyróżnienia otrzymali: Sabina Dydek - uczennica Zespołu Szkół 
w Starej Wsi, Klaudia Pilszak - uczennica III klasy Zespołu Szkół Nr 2 w Humniskach, 
a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Barbara Mac 
i Klaudyna Piątek - obydwie I klasa I Liceum Ogólno-
kształcące w Brzozowie. Magdalena Pilawska
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Brzozowski Konwent Samorządowy, 
któremu przewodniczy Starosta Brzozowski,  
a w jego skład wchodzą Burmistrz i Wójtowie 
gmin z terenu powiatu brzozowskiego obrado-
wał 21 maja br. Tematem spotkania było omó-
wienie kilku zagadnień bardzo istotnych dla 
mieszkańców naszego regionu. 

Członkowie konwentu przyjęli dwa sta-
nowiska. Pierwsze dotyczyło zamiaru likwida-
cji Prokuratury Rejonowej w Brzozowie. Wy-
rażając swój sprzeciw Członkowie Konwentu 
zwrócili uwagę na następujące kwestie. Przede 
wszystkim zauważyli, że likwidacja Prokura-
tury w Brzozowie utrudni dostęp mieszkań-
ców powiatu do ważnej instytucji zapewnia-
jącej bezpieczeństwo i drastyczne ograniczy 
funkcję i podstawowe zadania państwa na 
poziomie lokalnym. Ponadto podkreślili ścisłą 
współpracę prokuratury z Komendą Powia-
tową Policji w Brzozowie i z brzozowskim 
sądem oraz niewielkie odległości dzielące sie-
dziby tych instytucji, co skutkuje działaniem 
efektywnego systemu wymiaru sprawiedliwo-
ści na terenie powiatu. Jak zauważył Brzozow-
ski Konwent Samorządowy, likwidacja jednej 
z podstawowych instytucji – prokuratury – nie 
tylko diametralnie pogorszy działanie syste-
mu, ale spowoduje również droższe jego funk-
cjonowanie.

Drugie przyjęte przez Konwent stano-
wisko zawierało wnioski wypracowane po 
przeanalizowaniu projektu Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013 Aktualizacji na lata 2013-2020. Czyta-
my w nim m.in.: Brzozowski Konwent Samo-
rządowy apeluje o weryfikację działań oraz 
priorytetów zawartych w projekcie Strategii 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2020, Aktualizacja na lata 2013-
2020. Po przeanalizowaniu dokumentu zwra-
camy uwagę na nieuwzględnienie w nim sze-
regu istotnych zagadnień ważnych dla rozwoju  
i promocji powiatu brzozowskiego. 

W obszarze 1.3. Turystyka powiat 
brzozowski nie został uwzględniony w dzia-
łaniu 1.3.2 Podniesienie konkurencyjności 
produktów turystycznych w wiodących for-

Brzozowski Konwent Samorządowy
mach turystyki przyjazdowej do województwa. Zauważamy, że ościenne powiaty 
zostały zakwalifikowane do obszarów strategicznej interwencji w tym działaniu. 
Jest to co najmniej niezrozumiałe i budzi nasze wątpliwości. Czyżby powiat brzo-
zowski nie miał produktów turystycznych godnych zauważenia i wypromowania? 
Jest to przecież jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów w wojewódz-
twie. Powiat brzozowski znajduje się na skrzyżowaniu historycznych szlaków 
handlowych przecinających malownicze wzniesienia Podkarpacia (trakt węgier-
ski). Przez powiat przebiega również szlak zabytkowej architektury drewnianej.  
W wielu miejscowościach znajdują się cenne zabytki – świadkowie dawnych i nie-
rzadko burzliwych dziejów regionu. Spośród 17 piętnastowiecznych drewnianych 

kościołów w Polsce aż 5 znajduje się w regionie brzozowskim (Humniska, Golcowa, 
Domaradz, Blizne, Haczów). Dwa z nich, tj. kościół w Bliznem i Haczowie zostały 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNE-
SCO. To tu znajduje się jedna z najstarszych w Polsce, drewniana cerkiew w Ulu-
czu, barokowa kolegiata w Brzozowie oraz bazylika, słynne sanktuarium maryjne  
w Starej Wsi, a także pałace i dwory, które stanowią ozdobę pięknych krajobrazów 
i czystej przyrody. Jeśli do tego dodamy typowe dla Pogórza pasma wzniesień, skąd 
roztaczają się piękne widoki, fascynującą dolinę Sanu z zagospodarowanymi sta-
wami o łącznej powierzchni kilkudziesięciu hektarów oraz terenami rekreacyjnymi, 
promami i kładkami wiszącymi nad Sanem, to nie zdziwi fakt, że powiat brzozowski 
jest miejscem, gdzie się chętnie wypoczywa i powraca. Dodać należy, że przygotowy-
wany jest projekt budowy 6 tras rekreacyjnych na terenie wszystkich gmin powiatu 
brzozowskiego do uprawiania nordic walking o łącznej długości 240 km. Ponadto  
w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej przez powiat przebiegać będzie 
trasa rowerowa, która tworzy spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć woje-
wództw.

Warto podkreślić, że na terenie powiatu brzozowskiego istnieje bardzo dobra 
baza noclegowo-gastronomiczna połączona z siecią gospodarstw agroturystycznych, 
która z roku na rok powiększa się. 

Kryteria przyjęte w projekcie Strategii kwalifikujące obszar do wsparcia  
w ramach działania 1.3.2. naszym zdaniem nie są obiektywne i nie odzwierciedlają 
faktycznego poziomu turystyki i frekwencji osób korzystających z atrakcji turystycz-
nych, np. zwiedzający obiekty sakralne, w których nie jest prowadzona ewidencja.

Bardzo ważnym zagadnieniem w obszarze 1.4. Rolnictwo jest wsparcie dzia-
łań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych. Zwracamy uwagę na 
konieczność finansowania tych zadań w całości z budżetu państwa, jak również na 
budowę zbiorników retencyjnych. 

W obszarze 3.1. Dostępność komunikacyjna w działaniu 3.1.1. Rozwój dro-
gowej sieci transportowej wzmacniającej zewnętrzną dostępność komunikacyjną 
Rzeszowa oraz ośrodków subregionalnych w wymiarze krajowym i międzynaro-
dowym marginalnie potraktowana została budowa ogromnie istotnej drogi ekspre-
sowej S 19. Za jak najszybszą realizacją budowy drogi S-19 na odcinku Rzeszów 
– Barwinek przemawiają względy gospodarcze, związane z możliwością aktywizacji 
obszarów dotkniętych strukturalnym bezrobociem. Postulowana budowa drogi wraz 
z autostradą A-4 utworzyłaby korytarz transportowy stymulujący powstanie nowych 
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Wicemistrzowie Polski s.39

Polecamy artykuły:

Służyć innym ludziom s.7

Wiedzieć jak najwięcej s.16 

Chciałbym zostać strażakiem s.22

Znana nawet w Nowym Jorku s.34  

Obrady Brzozowskiego Konwentu Samorządowego
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Porozumienie w sprawie 
termomodernizacji budynku 

straży pożarnej
Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej dofi-
nansowuje inwestycje związane z ter-
momodernizacją budynków będących 
w użytkowaniu Komend Powiatowych 
Państwowych Straży Pożarnych. Z tego 
dofinansowania skorzysta również brzo-
zowska Komenda. Będzie to możliwe 

dzięki udziałowi powiatu brzozowskie-
go w projekcie pn. Zarządzanie energią  
w budynkach wybranych podmiotów 
sektora finansów publicznych w ramach 
Programu Priorytetowego System zielo-
nych inwestycji. Celem programu jest 
ograniczenie lub uniknięcie emisji dwu-
tlenku węgla poprzez dofinansowanie 

przedsięwzięć poprawiających efektyw-
ność wykorzystania energii przez budynki 
użyteczności publicznej.

Program wymagał, by minimalny 
koszt całkowity przedsięwzięcia wyno-
sił powyżej 1 mln zł (w przypadku pro-
jektów grupowych - powyżej 2 mln zł), 
dlatego też konieczne było podpisane 
porozumienia z innymi zainteresowany-
mi powiatami, by uzyskać wymagany 
próg finansowy inwestycji. W związku  
z tym 17 kwietnia  br. w Starostwie Powia-
towym w Mielcu odbyło się spotkanie Ko-
mendanta Wojewódzkiego i przedstawicieli 
pięciu powiatów zainteresowanych przed-
miotowym konkursem. Był to powiat brzo-
zowski, mielecki, stalowowolski, ustrzycki  
i dębicki. Liderem projektu został powiat 
mielecki, który podpisał porozumienie  
w sprawie przygotowania i realizacji 
wspólnego  przedsięwzięcia pod nazwą 
„Termomodernizacja budynku Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dol-
nych oraz budynku Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli”. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 
2 mln 600 tys. zł. Obciążenie finansowe 
ze strony powiatów dotyczyć będzie tylko  
i wyłącznie przygotowania dokumentacji 
technicznej.

Magdalena Pilawska
Uczestnicy spotkania

inicjatyw gospodarczych, związanych z lokalizacją centrów 
logistycznych oraz transportowych, i co za tym idzie, po-
wstanie tak potrzebnych nowych miejsc pracy. 

Ponadto w planach strategicznych nie uwzględniono 
przebudowy drogi wojewódzkiej 835 Grabownica – Dynów. 
Jest to jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych 
przebiegających przez teren powiatu brzozowskiego, a jej 
stan techniczny jest bardzo zły. Na całej długości występują 
liczne wyboje i koleiny, uniemożliwiające sprawną jazdę. 
Dewastacji uległy też pobocza, zaś bieżące remonty, pole-
gające na wypełnianiu ubytków w nawierzchni, powodują w 
tej chwili jedynie jej dalszą deformację. 

W podobnym stanie technicznym znajduje się droga 
wojewódzka 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa, której prze-
budowa również nie została uwzględniona w Strategii. 

Zwracamy uwagę na usprawnienie sytemu komuni-
kacyjnego na drodze wojewódzkiej 886 Domaradz – Sanok 
na odcinku Domaradz Brzozów poprzez wprowadzenie do-
datkowych pasów ruchu dla lewoskrętów oraz na koniecz-
ność budowy obwodnicy Brzozowa, która w znacznej mierze 
przyczyniłaby się do usprawnienia systemu komunikacyjne-
go nie tylko naszego powiatu, ale całego województwa.

Nasze obawy budzi również brak działań dotyczą-
cych przebudowy i remontów sieci dróg lokalnych – powia-
towych i gminnych, odgrywających istotną rolę w rozwoju 
społeczno-gospodarczym powiatu.

Bardzo istotnym zagadnieniem w obszarze 4.1. Za-
pobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz usuwanie 
ich negatywnych skutków działanie 4.1.1 Zapobieganie, 
przeciwdziałanie oraz usuwanie negatywnych skutków 
powodzi  jest  budowa zbiorników retencyjnych. Mając 
to na uwadze w powiecie brzozowskim została przygoto-
wana przy współfinansowaniu samorządów „Warianto-

wa koncepcja programowo-przestrzenna ochrony przed powodzią 
zlewni rzeki Stobnica ze szczególnym uwzględnieniem jej dopływów 
– Grabówki, Sietnicy i Leluty, potoku Fugas, Jakla i Wygon, potoku 
Gołaszewskiego, Orzechowskiego i Rosielnej oraz rzeki Golcówki 
i potoku Budziszańskiego na terenie gmin: Brzozów, Jasienica Ro-
sielna, Domaradz, Dydnia woj. Podkarpackiego”. Zakłada ona m.in. 
budowę zbiorników małej retencji  na dopływach rzeki Stobnica  
o możliwościach retencjonowania ok. 2 mln m3 wody w sytuacji za-
grożenia powodziowego. Efektem realizacji tej koncepcji będzie nie 
tylko ochrona terenu powiatu brzozowskiego lecz zmniejszenie zagro-
żenia ze strony wód Wisłoka i Sanu dla obszarów niżej położonych.

W obszarze 4.2. Ochrona Środowiska w działaniu 4.2.3. Za-
pewnienie właściwej gospodarki wodno-ściekowej powiat brzozow-
ski tylko częściowo znalazł się w obszarze strategicznej interwencji, 
pomimo, że w tym obszarze znalazły się wszystkie powiaty ościenne. 
Niewystarczający rozwój infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej 
dotyczy wszystkich gmin powiatu brzozowskiego. Brak tej infrastruk-
tury wpływa negatywnie na czystość wód powierzchniowych i pod-
ziemnych w całym województwie i uniemożliwia rozwój tego terenu.

Po przeanalizowaniu obszaru 4.3. Bezpieczeństwo energetycz-
ne i racjonalne wykorzystanie energii akcentujemy potrzebę rozwo-
ju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii na terenie 
powiatu brzozowskiego. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, 
Brzozowski Konwent Samorządowy wnosi o uwzględnienie wniosków 
zawartych w stanowisku.

W trakcie konwentu wytypowano również ucznia do nagrody 
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Wybo-
ru dokonano spośród najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłoszonych z wszystkich 
gmin powiatu brzozowskiego. Wytypowanym do nagrody kandy-
datem została Wioletta Kopleńska - uczennica kl. III Gimnazjum  
w Dydni.

Magdalena Pilawska
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czy w działalności społecznej, przyczyniają się do rozwoju po-
wiatu brzozowskiego. Ustanowiony tytuł jest promocją szeroko 
pojętego dobra oraz docenieniem ludzi z talentem, zaangażowa-
niem, którzy nie są obojętni na los bliźniego. Wyróżnione osoby 
otrzymują statuetkę Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki i nagrodę 
finansową. Ponadto został utworzony  Fundusz Stypendialny 
Imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, z którego wypłacane są sty-
pendia dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
w Brzozowie – powiedział Z. Błaż.

Na ręce Proboszcza Księdza Stanisława Bożełko przeka-
zane zostały upominki i dary dla Ośrodka Dokumentacji Życia 
i Kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, wśród 
których był obraz księdza Jerzego, fotoalbum dokumentujący 
wszystkie wydarzenia z historii powiatu brzozowskiego, zwią-
zane z postacią bł. ks. Popiełuszki. Na zakończenie pobytu  
w sanktuarium pracownicy zwiedzili Muzeum bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki, w którym przedstawiona jest biografia księdza, pa-

miątki, jak również dokumenty świadczące o jego inwigilacji 
przez Służby specjalne PRL-u. Na zakończenie zwiedzania pra-
cownicy Starostwa otrzymali pamiątkowe obrazki z relikwiami 
księdza Jerzego, a Starosta Brzozowski dokonał wpisu do księgi 
pamiątkowej.
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Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie 28 
kwietnia br. odwiedzili Sanktuarium Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz wraz z pocztem sztanda-
rowym powiatu brzozowskiego wzięli udział we Mszy Św., któ-
rej przewodniczył Ksiądz Prałat Tadeusz Bożełko - Proboszcz 
Parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki. 

Ta niecodzienna wycieczka wiązała się z faktem, że od 
2010 r. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko jest Patronem Powiatu Brzo-
zowskiego, a 19 października - dzień śmierci księdza - ustano-
wiony został Dniem Patrona Powiatu Brzozowskiego. 

W trakcie wizyty Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż zło-
żył wiązankę i zapalił znicze na grobie zamordowanego kapłana. 
W takcie Mszy Św. Starosta podziękował za ciepłe przyjęcie oraz 

podkreślił rolę, jaką odgrywa w powiecie brzozowskim postać 
błogosławionego. - W Brzozowie ks. Jerzy Popiełuszko odbiera 
szczególną cześć poprzez poświęcony mu obelisk. Wybudowano 
go jeszcze w 1999 r. W dniu 29 czerwca 2010 r. obelisk został 
wzbogacony o płaskorzeźbę ks. Jerzego i pamiątkową tablicę 
z okazji jego beatyfikacji. W 2010 r. podczas uroczystej sesji 
Rady Powiatu został przyjęty akt ustanowienia patrona powiatu 
brzozowskiego, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony 
Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Ks. Józefa Michalika.  
W 2011 r. insygnia powiatu wzbogaciły się o sztandar wykonany 
przez Siostrę Renatę Kotylę ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Marii Panny w Starej Wsi. Uroczystego poświęce-
nia i nadania sztandaru dokonano 19 października – w Dniu Pa-
trona Powiatu Brzozowskiego. Na prawej stronie sztandaru, na 
białym tle, znajduje się postać Patrona Bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki, trzymającego prawą dłonią herb powiatu. Lewa strona 
ma barwę czerwoną, a na jej środku widnieje godło Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Całość wieńczy dwustronna szarfa z napisem 
„Zło dobrem zwyciężaj”. Co roku 19 października przyznawany 
jest również tytuł „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”. Wy-
różniane nim są osoby, instytucje oraz organizacje pozarządowe, 
które dzięki osiągnięciom naukowym, kulturalnym, sportowym, 

Niecodzienna wycieczka urzędników

Pracownicy starostwa podczas wycieczki uczestniczyli we mszy św. 
w Sanktuarium Bł. ks. J. Popiełuszki w Warszawie ...

Starosta Brzozowski złożył wiązankę kwiatów 
pod Pomnikiem Bł. ks. Jerzego Popiełuszki

... oraz zwiedzili Muzeum Bł. ks. J. Popiełuszki

do Warszawy

Magdalena Pilawska

fot. Stanisław Pytlak
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Już od 100 lat druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ja-
błonicy Polskiej służą lokalnej społeczności ratując ich zdro-

wie i mienie. Uroczyste obchody jubileuszu zgromadziły wielu 
znamienitych gości.

Obchody rozpoczęto Mszą świętą w miejscowym koście-
le parafialnym. W czasie Eucharystii poświęcono nowy sztandar 
jednostki. Po niej uroczystym pochodem, na czele którego szła 
Orkiestra Dęta „Hejnał” działająca przy GOKiW w Haczowie, 
zgromadzeni goście przeszli na plac przed Domem Strażaka, 
gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Tam przybyłych 
powitał Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów. Skierował on 
również kilka ciepłych słów i podziękowań dla druhów straża-
ków. – Ta wspaniała rocznica sprawia, że przed oczyma stają 
pokolenia druhów strażaków, którzy potrafili żyć z honorem speł-
niając swoje marzenia i sny. Chciałbym wam podziękować za to, 
że stale zabiegacie o to, aby poprawiać jakość waszej pracy, 
że ciągle podnosicie wasze umiejętności, co jest doskonale wi-
doczne w sukcesach jakie odnosi wasza ekipa w czasie zawodów 
sportowo – pożarniczych oraz za to, że stoicie na straży zdrowia 
i mienia naszych mieszkańców – mówił Wójt Jakiel. Następnie 
głos zabrał Zbigniew Józefczyk, Prezes Zarządu OSP w Jabło-
nicy Polskiej, który przedstawił zgromadzonym rys historyczny 

jednostki, po czym nastąpiło pożegnanie starego sztandaru oraz 
nadanie nowego. Ten ostatni odznaczony został 
Złotym Znakiem Związku. Aktu tego dokonał dh 
Janusz Konieczny - Wiceprezes Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
wspólnie z Alicją Wosik - Wicewojewodą Pod-
karpacką i st. bryg. Bogdanem Kuligą - Pod-
karpackim Komendantem Wojewódzkim PSP  
w Rzeszowie. Następnie nowy sztandar, ufundo-
wany przez Spółkę Leśną w Jabłonicy Polskiej, 
został zaprezentowany zgromadzonym. 

Jubileusz stał się też okazją do przyznania 
odznaczeń dla druhów strażaków. Medal hono-
rowy im. Bolesława Chomicza otrzymał Kazi-
mierz Śnieżek. Złotym Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczono: Zbigniewa Józefczy-
ka, Roberta Najbara i Jana Skwarcana. Srebrny 
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa odebrał Bro-
nisław Wojnar. Przyznano także 8 Brązowych 
Medali za Zasługi dla Pożarnictwa. Otrzyma-
li je: Arkadiusz Józefczyk, Karol Kaczkowski, 
Roman Kaczkowski, Jacek Kielar, Sławomir 
Majcher, Tadeusz Stapiński, Adam Śnieżek oraz 

Damian Żychowski. Odznakami „Strażak Wzorowy” uho-
norowano: Jana Cwenara, Kamila Józefczyka, Wojciecha Jó-
zefczyka, Adriana Kordiakę, Radosława Stapińskiego, Marcina 
Wojtonia, Gabriela Żółkosia i Kamila Żychowskiego. W czasie 
uroczystości przekazano też listy gratulacyjne. Otrzymali je: 
Stanisław Cwenar, Kazimierz Cwynar, Józef Gazda, Bronisław 
Drozdowski, Jan Serafin, Stanisław Gruszka, Tadeusz Józef-
czyk, Zbigniew Najbar oraz Bronisław Stapiński. Przyznano też 
3 pamiątkowe puchary. Trafiły one do rąk: Stanisława Cwenara, 
Kazimierza Cwynara i Władysława Jasińskiego.

Jubileusz stał się też okazją do złożenia okolicznościo-
wych życzeń i gratulacji przez zaproszonych gości. Pierwszy 
głos zabrał dh Janusz Konieczny. – Sto lat to kawał czasu. Wy 
przeszliście przez ten czas godnie i za to wam dziękuję druho-
wie strażacy. Cieszę się, że kontynuujecie dzieło waszych ojców 
i dziadków. Za tą działalność, za wszystkie wasze zwycięstwa  
w zawodach i za tego małego strażaka, który będzie reprezen-
tował nasze województwo na etapie ogólnopolskim dziękuję  
i gratuluję. Życzę wam dużo zdrowia, wytrwałości w tym co ro-
bicie, zrozumienia ze strony waszych żon i rodzin oraz wszelkiej 
pomyślności i dobra rodzinnego – życzył dh Konieczny, wrę-
czając na ręce Prezesa Józefczyka pamiątkowy puchar. Pamiąt-
kową statuetkę św. Floriana przywiozła ze sobą Alicja Wosik. 
– Dziękuję wam za waszą służbę dla tej Małej Ojczyzny. Chcia-
łabym zauważyć, że to właśnie strażacy ochotnicy są najbardziej 

aktywnymi członkami lokalnej społeczno-
ści. Włączacie się w obchody świąt pań-
stwowych, religijnych i szkolnych. Za to, 
że jesteście takim swoistym kręgosłupem 
tej miejscowości, chcę wam dzisiaj po-
dziękować i niech was św. Florian zawsze 
chroni i pozwala bezpiecznie wracać do 
domów – stwierdziła Wicewojewoda wrę-
czając jednocześnie Prezesowi Józefczy-
kowi figurkę świętego. Głos zabrał rów-
nież Zygmunt Błaż, Starosta Brzozowski, 
który złożył druhom strażakom życzenia  
w imieniu swoim i Janusza Draguły, Wice-
starosty Brzozowskiego. – Dzisiejszy jubi-
leusz stanowi ważny moment w historii jed-
nostki. Podsumowuje on wiekową historię 
ruchu ochotniczego w Jabłonicy Polskiej 
oraz przywołuje pamięć o ludziach i wy-
darzeniach, które złożyły się na zaszczytną 
służbę na rzecz bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego. Dlatego też dziękujemy wam za 
wasze oddanie, działalność społeczną oraz 

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Uroczyste pożegnanie starego sztandaru OSP w Jabłonicy Polskiej

Nowy sztandar został odznaczony Złotym Znakiem Związku

Uroczystość stała się okazją do odznaczenia 
wyróżniających się druhów strażaków
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Muszą być znakomicie przygoto-
wani merytorycznie. Jednak wykonywa-
na praca wymaga od nich czegoś więcej 
niż zwykłego profesjonalizmu. Wymaga 
zaangażowania. Tego płynącego z serca. 
Tego, za które dziękują pacjenci. Potrze-
bują też ogromnej wrażliwości na cierpie-

Służyć innym ludziom
nie drugiego człowieka i równie wielkiej 
odporności, aby tych niełatwych emocji  
z pracy nie przenosić na siebie i swoje ro-
dziny. A jest to praca wyjątkowa. Trudna 
i piękna, bo dla drugiego człowieka. Zaś 
wszystko to zamyka się w słowie pielę-
gniarstwo. 

Słowa uznania i serdecznych gra-
tulacji pod adresem przedstawicieli tej 
profesji padły podczas obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Po-
łożnej połączonych z konferencją nauko-
wo-szkoleniową, które miały miejsce  21 
maja br. Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w szpitalnej kaplicy, którą koncele-
browali: Duszpasterz Służby Zdrowia ks. 
Kazimierz Gadzała, Kustosz Sanktuarium 
św. Michała w Miejscu Piastowym ks. Jan 
Seremak, Proboszcz Parafii Rzymskokato-
lickiej w Brzozowie ks. Prałat Franciszek 
Goch oraz ks. Kapelan Stanisław Walter. 
- Życzę Wam otwartości serc, oczu i uszu 
na Bożą wolę, na Chrystusowe powołanie 
was do tego pięknego zawodu, jakim jest 
bycie pielęgniarką. Usłyszcie to Chrystu-
sowe powołanie. Miejcie zatem otwarte 
uszy. Odpowiedzcie na nie z miłością i od-
daniem. Miejcie więc otwarte serca. Tak 
wielu ludzi czeka na waszą służbę miłości. 
Wystarczy tylko mieć otwarte oczy by to 
zobaczyć – podkreślał w homilii ks. Kazi-
mierz Gadzała.

Rangę tego szczególnego dnia  
w kalendarzu pracowników służby zdro-
wia podkreśliła Beata Barańska, która Msza św. w szpitalnej kaplicy

odwagę. Na podkreślenie zasługuje rów-
nież wspaniała postawa strażaków z Ja-
błonicy Polskiej na zawodach sportowo 
– pożarniczych szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego, a nawet krajowego. Zaj-
mowanie czołowych lokat i prezentowa-
nie na szczeblu województwa i kraju tak 
wysokich umiejętności świadczy dobitnie 
jak kompetentni i solidnie przygotowani 
są strażacy ochotnicy w naszym powie-
cie. Niech św. Florian czuwa nad wami 
podczas każdej akcji, zaś świadomość  
z noszonego munduru będzie dla was po-
wodem do dumy i pomocą w codziennym, 
ofiarnym i bezinteresownym czuwaniem 
nad bezpieczeństwem mieszkańców całe-
go regionu - mówił Starosta Błaż. Prze-
kazał on Prezesowi Zbigniewowi Józef-
czykowi list gratulacyjny oraz fundusze 
na zakup potrzebnego umundurowania 
sportowego. Okolicznościowe życzenia 
i gratulacje złożył również st. bryg. Bogdan Kuliga, Podkar-
packi Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, st. bryg. Jan 
Szmyd, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, Ewa Mru-
gała, Asystentka Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej, Waldemar 
Socha, w imieniu Dariusza Sobieraja, Wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Wojewódzkiego, Mirosław Pięta, Zastępca Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie. Przekazano też pamiątkowy 
grawerton od nieobecnego na uroczystości Sławomira Miklicza, 
Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. W czasie jubi-
leuszu nagrodzono również Kamila Krauza, który wygrał etap 
wojewódzki turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” w katego-
rii szkół podstawowych i będzie reprezentował nasz region na 
szczeblu ogólnopolskim w Kołobrzegu. Specjalna nagroda tra-
fiła również do Karola Śnieżka, który szkoli druhów strażaków 
na zawody sportowo – pożarnicze. Na zakończenie uroczystości 
zaproszono występy artystyczne w wykonaniu uczniów miej-
scowego Zespołu Szkół oraz tradycyjną grochówkę.

Początki ochrony przeciwpożarowej w Ja-
błonicy Polskiej miał charakter masowy i spon-
taniczny i sięga 1912 r.  W tymże roku Gmin-
na Rada w Jabłonicy Polskiej podjęła uchwałę  
o zakupie sikawki ręcznej w fabryce wagonów  
w Sanoku. Sprzęt ten obsługiwany był przez 
mieszkańców, aż do 1925 r. kiedy to z inicjaty-
wy Stanisława Rajchla powstały zorganizowane 
struktury Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednost-
ka liczyła wtedy 18 członków. W raz z upływem 
kolejnych lat jednostka wzbogacała się o nowy 
sprzęt, wybudowano nową remizę, a później 
Dom Strażaka, który sukcesywnie doposażano  
i unowocześniano. 28 listopada 2008 r., po wielu 
latach starań, jednostkę włączono do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie jed-
nostka liczy 47 druhów czynnych, posiada Kobie-
cą Drużynę Pożarniczą i Młodzieżowe Drużyny 
dziewcząt i chłopców. Funkcję Prezesa pełni Zbi-

gniew Józefczyk, zaś Naczelnikiem jest Kazimierz 
Śnieżek.

Na pamiątkę jubileuszu dh Janusz Konieczny przekazał 
na ręce Prezesa Józefczyka pamiątkowy puchar

Medalem honorowym im. Bronisława 
Chomicza odznaczono Kazimierza Śnieżka

Elżbieta Boroń
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Anna Rzepka

poprowadziła dalszą część obchodów w sali 
bankietowej ALTA. Zaznaczyła, iż pielęgniarka 
i położna to zawody zaufania społecznego. Oso-
bom podejmującym się tej profesji przypisała zaś 
takie cechy jak wysokie kwalifikacje i kompeten-
cje zawodowe, samodzielność, niezależność czy 
podejmowanie profesjonalnych decyzji. Uzu-
pełnieniem całości była historia pielęgniarstwa 
przedstawiona przez Zenonę Radwańską - Na-
czelną Pielęgniarkę Szpitala Specjalistycznego 
w Brzozowie. - Dzisiejszy dzień jest okazją, by 
się na chwilę zatrzymać w codziennym pędzie  
i z ogromnym szacunkiem przekazać wyrazy 
uznania i podziękowania całemu środowisku 
pielęgniarskiemu. Życzę wam koleżanki i ko-
ledzy ludzkiej życzliwości, uznania pacjentów 
oraz radości, która przesłoni codzienne troski. 
Życzę chwili spokoju, która pokaże wyraźnie, że 
największym darem, który możemy dać osobom 
cierpiący i chorym jest właśnie nasza obecność – 
akcentowała Z. Radwańska. 

Tematy szkoleniowe konferencji w tym 
roku skupiały się wokół opieki i leczenia osób 
z nowotworem. Zagadnienia z tym związane,  
w referacie „Ból w chorobie nowotworowej, kli-
niczne determinanty opieki nad pacjentem” omó-
wiła Oddziałowa Oddziału Paliatywnego Bożena 
Mendyka. Przyznała, że jest to temat trudny, jed-
nak bardzo ważny dla pielęgniarek.

Ciepłe słowa do swoich pracowników skie-
rował również Dyrektor Szpitala Specjalistyczne-
go w Brzozowie Antoni Kolbuch, który przytoczył 
pewną historię. - W ubiegłym roku odwiedziłem 
syna, który jest na misjach na Jamajce – wspo-
minał przełożony. - Spotkałem tam pewną kobie-

tę z rodziną, która pochodziła z Polski. Podczas 
rozmowy okazało się, że będąc w naszym kraju,  
u tej Pani zdiagnozowany został nowotwór i skie-
rowano ją do brzozowskiego szpitala. Nie wie-
dząc, że jestem dyrektorem tej placówki zaczęła 
wspominać nazwiska lekarzy, obsługi pielęgniar-
skiej i pozostałego personelu. Mówiła o Was  
z wielkim uznaniem, zaś na koniec stwierdziła, iż 
mimo tego, że miała styczność z wieloma leczni-
cami w Polsce i  za granicą, to takiego szpitala 
jak nasz jeszcze nie widziała. Szpitala, w któ-
rym panowałaby taka atmosfera i podejście do 
pacjenta. Mówię o tym dzisiaj, ponieważ jest 
to też Wasza zasługa. Jestem wdzięczny i dum-
ny, że w tak odległym miejscu usłyszałem takie 
słowa. Muszę przyznać, że płyną one też z ust 
innych pacjentów, a nawet docierają do nas 
podziękowania w formie pisemnej. Cieszę się, że 
mogę wspólnie z państwem służyć innym ludziom 
– podsumował Dyrektor A. Kolbuch. 

Liczne wyrazy uznania oraz życzenia kie-
rowane były do Przewodniczącej Zakładowej Or-
ganizacji Związkowej Pielęgniarek i Położnych 
przy SSPOO w Brzozowie Zofii Czech. To na jej 
ręce Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Admi-
nistracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzo-
zowie Ewa Szerszeń przekazała imponujący, 
okolicznościowy tort, ufundowany przez Staro-
stę Brzozowskiego. Do życzeń dołączyła się też 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Barbara Błażejowska – Kopiczak. 
Oprawę muzyczną imprezy zapewniła Alek-
sandra Mielcarek z Brzozowskiego Domu 
Kultury, pod opieką Urszuli Woroniec.

Naczelnik Ewa Szerszeń przekazuje na ręce Zofii Czech okolicznościowy tort

Zenona Radwańska

Bożena Mendyka

Aleksandra Mielcarek
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Dawali datki z głębi serca, dla 
dobra serc innych. Chodziło bowiem  
o utworzenie w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Brzozowie 20-łóżkowego Od-
działu Kardiologicznego. Na miarę tak 
szczytnego celu zebrano też imponującą 
kwotę, bo 61 tys. 760 zł. Zbiórka, zor-
ganizowana przez Fundację Promocji 
Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Lan-
ga, miała miejsce 28 kwietnia br. Włą-
czyli się w nią wolontariusze Fundacji, 
strażacy ochotnicy,  słuzba lirurgiczna 
ołtarza oraz młodzież oazowa z Brzo-
zowa, ministranci ze Starej Wsi, a także 
przedstawiciele Związku Strzeleckiego 
Rzeczypospolitej Jednostka Strzelecka  
w Brzozowie.

 - Na dzień dzisiejszy pacjenci  
z ostrymi schorzeniami kardiologicz-
nymi odwożeni są do ościennych szpi-
tali – apelował Starosta Brzozowski. - 
Utworzenie Oddziału Kardiologicznego 
pozwoli na szybką i sprawną pomoc, bez 
utrudnień związanych z transportem,  

a także zwiększy dostępność do tych świad-
czeń medycznych. Jednak, aby uruchomić 
taki oddział potrzebne są nakłady finanso-
we na dostosowanie pomieszczeń oddzia-
łu oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt   
i aparaturę medyczną – podkreślał Starosta 
Zygmunt Błaż. 

Zebrana podczas zbiórki kwota po-
zwoli na dofinansowanie zakupu wyposa-
żenia i aparatury medycznej tworzonego 
20-łóżkowego Oddziału Kardiologicznego, 
w tym 8-łóżkowego Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego. W akcję zaangażowało 
się wielu ludzi dobrej woli. Na apel Starosty  
o wsparcie tej inicjatywy odpowiedziały 
42 jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych (zaledwie kilka nie wzięło udziału 
w zbiórce). Stawili się również strażacy  
z Państwowej Straży Pożarnej w Brzozo-
wie. Taka postawa pokazuje ich wielkie 
zaangażowanie i troskę o dobro naszej lo-
kalnej Ojczyzny. - Tak ochocze podjęcie 
tejże inicjatywy to kolejny dowód na to, że 
na Was – Drodzy strażacy zawsze można 

Od serca dla serca
liczyć. Dodaje to sił, napawa optymizmem 
i sprawia, że wzrasta w nas wiara w dru-
giego człowieka i jego dobrą wolę – po-
dziękował druhom Starosta.

Największą hojnością wykaza-
li się mieszkańcy gminy Haczów, gdzie 
zebrano 14 265,87 zł, zaś w przelicze-
niu na mieszkańca tej gminy 1,58 zł. 
Na osobną uwagę zasługuje szczodrość 
mieszkańców Trześniowa, gdzie na jedną 
osobe przypadło aż 3,75 zł. W pozosta-

łych gminach pozyskano odpowiednio: 
Gmina Nozdrzec 10 974,07 zł (średnia  
zł na mieszkańca - 1,37 zł), Gmina Dyd-
nia 8 758,16 zł (średnia zł na mieszkańca 
– 1,03 zł), Gmina Brzozów 18 708,58 zł 
(średnia zł na mieszkańca – 0,70 zł), Gmi-
na Domaradz 4 023,05zł (średnia zł na 
mieszkańca – 0,65 zł), Gmina Jasienica 
Rosielna 3 755,05 zł (średnia zł na miesz-
kańca – 0,48 zł). Ponadto zorganizowana 
została zbiórka w samym szpitalu, gdzie 
zebrano 1 284,02 zł. 

Anna Rzepka

W zbiórce wzięli udział Strażacy Ochotnicy, m.in. w Przysietnicy...

... i w Domaradzu

Gmina Haczów - 14 265,87 zł (9 123 mieszkańców)
Trześniów - 4 865,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Haczów - 5 603,40 zł (kwestowali strażacy OSP)
Wzdów - 1 116,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Jasionów, Buków - 1 521,97 zł (kwestowali strażacy OSP)
Jabłonica Polska - 967,50 zł (kwestowali strażacy OSP)
Malinówka – 192,00 zł (kwestowali strażacy OSP)

Gmina Brzozów - 18 708,58 zł (26 143 mieszkańców)
Brzozów - 8 182,87 zł (kwestowali strażacy PSP w Brzozowie, 
służba liturgiczna ołtarza, młodzież oazowa oraz wolontariusze 
Fundacji)
Grabownica Starzeńska - 2 532,00 zł (kwestowali strażacy 
OSP)
Stara Wieś - 2 700,36 zł (kwestowała służba liturgiczna ołtarza)
Turze Pole - 571,60 zł (kwestowali strażacy OSP)

Poniżej szczegółowe kwoty, jakie zebrano podczas zbiórki:
Przysietnica - 2 098,55 zł (kwestowali strażacy OSP)
Zmiennica - 457,50 zł (kwestowali przedstawiciele Związku Strze-
leckiego Rzeczypospolitej Jednostka Strzelecka w Brzozowie)
Górki -514,50  zł (kwestowali wolontariusze Fundacji)
Wola Górecka - 194,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Humniska - 1 457,20 zł (kwestowali wolontariusze Fundacji)

Gmina Domaradz - 4 023,05 zł (6 102 mieszkańców)
Domaradz - 851,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Domaradz Góra - 820,50 zł (kwestowali strażacy OSP)
Domaradz Poręby - 476,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Golcowa - 1490,55 zł (kwestowali strażacy OSP)
Barycz - 385,00 zł (kwestowali strażacy OSP)

Gmina Jasienica Rosielna - 3 755,05 zł (7 691 mieszkańców)
Wola Jasienicka - 474,55 zł (kwestowali strażacy OSP)
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax 13 43 414 59

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzo-
zowie informuje: jeszcze kilka-
naście lat temu, choroby prze-
noszone przez kleszcze prawie 
nie występowały. Owady prze-

noszą na świecie 70 chorób, z tego większość śmiertelnych.  
W Polsce występuje 5 chorób, a najgroźniejszymi są borelioza  
i kleszczowe zapalenie opon mózgowych.

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU
- Co to jest za choroba? 
- Kiedy nam zagraża?
- Jak jej zapobiegać?

Któż z nas nie wyjeżdża na wakacje! Wielu 
kocha las, jeziora. Lubi pływać, żeglować, zbierać 
grzyby, polować, wędrować, aktywnie odpoczywać 
wraz z całą rodziną. Chcielibyśmy oczywiście, po-
wrócić z wakacji bezpiecznie, zachowując w pamię-
ci niezapomniane przeżycia i wspomnienia. Rozsą-
dek każe unikać niebezpieczeństw. 

A jednym z takich zagrożeń, występujących 
powszechnie w całej Polsce i u wszystkich naszych 
sąsiadów (od Litwy po Czechy i Niemcy), oraz w kra-

jach nieco dalszych, a będących celem masowej turystyki (jak: Au-
stria, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Szwajcaria, Włochy czy Szwe-
cja) - są kleszcze i choroby przez nie roznoszone. Najgroźniejszą 
z nich jest wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu. Każde ukąsze-
nie przez kleszcza na terenie Polski i wspomnianych krajów, gro-
zi zachorowaniem na KZM. Uniknąć kleszczy jest bardzo trudno,  
a wręcz nie sposób, jeśli chcemy w pełni korzystać z darów natury. 
Żerują one przez większość roku, ale najbardziej atakują wiosną  
i jesienią - porą grzybobrań. Kłując żywią się krwią człowieka, ale 

co gorsza, zakażają go wirusem KZM. KZM jest chorobą cięż-
ką, atakującą głównie centralny układ nerwowy człowieka   

- mózg, i pozostawiającą często trwałe następstwa neuro-
logiczne (porażenia, niedowłady, np. splotu barkowe-

go, głuchota, zaburzenia psychiczne, padaczka)  
u 35-58% ludzi. Śmiertelność w zakaże-

niach objawowych sięga od 0,5 do 20%.  
W województwie podkarpackim  
w roku 2012 odnotowano 2 przypadki 
kleszczowego zapalenia mózgu. Cho-
roba po okresie wylęgania, trwającym 
2-28 dni, zaczyna się nagle, gorącz-
ką, bólami głowy, gałek ocznych  
i mięśni. Chory jest „rozbity” może 
mieć nudności, kaszel, biegunkę. Po 

Kleszcze - niebezpiecznie blisko

Orzechówka - 806,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Blizne - 1 504,50 zł (kwestowali strażacy OSP)
Jasienica Rosielna - 970,00 zł (kwestowali strażacy OSP)

Gmina Dydnia - 8 758,16 zł (8 366 mieszkańców)
Dydnia - 2 275.50 zł (kwestowali strażacy OSP)
Temeszów - 477,50 zł (kwestowali strażacy OSP)
Grabówka - 263,23 zł (kwestowali strażacy OSP)
Wydrna - 562,20 zł (kwestowali strażacy OSP)
Obarzym - 425,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Niewistka - 374,06 zł (kwestowali strażacy OSP)
Krzywe - 329,02 zł (kwestowali strażacy OSP)
Krzemienna - 607,50 zł (kwestowali strażacy OSP)
Niebocko - 1 024,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Jabłonka - 1 426,50 zł (kwestowali strażacy OSP)
Witryłów-Końskie - 993,65 zł (kwestowali strażacy OSP)

Gmina Nozdrzec - 10 974,07 zł (8 624 mieszkańców)
Nozdrzec - 1 571,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Wesoła - 2 359,70 zł (kwestowali strażacy OSP)
Wesoła Magierów - 270,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Ryta Górka, Ujazdy - 717,71 zł (kwestowali strażacy 
OSP)
Hłudno - 1 686,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Huta Poręby - 153,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Izdebki - 1 212,86 zł (kwestowali strażacy OSP)
Izdebki Rudawiec - 1 314,00 zł (kwestowali strażacy OSP)
Wara - 1 689,80 zł (kwestowali strażacy OSP)

Tadeusz Pióro - Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzo-
zowie i Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Brzozowie został członkiem 
Zarządu Województwa Podkarpackiego. Do 
zmian w składzie Zarządu doszło po odwo-
łaniu ze stanowiska Marszałka Mirosława 
Karapyty. Nowym Marszałkiem Wojewódz-
twa Podkarpackiego wybrano Senatora PiS  
z Mielca - Władysława Ortyla. 

Tadeusz Pióro urodził się 29 paździer-
nika 1956 r. Mieszka w Sanoku, jest żonaty 
i ma dwójkę dzieci - syna i córkę oraz dwie 
wnuczki. Posiada wykształcenie wyższe, 

ukończył biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 
1979 roku pracuje w Inspekcji Sanitarnej. Pełnił szereg funkcji i stano-
wisk. Od 2004 r. jest Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Brzozowie i jednocześnie Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie. Jest specjalistą I stopnia z epi-
demiologii, II stopnia z higieny. Był kierownikiem specjalizacji dla 
ponad 30 pracowników służby zdrowia z całego woj. podkarpackie-
go. Posiada ukończone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi 2-letnie 
studnia podyplomowe w zakresie „Zdrowia Publicznego”, a ponadto 
szereg certyfikatów i ukończonych szkoleń. Jest auditorem wiodącym 
z norm ISO 9001, 17025, 22000 oraz AQAP.

Tadeusz Pióro od 2010 r. był radnym Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. W swoich działaniach kładł  nacisk na profilaktykę. 
Prowadził szereg szkoleń chcąc przekonać młodych ludzi jak w dużym 
stopniu maja wpływ na własne zdrowie. Za tę działalność w 2006 r. 
został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2010 r. – Złotym.  
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Światowy Dzień bez Tytoniu
Dzień ten, ogłoszony przez Światową Organizację 

Zdrowia w 1988 roku, corocznie obchodzony jest 31 maja. 
Polska od początku włączyła się do realizacji zadań związa-
nych z obchodami tego dnia. Tegoroczna kampania Świa-
towego Dnia bez Tytoniu ogłoszona przez Światową Orga-
nizację Zdrowia (WHO) jest pod hasłem „Zakaz reklamy  
i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytonio-
we”.                

31 maja - w tym dniu WHO stara się zwrócić uwa-
gę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych  
i ekonomicznych skutków palenia tytoniu, koncentrując się 
za każdym razem na wybranym aspekcie tego złożonego pro-
blemu. Zakaz wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania 
wyrobów tytoniowych wymagany jest na mocy Ramowej 
Konwencji WHO o ograniczaniu używania tytoniu. Kom-
pleksowe zakazy w tym obszarze prowadzą do zmniejszenia 
liczby osób rozpoczynających palenie oraz do zmniejszenia 
liczby osób palących. Według raportu WHO na temat epide-
mii tytoniowej z 2011 roku, jedynie 6% światowej populacji 

jest w pełni chroniona przed 
reklamami i innymi środkami 
marketingowymi dotyczącymi 
tytoniu. Badania pokazują, że 
kompleksowy zakaz reklam, 
znacząco obniża ilość osób pa-
lących oraz zaczynających palić. 
Dodatkowo, wydatki na wyroby 
tytoniowe często ograniczają zasoby 
na podstawowe towary i usługi, w tym edukację, jedzenie, ubrania, 
schronienie i transport. Koszty te znacząco obciążają osoby uzależ-
nione od tytoniu i ich rodziny, powodując to, że wiele z nich pozosta-
je w błędnym kole ubóstwa, które może obejmować całe pokolenia.

Celem tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tyto-
niu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń 
przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi niko-
tynizmu. Jest to doskonała okazja do nasilenia działań informują-
cych o następstwach używania tytoniu i zachęcających do wyboru 
zdrowego, wolnego od dymu tytoniowego stylu życia.

kilku dniach następuje pozorna poprawa, gorączka spa-
da, jednak wkrótce przychodzi nawrót, jeszcze cięższy,  
w czasie którego pojawiają się objawy zapalenia mózgu  
i opisane wyżej objawy neurologiczne. Rozwinięta choro-
ba nie poddaje się leczeniu przyczynowemu, możemy tylko 
łagodzić cierpienia chorego. Najważniejsze jest zapobiega-
nie. Jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza, bez rozgniece-
nia go, jest ważne, ale nigdy nie daje gwarancji, że choro-
ba nie wystąpi. Na szczęście dostępne są bardzo skuteczne  
i bezpieczne szczepionki. W Polsce są one rekomendowa-
ne do stosowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 
O skuteczności tych szczepień świadczy przykład Austrii, 

która liczy nieco ponad 8 mln. ludności. Do roku 1990 - uodpornio-
no 65% Austriaków uzyskując spadek zachorowań na KZM z 612  
w 1982 roku do 89 w roku 1990 (obecnie jeszcze mniej). 

W Polsce w roku 1989 wystąpiła epidemia KZM, z 30-krotnym 
wzrostem zachorowań. Z roku na rok jest w naszym kraju coraz więcej 
szczepionych, zarówno w grupach narażenia zawodowego (leśnicy, 
strażacy, straż graniczna, wojsko), jak i wśród tysięcy ludzi kocha-
jących wakacje na „łonie natury”, a świadomych niebezpieczeństwa 
KZM oraz jego następstw. Bądź jednym z nich! 

Tadeusz Pióro Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Brzozowie

22 maja br. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Brzozowie obchodzony był Światowy Dzień bez Tytoniu. Podczas spotka-
nia odbyło się podsumowanie dwóch programów antytytoniowych „Znajdź 
właściwe rozwiązanie” i „Czyste powietrze wokół nas”. Pierwszy program 
adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych, a głównym  założeniem jego  
jest zwiększenie świadomości na temat zapobiegania  paleniu. 

Drugi program „Czyste powietrze wokół nas”, adresowany  jest do 
dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Ma on na celu wy-
kształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytu-
acji, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi oraz edukację dzieci 
w zakresie zysków płynących z niepalenia.

W imprezie wzięła udział młodzież wraz  
z koordynatorami programu z ośmiu gimnazjów, 
uczestniczących w programie i konkursie plastycz-
nym „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Zwycięz-
cami konkursu zostali: I miejsce - Martyna Pem-
puś (Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie), II miejsce 
- Paulina Pietryka (Gimnazjum Nr 2 w Przysietni-
cy), III miejsce - Przemysław Dżoń (Gimnazjum  
w Grabownicy), Wyróżnienia przyznano dla: Emi-
lii Ziemiańskiej (Gimnazjum w Haczowie), Marty 
Dydek  (Gimnazjum w Starej Wsi), Pauliny Krauz 

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

Pamiątkowa fotografia z obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu”

Od lewej Martyna Pempuś, Marta Dydek, Paulina Pietryka
 wraz z Dyrektorem PSSE Tadeuszem Pióro
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Tadeusz Pióro Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie

Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych 
„…Każde dziecko ma w sobie ziejącą  pustkę

nastawioną na pobudzenie i jeśli jej nie wypełnimy czymś,
co jest ekscytujące, ciekawe i dobre dla niego, ono samo 

wypełni ją czymś, co jest ekscytujące i ciekawe
 i co nie jest dla niego dobre …”

15 maja br. w Świetlicy PSSE w Brzozowie odbył się Powia-
towy Przegląd Małych Form Teatralnych. Do udziału  w przeglądzie  
zgłosiły się  3 grupy teatralne z powiatu brzozowskiego: Gimnazjum 
Nr 1 w Brzozowie, Gimnazjum w Górkach i Gimnazjum w Starej Wsi. 
Po zaprezentowaniu  się  grup, komisja  w składzie: Urszula Woroniec 
– Brzozowski Dom Kultury, Mariola Szewczyk, Dorota Wolańska, 
Beata Wojtowicz – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Brzozowie  wyłoniła zwycięzców.

I miejsce przedstawiając inscenizację pod tytułem „W sieci” 
zajęli uczniowie z Gimnazjum w Górkach pod opieką Pani Elżbiety 
Wolańskiej – Dereń. II miejsce zostało przyznane grupie młodzieży 
z  Brzozowa pod opieką Pani Małgorzaty Zajdel - inscenizacja „Dzień 
gniewu”. III miejsce zajęli uczniowie ze Starej Wsi pod opieką Pani 

Bernardy Tymczak przedstawiając inscenizację „Wózek”. 
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie grup otrzymali dyplo-
my i nagrody ufundowane przez WSSE w Rzeszowie.

Zwycięzcy I miejsca  na etapie powiatowym wezmą 
udział w wojewódzkim przeglądzie, który ma odbyć się  
w czerwcu. Życzymy młodzieży z Górek powodzenia  
i zwycięstwa. 

... a III Gimnazjum w Starej Wsi

I miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Górkach ...

(Gimnazjum Nr 2 w Humniskach), 
Klaudii Wojtowicz (Gimnazjum 
w Orzechówce), Lucjana Gładysz 
(Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach). 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody i  dyplomy. 

Podczas spotkania odbył 
się również konkurs na „Piosenkę  
o zdrowiu”, w którym zaprezento-
wały się dzieci z czternastu przed-
szkoli. I miejsce  zdobyła Antoni-
na Jastrzębska z Przedszkola Nr 2  
w Brzozowie, która wykonała pio-
senkę „Hymn zdrowych dziecia-
ków”. W konkursie wzięli również 
udział: Nikola Mendyka - Przed-
szkole Nr 1 w Brzozowie, Otylia 
Ochała - Przedszkole Nr 1 w Hum-
niskach, Kamil Lorenc - Przed-

szkole Nr 2 w Humniskach, Mi-
chał Trześniowski - Przedszkole  w Starej Wsi, Wiktoria Zajdel 
- Przedszkole w Grabownicy, Julia Dąbrowska - Przedszkole Nr 1  
w Przysietnicy, Julia Pietryka – Oddział 0 przy Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Przysietnicy. Milena Szerszeń - Oddział 0 przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Izdebkach, Julia Czopik 
- Przedszkole w Jasienicy Rosielnej, Kinga Chrobak  
- Oddział 0 przy Szkole Podstawowej w Orzechówce, 
Patryk Rysz -  Przedszkole  w Haczowie, Urszula Kaczor 
- Przedszkole  w Trześniowie i Amelia Żak - Przedszko-
le  w Niebocku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody i dyplomy. 

Antonina Jastrzębska z Przedszkola Nr 2 
w Brzozowie  wraz z opiekunem

Tadeusz Pióro Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

Milena Szerszeń Julia Czopik

... II miejsce Gimnazjum w Brzozowie ...
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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 

Policjanci walczą z przemocą w rodzinie

14 maja br. brzozowscy policjanci zo-
stali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, do 
którego doszło w Starej Wsi. Funkcjonariusze 
niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie zastali 
uszkodzonego opla i fiata. Na miejscu obecna 
była karetka pogotowia i personel medyczny 
udzielający pomocy osobom pokrzywdzonym 
w wypadku.

Policjanci ustalili przebieg zdarzenia. 
Młodzi ludzie, 21-letni i 25-letni mieszkańcy 
Bliznego podróżujący oplem vectrą dachowali. 
Ich pojazd prawdopodobnie po wjechaniu do 
przydrożnego rowu uderzył w betonowy prze-
pust. Siła uderzenia była tak ogromna, że auto 
zostało wyrzucone ponownie na drogę i sunąc 

15 maja został ustanowiony Międzynarodo-
wym Dniem Rodzin. To dobra okazja, aby poruszyć 
temat dotyczący przemocy w rodzinie. Funkcjonariu-
sze, którzy zajmują się jej ofiarami niejednokrotnie 
poświęcają wiele, aby nieść im pomoc, bo jak sami 
mówią o swojej pracy – jest to służba drugiemu czło-
wiekowi.

 Policjanci bardzo angażują się w walkę z pro-
blemem przemocy w rodzinie, jednak bez pomocy 
innych osób: sąsiadów, dalszej rodziny czy znajo-
mych, nie jest możliwa odpowiednio szybka reakcja 
na krzywdę. Każdy sygnał otoczenia, że w rodzinie 

Groźny wypadek w Starej Wsi

5 maja br. dyżurny brzozowskiej komendy Policji 
został powiadomiony o nietypowym zdarzeniu, do które-
go doszło na rzece San w miejscowości Krzemienna. Pod-
czas przeprawy promowej skoda wraz z kierującą, zjechała  
z promu do wody. Wstępnie policjanci ustalili, że kierują-
ca skodą prawdopodobnie podjechała zbyt blisko krawędzi  
i zsunęła się do wody. 

62-letnia kobieta przez boczną szybę wydostała się 
na zewnątrz auta, gdzie następnie pomocy udzielił jej prze-
woźnik promowy Feliks Hadam. Sprawna i szybka reakcja 

Skoda zjechała z promu do wody

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

dachem po asfalcie uderzyło w nadjeżdżającego z naprzeciwka fiata, którym kie-
rował 23-letni mieszkaniec Starej Wsi. W wyniku tego zdarzenia kierowca i pa-
sażer opla odnieśli obrażenia i trafili do szpitala, gdzie pozostali pod opieką leka-
rzy. Policjanci sprawdzili trzeźwość uczestników tego zdarzenia. Kierowca fiata 
był trzeźwy. Natomiast u 21-latka urządzenie wskazało ponad 2 promile alkoholu  
w organizmie. Ze względu na obrażenia 25-letniemu mieszkańcowi Bliznego zo-
stała pobrana krew do badania.

Policjanci pracujący na miejscu wypadku wykonali oględziny, zabezpiecza-
li ślady i ustalili świadków tego zdarzenia. Prowadzone w tej sprawie postępowa-
nie wyjaśni, który z mężczyzn kierował oplem.  Za spowodowanie wypadku grozi 
kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

mł.asp. Monika Dereń

dzieje się coś złego, jest bardzo ważny – przerwa-
nie zmowy milczenia, może pomóc uniknąć 
tragedii.
Kobiety i dzieci – ofiary przemocy

Informacją o tym, że w danej rodzinie 
może dochodzić do przemocy jest procedura 
„Niebieskiej Karty”. W 2012 roku policjan-
ci wypełnili 51 292 formularze „Niebieska 
Karta – A”, z czego 44 146 były to formula-
rze wszczynające procedurę. Pokrzywdzonych 
przemocą w rodzinie w 2012 roku było 76 993 osób 
(przypadki, w których wszczynającymi procedurę „Niebieskiej Karty” 

mężczyzny pozwoliła uniknąć nieszczęścia.
W wyniku tego zdarzenia pojazd 

praktycznie cały zanurzył się w wodzie. Na 
miejscu pracowali policjanci z brzozowskiej 
drogówki, strażacy oraz grupa wodno – nur-
kowa. Po kilkudziesięciu minutach pojazd 
znajdował już się na brzegu. Policjanci usta-
lili, że kierująca skodą kobieta i przewoźnik 
promowy byli trzeźwi.



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

SŁUŻBY,  INSPEKCJE,  STRAŻE

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/

mł.asp. Monika Dereń

byli policjanci). Większość ofiar to kobiety – 50 241. Przemocą 
w rodzinie dotknięta jest też bardzo duża grupa małoletnich 
– 19 172. Rzadziej zdarzają się sytuacje, kiedy to ofiarą prze-
mocy pada mężczyzna – takich przypadków policjanci odno-
towali w 2012 roku 7 850.

Jeśli natomiast mówimy o sprawcach przemocy w ro-
dzinie, to w zdecydowanej większości są to mężczyźni – 47 
728. Kobiet podejrzewanych o stosowanie przemocy wobec 
członków rodziny było w 2012 roku 3 522, ale nie brakuje 
też przypadków nieletnich – 281.

Służba ludziom
Praca z osobami dotkniętymi przemocą w rodzi-

nie, to jedna z tych, które wśród policjantów uważane 
są za najbardziej wymagające. Funkcjonariusze muszą  
w swoich działaniach wykazać się szerokim wachla-
rzem umiejętności – wiedzą z zakresu prawa, znajo-
mością procedur, czy umiejętnością poradzenia sobie 
z agresją ze strony domowników. Jednak szczegól-
nie ważna jest tu empatia i serdeczność. Policjant 
to człowiek, który czuje potrzebę niesienia pomo-

cy drugiemu,  jest gotowy do poświęceń i przedkłada potrzeby innych ponad swoje 
własne. Jednocześnie pełnieni funkcję psychologa, prawnika, powiernika, a nierzadko 
nawet przyjaciela. Godzina interwencji nie ma znaczenia, dlatego funkcjonariusze, któ-
rzy mają pod swoją opieką chociażby małoletnie ofiary przemocy, gotowi są spieszyć  
z pomocą o każdej porze. O swojej pracy mówią SŁUŻBA – 24 godziny na dobę.

Policjanci, którzy pomagają
Wśród funkcjonariuszy, którzy 

pracują z ofiarami przemocy w rodzi-
nie, wskazać można także takich, którzy 
wyróżniają się na tle innych. Przynaj-
mniej niektórym warto podziękować 
w sposób szczególny. Już od sześciu 
lat Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” organizuje konkurs pn. „Policjant, 
który mi pomógł”. To doskonała okazja, 
by wyróżnić policjantów wyjątkowo an-
gażujących się we wszelkiego rodzaju 
działania, których celem jest zapobie-
ganie przemocy w rodzinie. Co ważne, 
zgłoszenia do konkursu konkretnego 
policjanta nadsyłają do organizatorów te 
osoby, które uzyskały od niego pomoc, 
a także przedstawiciele organizacji i in-
stytucji, z którymi on współpracuje. Dla 
zaangażowanego w swoją pracę poli-
cjanta, który poświęca się jej bez reszty, 
taki wyraz uznania ze strony osób, któ-
rym pomaga, jest największą nagrodą  
i wartością.

Człowiek przygnieciony pod ciągnikiem rolniczym
16 maja br. Państwowa Straż Pożarna otrzymała in-

formację o przewróconym ciągniku rolniczym z traktorzystą  
w miejscowości Domaradz Poręby. Na pomoc wysłano 3 zastę-
py strażaków z Brzozowa i OSP z Domaradza. Zdarzenie miało 
miejsce w trudnym, pagórkowatym terenie oddalonym od dro-
gi utwardzonej, przy lesie. Do zdarzenia zadysponowany został 
również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sa-
noka. Po dotarciu na miejsce zdarzenia ratownicy zabezpieczyli 
przewrócony ciągnik linami i udzielili kwalifikowanej pierwszej 
pomocy poszkodowanemu, uwolnionemu spod traktora przez 
osoby mieszkające niedaleko miejsca zdarzenia. Przybyły zespół 
LPR udzielił dalszej pomocy medycznej i zabrał poszkodowa-

nego do szpitala. Na miejsce dotarł 
zespół dochodzeniowy Policji, który 
przejął miejsce wypadku. Działania 
ratownicze trwały 2 godziny i brało  
w nich udział 14-tu strażaków oraz 
Policja, Pogotowie Ratunkowe i Lot-
nicze Pogotowie Ratunkowe.

Wypadek w Domaradzu Poręby
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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

W obecnych czasach poszukiwanie pracy to nie lada wyzwa-
nie. Pracodawcy spośród dziesiątek, setek, a nawet tysięcy kandyda-
tów wybierają tylko tych, którzy już na wstępie są w stanie ich czymś 
zainteresować i zaskoczyć. Pracodawcy myśląc o zatrudnieniu „no-
wego pracownika” sporządzają wcześniej  tzw. opis stanowiska. Na 
jego podstawie decydują o tym, jakie wymagania powinni spełniać 
kandydaci do przyszłej pracy:

Muszą oni zatem odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
- Jakiego poziomu wykształcenia wymaga dane stanowisko? Jaki dy-

plom upoważnia do jego objęcia?
- Jakie kwalifikacje zawodowe są na danym stanowisku najważniej-

sze?
- Jakiego doświadczenia zawodowego wymaga to stanowisko?
- Jakie szczególne umiejętności są pożądane?
- Jakimi cechami osobowości powinien odznaczać się zatrudniony 

pracownik?
- Jakie inne specjalne warunki powinien spełniać? (np. dyspozycyj-

ność, gotowość do zmian czy częstych podróży służbowych).
Każdy pracodawca formułując własne wymagania bierze pod 

uwagę przede wszystkim profil i strategię działania firmy oraz rodzaj 
wykonywanych zadań, za które będzie odpowiedzialny przyszły pra-
cownik. Inne będą wymagania pracodawcy prowadzącego małą firmę 
(np. sklep), a inne wymagania będą stawiali kierownicy i dyrektorzy 
dużych korporacji. 

Czym zatem powinien odznaczać się  „kandydat idealny”?
Z pewnością można mówić o oczekiwaniach uniwersalnych.  

Wszystkim pracodawcom zależy na wysokiej motywacji do pracy  
i zaangażowaniu pracownika. Panuje przekonanie, iż pracodawcy po-
trzebują osób, które chcą pracować a nie osób, które szukają pracy. 

Dla wielu firm ważne są ponadto umiejętności komunikacyjne, 
doceniana jest także samodzielność kandydata, jego stabilność emo-
cjonalna i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wielu 
pracodawców pyta też o systematyczność, odpowiedzialność, rzetel-
ność. 

Wiele instytucji i firm prowadziło szereg badań mających na 
celu określenie sylwetki najbardziej poszukiwanego pracownika na 
dzisiejszym rynku pracy. Zbiorcze badania pokazują, iż  pracodawcy 
głównie zwracają uwagę  na:
• wiedzę fachową, dotycząca wymagań zawodowych na konkretnym 

stanowisku pracy

• samodzielność w podejmowaniu decyzji w obszarze 
kompetencji wynikających z zakresu obowiązków;

• podnoszenie kwalifikacji, chęć permanentnego uczenia 
się, dbania o rozwój zawodowy

• doświadczenie zawodowe (mile widziane referencje  
z poprzednich miejsc pracy, staże absolwenckie, prace 
sezonowe, inne nawet krótkoterminowe prace),

• dyspozycyjność, zaangażowanie i identyfikacja z firmą, 
lojalność wobec pracodawcy,

• umiejętność współpracy i pracy w zespole,
• umiejętności interpersonalne,
• umiejętność organizacji i planowania pracy,
• umiejętność adaptacji (np. przyjmowanie nowych zadań 

zawodowych, przystosowania się do  nowych sytuacji 
itp.), radzenie sobie z nietypowością i złożonością,

• umiejętność wprowadzania wiedzy teoretycznej do prak-
tyki zawodowej,

• umiejętność opanowania w sytuacji stresowej.
Dodatkowo pracodawcy określają również najważ-

niejsze cechy osobowości: uczciwość, wysoka motywacja 
do pracy, „chęć walki”, czyli podejmowanie wyzwań, do-
ciekliwość, odpowiedzialność, rzetelność i przedsiębior-
czość.

Oczywiście dla pracodawców niezbędna jest znajo-
mość języków obcych, korzystanie z nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych, a dodatkowym atutem może być 
posiadanie prawa jazdy.

Każda potencjalna osoba szukająca pracy, analizując 
listę oczekiwań pracodawców może zastanawiać  się  czy 
kiedykolwiek  będzie w stanie sprostać  im wszystkim. Nie 
należy jednak martwić się, ale po prostu wszystko dobrze 
zaplanować. Przecież wielu wyżej wymienionych umie-
jętności można się nauczyć, wyćwiczyć, np. umiejętności 
pracy w zespole, komunikatywności, samodzielności, pla-
nowania pracy, organizacji czasu pracy, czy nawet znajo-
mości języków - bynajmniej w stopniu komunikatywnym.

Pamiętać też należy, że w całym procesie poszukiwa-
nia pracy nigdy nie zostajemy sami. Należy tylko pozwolić 
sobie pomóc. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozo-
wie można zgłosić się do Klubu Pracy, gdzie odbywają 
się szkolenia, które pozwolą na poznanie całego procesu 
poszukiwania pracy - od poznania metod kontaktowania 
się z pracodawcą poprzez nabycie umiejętności przygoto-
wania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmów 
z pracodawcami, jak i wspólną wymianę doświadczeń  
z innymi osobami poszukującymi pracy. Z kolei doradcy 
zawodowi pomogą stworzyć indywidualny plan działania, 
określić predyspozycje i preferencje zawodowe, a tym 
samym stworzyć własny profil zawodowy. Swoją pomoc 
oferują też pośrednicy pracy oraz osoby, które zajmują się 
aktywizacją osób bezrobotnych. Zapraszamy więc do sko-
rzystania z naszych usług.

„Idealny kandydat do pracy”- Czyli kto?

Agnieszka Winiarska - Lider Klubu Pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie
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Fascynuje się historią. Przede 
wszystkim XX wieku. Bo najbardziej 
skomplikowana, najtragiczniejsza. Pa-
sjonuje się sportem, głównie piłką noż-
ną. Kibicuje Wiśle Kraków. Interesuje 
się muzyką, słuchając najchętniej Jacka 
Kaczmarskiego. Zgłębia teksty Jana Paw-
ła II, podziwiając papieża Polaka. Czyta, 
słucha, ogląda. Czerpie wiedzę, skąd 
tylko się da. Żeby mieć jej jak najwię-
cej. Taki jest właśnie jeden z życiowych 
celów Piotra Faciszewskiego, ucznia 
II klasy I Liceum Ogólnokształcącego  
w Brzozowie.

Laureat i finalista
Zamierzenie realizuje od dawna. 

W zasadzie od kiedy nauczył się czy-
tać. – Książka zawsze mi towarzyszyła  
i towarzyszyć będzie. Ale to nie jedyne 
moje źródło informacji. Korzystam też  
z Internetu. To kopalnia wiadomości, czę-
sto bardzo wartościowych – mówi Piotr 
Faciszewski. Im więcej ich posiadał, tym 
częściej udowadniał, że czas spędzany 
nad książkami nie jest ab-
solutnie straconym. Wręcz 
przeciwnie. Że przyswaja-
na wiedza nie tylko posze-
rza horyzonty, ale również 
przekłada się na konkretne 
sukcesy. Odnoszone na kon-
kursach i przedmiotowych 
olimpiadach. – Konkursami 
zaraziłem się jeszcze w Gim-
nazjum w Orzechówce. Jak 
raz się w nich weźmie udział, 
to chce się kontynuować – 
zapewnia Piotr. W gimna-
zjum właśnie został między 
innymi laureatem konkursu 
„Autorytet w czasach trudnych – Polska 
i Polacy 1939-1989”, zorganizowanego 
przez Instytut Pamięci Narodowej, zaś 
olimpiadę „Myśli Jana Pawła II” zakoń-
czył na etapie wojewódzkim. Jak bliska 
jest mu tematyka papieska potwierdził  
w kolejnym konkursie „Papież Słowia-
nin”, docierając na szczebel ogólnopol-
ski, na którym został sklasyfikowany na 
piątym miejscu w kraju. – Konkursy na 
pewno są pomocne w zdobywaniu wiedzy, 
ale nigdy nie traktowałem udziału w nich 
jako elementu nadrzędnego w realizacji 
mojej historycznej pasji. Ja po prostu 
lubię wiedzieć, co działo się w Polsce  
i na świecie w przeszłości i być na bieżą-
co w wydarzeniach politycznych. Czytam 

Wiedzieć jak najwięcej
o historii z przyjemnością, nie traktując 
tego jako stricte uczenia się. To budowa-
nie kapitału własnej wiedzy. A wiadomo, 
że wiedza się przydaje – podkreśla Piotr 
Faciszewski.

Kontynuacja
Z wyborem szkoły średniej nie 

miał problemów. Bez żadnych wątpli-
wości chciał kontynuować naukę w I Li-
ceum Ogólnokształcącym w Brzozowie. 
Tam też planował rozwijać humanistycz-
ne zainteresowania oraz uczestniczyć  
w konkursach i olimpiadach. Najlepiej  
z sukcesami podobnymi do tych z gimna-
zjum w Orzechówce. – Trafiłem na dobry 
grunt. Jest wielu uczniów o humanistycz-
nym zacięciu, są nauczyciele potrafiący 
przygotować do konkursów, czy olimpiad. 
Bierzemy w nich udział, zajmujemy czę-
sto czołowe lokaty na różnych szczeblach  
– twierdzi Piotr. Duży sukces, jaki za-
notował niedawno, to trzecie miejsce na 
etapie wojewódzkim w konkursie „Obli-
cza PRL-u”. Przypomnijmy, że z jak naj-

lepszej strony zaprezentowali się też inni 
uczniowie I LO. Wojewódzką rywalizację 
wygrał Piotr Mazur (klasa II g), ósmą lo-
katę zajął Tomasz Rajchel (klasa III a), 
zaś na jedenastej pozycji konkurs ukoń-
czył Karol Winiarski (klasa II c). Do eli-
minacji szkolnych przystąpiło ponad 300 
uczestników z całego województwa pod-
karpackiego, a do finału zakwalifikowano 
32 osoby z 20 szkół. – Usatysfakcjonowa-
ło mnie to trzecie miejsce i ucieszyło rzecz 
jasna. Nie spodziewałem się tak wyso-
kiej lokaty. Wylosowałem dobre pytanie: 
„Jakie wydarzenia w Polsce przykuwały 
uwagę sąsiadów i jakie wydarzenia po-
lityczne w bloku państw socjalistycznych 
najbardziej interesowały Polaków”. Mo-

głem odpowiedzieć obszernie, bo trochę 
ważnych dat w historii Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej, jak i innych państw so-
cjalistycznych było. Choćby wydarzenia  
z roku 1956 w Polsce i na Węgrzech, czy 
z 1968 w Polsce i Czechosłowacji. Temat 
zatem bardzo interesujący, zresztą jak 
cała najnowsza historia. A szczególnie 
ciekawa jest historia PRL-u. W Polsce nie 
udało się komunistom w całości skolekty-

wizować rolnictwa, tożsamość 
zachował kościół. Byliśmy 
dość specyficznym krajem lu-
dowej demokracji, co jeszcze 
bardziej zachęca do poznania 
jego dziejów – twierdzi trzeci 
w województwie w konkursie 
„Oblicza PRL-u”. Awansował 
ponadto do drugiego etapu 
olimpiady z wiedzy o państwie 
i prawie oraz został finalistą 
drugiego etapu konkursu „My-
śli Jana Pawła II”.

Eksperyment
Kilka tygodni temu Piotr 

Faciszewski próbował sił w konkursie  
o III RP. Konsekwencje transformacji 
ustrojowej w Polsce po 1989 roku studiuje 
równie wnikliwie, jak dzieje PRL-u. Tym 
razem jednak do etapu wojewódzkiego 
trochę zabrakło. – Historię III RP łatwiej 
będzie można ocenić za kilkadziesiąt lat. 
Dla mnie to eksperyment, który cały czas 
trwa. Jak każdy eksperyment wiąże się  
z problemami, napotyka niespodziewane 
przeszkody. Aktywne politycznie są posta-
ci jednoznacznie kojarzone z tym okresem 
polskiej historii, jak na przykład Lech 
Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, czy Adam 
Michnik. Często są to politycy kontro-
wersyjni, co również ma znaczenie przy 
interpretacji różnych wydarzeń. Swoją 

Piotr Faciszewski

Piotr Faciszewski wraz z kolegami po konkursie „Oblicza PRL-u”
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dziwnego, że sukcesy sportowców zaczę-
ły być z czasem wykorzystywane przez 
państwowych przywódców. Nagłaśniane 
i interpretowane jako ogólnonarodowe, 
odnoszone dzięki skutecznej polityce 
rządzących. – Nie lubię, jak do sportu 
dorabia się ideologię. Nie rozumiem dla-
czego z meczu Polska – Rosja robi się 
jakieś szczególne wydarzenie, głównie 
pozasportowe. Sport powinien wyzwalać 
pozytywne emocje. Nie można z rywaliza-
cji na boisku  robić walki na śmierć i ży-
cie. Sport niech uczy pięknej rywalizacji. 
Mam nadzieję, że nie wrócą już czasy, kie-
dy politycy zabraniali swoim reprezenta-
cjom wyjazdu na olimpiadę. Jak to miało 
miejsce w Moskwie w roku 1980 oraz Los 
Angeles w 1984. W pierwszym przypadku 
igrzyska zbojkotował Zachód, a w drugim 
kraje bloku Wschodniego, za wyjątkiem 
Rumunii. Takie sytuacje nie powinny się 
zdarzać  – podkreśla Piotr.

Muzyka
Najczęściej słucha Jacka Kacz-

marskiego. Przede wszystkim „Mury”, 
które przywołują czasy „Solidarności”  
i lat osiemdziesiątych XX wieku. – Utwór 
był bardzo ważny dla wszystkich, którzy 
chcieli zmian systemowych w Polsce. Kto 
wie, czy komunizm nie przetrwałby jeszcze 
kilku lat, gdyby nie „Mury”. Kaczmar-

ski dodawał otuchy, wiary w sens walki  
o demokrację w naszym kraju. I w końcu 
„mury runęły” – opisuje znaczenie pieśni 
Jacka Kaczmarskiego. Piotr Faciszewski 
za rok zdaje maturę. Swoją przyszłość 
wiąże z naukami humanistycznymi. Nie 
sprecyzował jeszcze kierunku studiów, 
ale wybór nastąpi między historią, polito-
logią i prawem. – Uważam, że humanista 
ma do odegrania ważną rolę w społe-
czeństwie. Chociaż ma trudniej na rynku 
pracy. Ale może los nas jeszcze zaskoczy  
i odmieni tę sytuację – podsumowuje.

rolę odgrywają też polityczne sympatie. 
Dlatego analiza ostatnich dwudziestu 
kilku lat nie jest prosta. Ale nie prze-
szkadza mi to interesować się nimi. III 
RP poświęcam sporo czasu. Wiele spraw 
udało się przeprowadzić, uporządkować, 
uregulować. Sporo jednak jest jeszcze do 
zrobienia. Są pozytywy i negatywy. Zo-
baczymy, jak to będzie się dalej toczyć. 
Oby było jak najwięcej wydarzeń, które 
w sposób pozytywny wpłyną na codzienne 
życie Polaków – podsumowuje brzozow-
ski licealista. Z polityką jest na bieżąco, 
lecz siebie w roli polityka raczej nie wi-
dzi. – Działalność polityczna wiąże się  
z przynależnością partyjną. Członkostwo 
w partii według mnie ogranicza. Więk-
szość parlamentarnych ugrupowań opiera 
się na jednym liderze. Czy jest tam zatem 
miejsce dla kogoś, kto analizuje sytuację, 
ma własne przemyślenia. Tego nie wiem. 
Raczej nie chciałbym, żeby ktoś na mnie 
patrzył przez pryzmat partyjnej legityma-
cji – mówi Piotr.

Ostatnio Piotr Faciszewski zajął 
drugie miejsce w wojewódzkim etapie 
konkursu „Żołnierze Wyklęci”. Trzeci 
był Karol Winiarski, zaś szósty Paweł 
Baran, również uczniowie brzozowskie-
go liceum.

Lokalny patriota
Wśród ulubionych historycznych 

postaci wymienia Michała Cwynara  
z Orzechówki, pilota biorącego udział  
w działaniach obronnych z września 
1939, a później walczącego na brytyjskim 
niebie. – O Michale Cwynarze pisałem 
pracę na jeden z konkursów. Zapoznałem 
się z jego biografią i postać ta stała mi się 
bliska. Człowiek, który nie miał łatwo ani 
jako wojskowy, ani prywatnie. Jako pilot 
w czasie wojny niemal codziennie nara-
żał się na wielkie niebezpieczeństwo, zaś 
w życiu osobistym dwukrotnie owdowiał. 
Po wojnie odszedł z RAF-u i tapicerował 
fotele samochodowe po szesnaście godzin 
dziennie. Mimo tego zachował pogodę 
ducha i radość życia. Za pierwsze zaro-
bione pieniądze kupił sobie gitarę, to też 
świadczy o jego niezwykłości. Zaznaczyć 
trzeba, że część majątku w spadku prze-
kazał na szkołę w Orzechówce. Nigdy nie 
zapomniał o rodzinnych stronach  – oznaj-
mia Piotr. Chętnie sięga też do życiorysu 
generała Władysława Andersa, uczestni-
ka dwóch wojen światowych, dowódcy 
Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpu-
su Polskiego, którym dowodził między 
innymi w bitwie pod Monte Cassino.  
– Był nie tylko odważnym żołnierzem, ale 
też szlachetnym i prawym człowiekiem. 

Wzorem patrioty – dowodzi uczeń I LO 
w Brzozowie.

Sport
Historia, to nie jedyne hobby Piotra 

Faciszewskiego. Ma też czas na śledzenie 
wydarzeń sportowych, zwłaszcza tych  
z piłkarskich boisk. A najchętniej ze sta-
dionu przy ulicy Reymonta w Krakowie, 
gdzie swoją drużynę dopinguje wiślacka 
brać. - Kraków piękne miasto, Wisła klub 
z tradycjami. Szkoda, że w ostatnich la-
tach tradycja pomieszała się z komercją. 
Jak dla mnie, za dużo sprowadzono ob-
cokrajowców. Ale zawsze będę kibicował 
Wiśle. Szkoda, że ten sezon nie wyszedł. 
Część transferów nie wypaliła i wyniki 
są poniżej oczekiwań. Wszyscy fani Wisły 
nasłuchiwać teraz będą wieści podczas li-
gowej przerwy. Zobaczymy co się pozmie-
nia w składzie i czy przyniesie to efekty 
na przyszły sezon – zastanawia się Piotr. 
Jak na prawdziwego kibica przystało żyje 
nie tylko bieżącymi problemami klubu, 
ale zna dobrze historię „Białej Gwiazdy”. 
Nawiązuje na przykład do kariery Henry-
ka Reymana, wiślackiej legendy, piłkarza 
z lat 1910-1933. – Łączył on grę w piłkę 
z wojskową służbą. Walczył w I wojnie 
światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, 
w kampanii wrześniowej. To jedna z naj-
ważniejszych postaci w historii Wisły. 
Swoją postawą, zarówno  na boisku, jak  
i poza nim, przyczynił się do rozwoju klu-
bu. Zapewnił Wiśle prestiż, wprowadził 
ją do szacownego grona najważniej-
szych klubów w Polsce – wspo-
mina osobę Reymana.

Sport stał się ważną częścią histo-
rii XX wieku. Między innymi za sprawą 
Pierra de Coubertina, mającego najwięk-
szy udział we wskrzeszeniu nowożytnych 
igrzysk olimpijskich. Rywalizacja olim-
pijska wyniosła sport na szczyty popular-
ności, zapewniającej sportowcom bogac-
two i udział w widowiskach nie mających 
żadnej konkurencji we współczesnej 
rzeczywistości. W blasku fleszy, jupite-
rów i systematycznie przy kilkudziesię-
ciotysięcznych widowniach. Kształtował 
się świat w zupełnie nowym stylu. Mię-
dzy innymi sportowym stylu. Nic przeto Sebastian Czech
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Młodzi twórcy z SOSW w Brzozowie
Postęp cywilizacyjny i wyzwania, 

jakie niosą ze sobą czasy nam współcze-
sne powodują, że żyjemy szybko i nara-
żeni jesteśmy na bardzo wiele różnora-
kich bodźców. Często brak nam czasu na 
głębsze przeżycie otaczającej nas rzeczy-
wistości. W zmaganiach z codziennością 
zapominamy jak ważne są chwile poświę-
cone na refleksje, zadumę, czy też kontakt 
ze sztuką. A przecież właśnie sztuka od 
zawsze towarzyszyła człowiekowi. Róż-
ne formy sztuki uprawianej przez ludzi są 
nie tylko wyrazem ekspresji artystycznej, 
ale także swoistą formą terapii i oswaja-
nia rzeczywistości.

Wykorzystywana w pracy rewali-
dacyjnej i terapeutycznej arteterapia, łą-
cząca w sobie sztukę i oddziaływania tera-
peutyczne, korzysta z wielu form wyrazu 
m.in.: technik plastycznych, muzycznych,  
tanecznych, literackich i teatralnych. 

Jej elementy wykorzystywane są chętnie  
w pracy z dziećmi  o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Wychowankowie 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Brzozowie  podczas zajęć poprzez sztu-
kę lepiej poznają siebie oraz swoje emo-
cje. Mogą w symboliczny sposób wyrażać 
trudne przeżycia, uczą się także skutecznej 
komunikacji, a także rozwijają kreatyw-
ność.

Bardzo ważnym terapeutycznym 
elementem tej metody jest sam proces 
tworzenia i towarzyszące mu emocje. Jed-
nak wielkie znaczenie ma również efekt 
końcowy i jego prezentacja. W znacznym 
stopniu podnosi on samoocenę dziecka  
i jego poczucie własnej wartości. 

Uczniowie i wychowankowie na-
szego Ośrodka z sukcesami uczestniczą  

w wielu imprezach artystycznych we-
wnątrzszkolnych oraz o zasięgu woje-
wódzkim, a także ogólnopolskim. Są to 
różnego rodzaju konkursy plastyczne, 
taneczne, festiwale muzyczne i teatralne. 
Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie 
uczestnicząc w VIII Wojewódzkim Festi-
walu Sztuki w Lubaczowie w kategorii 
teatralnej działająca w naszej placówce 
grupa zajęła drugie miejsce za przed-
stawienie „Na początku było słowo”,  
a uczennica Magdalena Sowa zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii muzycznej. 

Zajęcia artystyczne pomagają peł-
niej i bardziej twórczo przeżywać własne 
życie. Wymagają jedynie wsłuchania się 
w siebie, a wtedy – jak pisał Lewis Car-
roll – „Wszystko jest możliwe, trzeba tyl-
ko wiedzieć o sposobach...”.

Uczniowie SOSW w Brzozowie uczestnicząc 
w VIII Wojewódzkim Festiwalu Sztuki w Lubaczowie...

I miejsce w kat. muzycznej zajęła
Magdalena Sowa

tekst i fot. Paweł Czekański

... zdobyli II miejsce w kat. teatralnej
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życzenia złożyła Urszula Rajtar z Powiatowego Zespołu Dorad-
ców Rolnych w Brzozowie przekazując na ręce Teresy Sąsiadek 
pamiątkowy grawerton i kwiaty. Z okolicznościowymi gratu-
lacjami pospieszyli również przedstawiciele Radnych, księży 
rodaków zgromadzonych na jubileuszu, mieszkańców miejsco-
wości i oczywiście delegacje zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu powiatu brzozowskiego i sanockiego. – To 
piękny jubileusz. Nasze Koło działa od 1933 roku niezmiennie 
pomagając i angażując się w życie miejscowości. Z tego jestem 
naprawdę dumna. W swych kręgach zrzeszamy praktycznie  
3 pokolenia kobiet, bo nasza najstarsza członkini liczy sobie już 
94 lata, a najmłodsza 25. Mimo, że rozbieżność wiekowa jest 
spora, to jednak staramy się ze sobą porozumieć – przecież każ-
da z nas czegoś od siebie może się nawzajem nauczyć. Ja prze-
wodniczę Kołu już przeszło 25 lat. Kiedy to minęło? – sama nie 

wiem. Chciałabym już jednak powierzyć to szefowanie kolejnej 
pani, ale póki co chętnych brak – stwierdziła Teresa Sąsiadek.

Po oficjalnej części nastąpił poczęstunek przygotowany 
przez panie z KGW w Grabownicy Starzeńskiej, po czym na 
scenie wystąpił zespół obrzędowy „Graboszczanie”.

INFORMACJE  Z  GMIN

Osiemdziesiąt lat istnienia świętowało Koło Gospodyń 
Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej. Jubileusz stał się okazją 
do uhonorowania Teresy Sąsiadek, Przewodniczącej koła Meda-
lem św. Izydora Oracza.

Uroczystość rozpoczęto koncelebrowaną mszą św. odpra-
wioną w kościele parafialnym w Grabownicy Starzeńskiej. Dal-
sza część uroczystości miała miejsce w miejscowym Domu Lu-
dowym. Zebrali się tam przedstawiciele władz lokalnych i tych 
związanych z rolnictwem, radni gminni oraz powiatowi, a także 
delegacje KGW z terenu powiatu brzozowskiego i sanockiego. 
Zgromadzonych powitali wspólnie Teresa Sąsiadek Przewod-
nicząca KGW w Grabownicy Starzeńskiej oraz Dominik Aren-
darczyk, Sołtys tejże miejscowości. Z okolicznościowymi gra-
tulacjami pospieszyli zgromadzeni goście. Pierwszy głos zabrał 
Józef Rzepka, Burmistrz Brzozowa, który pogratulował jubile-
uszu i życzył jubilatkom wszelkiej pomyślności. Następnie Anto-
ni Mazur, Delegat Podkarpackiej Izby Rolniczej wręczył Teresie 
Sąsiadek Medal św. Izydora Oracza - odznaczenie przyznawane 
za szczególne zasługi dla rolnictwa. Z okolicznościowym prezen-
tem przybył również Jerzy Gołąbek - Członek Zarządu Powiatu. 
W imieniu Zygmunta Błaża - Starosty Brzozowskiego wręczył 
on Przewodniczącej list gratulacyjny wraz z kompletem naczyń.  
W imieniu Tadeusza Płoszaja - Dyrektora PODR w Boguchwale, 

Pomagają i wspierają już od 80 lat
Zgromadzonych gości powitali wspólnie Teresa Sąsiadek i Dominik Arendarczyk

W imieniu Zygmunta Błaża - Starosty Brzozowskiego okolicznościowe życzenia 
i podarunek przekazał Jerzy Gołąbek

Elżbieta Boroń, fot. A. Baran

Darowiznę opiewającą na 15 tysięcy złotych przyznała ha-
czowskiemu Gimnazjum Fundacja Polska Miedź działająca przy 
KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Pieniądze te przeznaczone 
zostaną na zakup sprzętu komputerowego dla placówki.

Wniosek o dotację, to efekt projektu napisanego przez He-
lenę Zawadę, Dyrektor Gimnazjum w Haczowie zatytułowanego 
„Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii komputerowych 
jako szansa na wyrównanie wiedzy i umiejętności dla młodzie-
ży wiejskiej”. – Bardzo zależy mi na powodzeniu tego projektu  
z uwagi na to, że około 30 procent naszych uczniów nie ma  
w domu komputera, a tym samym dostępu do sieci. Poza tym od 
września, według Rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej, 
każdy uczeń na lekcjach informatyki powinien mieć osobne stano-
wisko komputerowe. Te dwa aspekty spowodowały, że zaczęłam 
szukać funduszy potrzebnych na zakup dodatkowych 10 zestawów. 
Teraz dzięki przyznanym środkom uda nam się zakupić ich 5 lub 
6 – wyjaśniała Dyrektor Zawada.

W realizację projektu zaangażował się już Organ Prowa-
dzący szkołę, który zakupił projektor i tablicę multimedialną 

Wspomagają, by młodzież 
mogła rozwijać skrzydła

oraz Rada Rodziców – gruntowanie odnawiając pomiesz-
czenie, w którym odbywać się będą zajęcia. – Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem z końcem maja rozpoczniemy do-
datkowe zajęcia. Dlatego też chciałabym podziękować Stani-
sławowi Jakielowi, Wójtowi Gminy Haczów, Rodzicom oraz 
Zarządowi Fundacji Polska Miedź na czele z Przewodniczącą 
Rady Fundacji prof. Moniką Hardygórą, Prezes Zarządu Ce-
cylią Ewą Stankiewicz, Wiceprezesami – Piotrem Tokarczukiem  
i Dariuszem Wyborskim a także Sekretarzem Krzysztofem Kuła-
czem za to, że tak przychylnie i życzliwie odnieśli się do naszego 
przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania chciałabym jednak 
skierować do pana Herberta Wirtha, Prezesa Zarządu KGHM 
Polska Miedź, który od wielu już lat wspomaga szkoły noszące 
imię Jana Wyżykowskiego, odkrywcy polskiej miedzi, pochodzą-
cego z Haczowa – mówiła Helena Zawada.

Warto tutaj dodać, że 16 maja br., za wyżej wymienio-
nych dobroczyńców szkoły w haczowskim sanktuarium odpra-
wiono w ich intencji mszę św. Elżbieta Boroń
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Elżbieta Boroń

W nowoczesnych i przestronnych pomieszczeniach będzie 
się teraz mieścił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieni-
cy Rosielnej. Dla potrzeb tej jednostki dobudowano w urzędzie 
nowy segment.

Zebranych na uroczystym otwarciu gości powitał Marek 
Ćwiąkała, Wójt Gminy Jasienica Rosielna, po czym u wejścia 
budynku nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi. Do aktu tego 
zaproszono Dariusza Sobieraja, Wiceprzewodniczącego Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego, Zygmunta Błaża, Starostę 
Brzozowskiego, Waldemara Buczka, właściciela firmy REM 
BUD, która wybudowała obiekt oraz Marka Ćwiąkałę. Następnie  
ks. Prałat Wiesław Twardy, Dziekan dekanatu domaradzkiego  
i równocześnie Proboszcz Parafii w Jasienicy Rosielnej poświęcił 
krzyże oraz nowo oddany obiekt. Zebranych gości zachęcono do 
zwiedzenia budynku. – Wybudowany obiekt składa się z trzech 
kondygnacji, w których zlokalizowane są pomieszczenia dla 
służb pomocy społecznej. Swe miejsce znajdzie tam m.in. komi-

sja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz sztab spe-
cjalistów – psycholog, socjolog, doradca zawodowy, terapeuta  
i osoba ds. osób niepełnosprawnych. Funkcjonować tutaj będzie 
również świetlica socjoterapeutyczna oraz wypożyczalnia sprzę-
tu rehabilitacyjnego. Z myślą o osobach niepełnosprawnych za-
montowano także windę. Dzięki realizacji podmiotowego projek-
tu w znacznym stopniu poprawią się warunki oraz dostępność 
do usług świadczonych przez GOPS i zmniejszą się dysproporcje  

w dostępie do pomocy społecznej pomiędzy mieszkańcami obsza-
rów wiejskich a mieszkańcami obszarów miejskich. Chciałbym 
tutaj również podziękować Samorządowi Województwa Pod-
karpackiego za pozytywne rozstrzygnięcie wniosku, a w szcze-
gólności panu Marszałkowi Zygmuntowi Cholewińskiemu, pa-
nom Dariuszowi Sobierajowi i Tadeuszowi Pióro za życzliwość 
i wsparcie oraz pracownikom Urzędu Gminy za merytoryczne 
prowadzenie inwestycji i wszystkim tym, którzy są przyjaciółmi 
naszej Gminy – mówił Marek Ćwiąkała. Głos zabrał również 
Dariusz Sobieraj, który przybliżył zgromadzonym działalność 
Sejmiku i jego decyzje dotyczące poszczególnych inwestycji 
realizowanych na terenie powiatu brzozowskiego. – Zdaję sobie 
sprawę z problemów z jakimi borykają się tutejsze samorządy. 
Wiem jakie są ich kłopoty i perspektywy rozwoju. Równocześnie 
chcę podziękować tutejszemu Wójtowi i Radnym Gminnym za 
dobre wykorzystanie przyznanych im funduszy, a ze swej strony 
deklaruję dalszą pomoc – stwierdził Dariusz Sobieraj. Z oko-

licznościowymi gratulacjami i prezentem pospieszył również 
Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski. – Gratuluję tak piękne-
go i przestronnego obiektu. Mam nadzieję, że będzie on dobrze 
służył mieszkańcom tej gminy, a pracujące tu osoby pomogą im 
przezwyciężać trudne sytuacje życiowe – podsumował Starosta 
Z. Błaż, po czym wspólnie z Januszem Dragułą - Wicestarostą 
Brzozowskim wręczył Urszuli Brzuszek - Kierownik GOPS  
w Jasienicy Rosielnej pamiątkowy obraz. – Jako Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej podejmujemy działania zmierzające 
do organizowania i niesienia pomocy poszczególnym osobom 
i całym rodzinom. Zdajemy sobie sprawę z problemów z jakimi 
borykają się mieszkańcy naszej gminy, dlatego też swoją opie-
ką staramy się otoczyć również najmłodszych i młodzież. Nowe 
sytuacje i nowe problemy stwarzają dla nas nowe wyzwania. 
Dlatego też jesteśmy zobligowani by naszą ofertę pomocy do-
stosować do potrzeb osób potrzebujących wsparcia – powie-
działa Urszula Brzuszek.

Obiekt został wybudowany w ramach projektu „Poprawa 
jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę 
i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosiel-
nej”. Wartość zrealizowanego przedsięwzięcia stanowiła kwotę 
1 768 802,58 zł. Zostało ono dofinansowane w 70 procentach ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 In-
frastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Aby skuteczniej nieść pomoc potrzebującym
Do symbolicznego przecięcia wstęgi zaproszono Dariusza Sobieraja, 

Zygmunta Błaża, Waldemara Buczka i Marka Ćwiąkałę

Pamiątkowy obraz wręczyli Kierownik Urszuli Brzuszek 
Starosta Zygmunt Błaż oraz Wicestarosta Janusz Draguła

Krzyże na ściany oraz cały obiekt poświęcił ks. Prałat Wiesław Twardy
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Kózki w Rzeszowie w koncelebrze z  Ojcem Rektorem Janem 
Gruszką - Proboszczem Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi 
oraz Księdzem Prałatem Franciszkiem Gochem - Proboszczem 
Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. Homilię wy-
głosił Ojciec Tomasz Nogaj, który podkreślił bliskość ówczesnego 
wierzącego człowieka z żyjącym wiele wieków wcześniej Świę-
tym Florianem – Kiedy stajemy koło kogoś, kto jest może nawet 
odległy od nas czasowo, ale łączy nas wiara, to uświadamiamy so-
bie te bliskość przez wiarę i uświadamiamy sobie, że ten ktoś jest 
ważny w moim życiu, w moim osobistym jako strażaka kapłana, 
ale i ważny w życiu codziennym, za-
wodowym każdego z nas. Bo Święty 
Florian to ktoś, kto nie zaparł się 
swojego serca, swojej wiary. Ojciec 
Tomasz zwrócił również uwagę na 
wyjątkowy charakter strażackiej 
profesji. - Dziś strażak to funkcjo-
nariusz państwowy przeszkolony do 
różnych zadań, strażacy spełniają 
dzisiaj znacznie więcej funkcji niż 
kiedyś. W wielu miejscach przejęli 
zadania służby miejskiej, policji, 
czy wojska. Muszą być coraz bar-
dziej wykształceni i coraz bardziej 
wszechstronni. Na przestrzeni ostat-
nich stu lat w tym zawodzie zmieniło 
się wszystko. Strażacy stali się bar-
dziej ratownikami niż tylko specjali-
stami od gaszenia pożarów. I mimo, że dzisiaj strażacy dysponują 
wspaniałym sprzętem i wyspecjalizowanymi środkami gaśniczy-
mi, nic nie jest w stanie zapewnić im całkowitego bezpieczeństwa 
podczas akcji. Ich zdrowie i życie zawsze wystawione jest na ryzy-
ko. Strażacy i licznie zgromadzeni goście po wspólnej modlitwie 
udali się do miejscowej komendy powiatowej PSP i tam wzięli 
udział w dalszych uroczystościach. Tam Komendant Powiatowy 
PSP w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd powitał uczestników ob-
chodów oraz przybliżył pokrótce role współczesnej straży pożar-
nej i zmiany jakie w ostatnich latach dokonały się w miejscowej 
komendzie. - Państwowa Straż Pożarna w minionym roku obcho-
dziła swój jubileusz powstania. To 20 lat trudnej służby straża-
ków i czas dużych zmian zarówno organizacyjnych, technicznych 
i logistycznych. W okresie tych 20 lat funkcjonowania, zmianom 
uległ wizerunek postrzegania służby strażaków, ich skuteczności  
i celowości niesienia pomocy. To okres podsumowań, ale też okres 

Ten rymowany przepis na dobrego strażaka w bardzo obrazowy 
sposób pokazuje jak niełatwą i odpowiedzialną służbę peł-
nią ludzie spod znaku Św. Floriana i jak wiele wspaniałych 
cech i umiejętności trzeba posiadać, by stać się jednym z 
nich. Wiersz ten został przytoczony przez Ojca Tomasza 
Nogaja – Kapelana brzozowskich strażaków w trakcie 
mszy intencyjnej, która 9 maja br. rozpoczęła w Brzo-
zowie uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia 
Strażaka. Mszy św. przewodniczył ks. prałat bryg. dr  
Jan Krynicki - Proboszcz Parafii p.w. bł. Karoliny 

Chciałbym zostać strażakiem
Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka w Brzozowie

- Mamo!
Poradź mi coś -
chciałbym zostać strażakiem!
Tylko...czy potrafię?
- Hmm...
Dam ci więc radę małą, 
byś ludziom rósł na pożytek
i Bogu na chwałę!
Zmieszaj odwagę z uznaniem, 
ofiarność i trud połóż na nie.
Dodaj charakteru siłę
i nieziemski wręcz wysiłek,

refleks i odpowiedzialność,
dobroć, sprawność oraz karność.
Dosyp szczyptę otwartości
i sto procent stanowczości.
Dopraw wszystko fachowością,
zimnej krwi sporą ilością.
Dodaj też jaszczurki zwinność,
byś mógł czynić swą powinność.
Zaufania jeszcze więcej
i gotowość do poświęceń.
Oto już recepta cała, 
bym strażaka w domu miała! 

O. Tomasz Nogaj - Kapelan 
brzozowskich strażaków

... w kolegiacie brzozowskiej
Uroczysta msza św. ...
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zmian i przeobrażeń w pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu. Służba 
w Państwowej Straży Pożarnej cieszy się w Polsce ogromnym szacun-
kiem. Wyraża się ona w najwyższym wskaźniku społecznego zaufania. 
Straż pożarna czuwa bez przerwy, podejmuje interwencje w każdych 
warunkach i w każdym czasie. Natychmiast przybywa na ratunek. Umie 
walczyć z żywiołami, które od zawsze były wyzwaniem dla człowieka. 
Straż pomaga tam, gdzie życie, zdrowie, dobytek pokoleń, zagrożone są 
przez kataklizm, katastrofę lub ludzki błąd.(…) 

W okresie ostatniego roku w naszej komendzie przybył nowy 
specjalistyczny samochód. Został on zakupiony przez Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego z programu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 w ramach projektu „Rozwój 
transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi na 
granicy polsko-ukraińskiej”. Ponadto w listopadzie 2012 r. Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży w Brzozowie otrzymała od Dyrektora 
WORD poduszkę ratowniczą wraz z osprzętem, a w I kwartale br.  - 4 
komputery. W sierpniu 2012 roku została założona Sekcja Strzelecka 
„998” Ligi Obrony Kraju przy KP PSP w Brzozowie. Aktualnie sek-
cja zrzesza 22 strażaków Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie we 
wrześniu zaś został założony Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażac-
ki Dar”. Jest to pierwszy klub HDK na terenie powiatu brzozowskiego. Klub 
zrzesza 26 strażaków – dodał Komendant Jan Szmyd. 

Strażackie święto było okazją do wręczenia odznaczeń resortowych 
i nominacji na wyższe stopnie służbowe. Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczeni zostali: st. asp. Michał Ziemiański, ogn. Krzysztof 
Chrobak, st. ogn. w st. spocz. Bogusław Winiarski, Brązowe Medale otrzyma-
li: st. sekc. Mieczysław Pojnar, sekc. Marcin Siwy, st. sekc. Zbigniew Smoleń, 
sekc. Rafał Wojtowicz. Na wyższe stopnie służbowe awansowali: asp. Okta-
wian Bujacz, asp. Michał Ziemiański na stopień starszego aspiranta, ogn. Ja-
cek Kuśnierczyk na stopień starszego ogniomistrza, sekc. Andrzej Kowalczyk 
i sekc. Zbigniew Smoleń na stopień starszego sekcyjnego oraz str. Tomasz 
Bukowczyk i str. Rafał Szmyd na stopień starszego strażaka.

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie, Komendant 
Główny PSP uhonorował okolicznościowym medalem z okazji 20-lecia Pań-
stwowej Straży Pożarnej Dariusza Sobieraja, Tadeusza Zygarowicza i Włady-
sława Lenia. 

st. bryg. Jan Szmyd - Komendant 
Powiatowy PSP w Brzozowie

Zaproszeni goście

Brzozowscy strażacy wręczyli o. Tomaszowi Nogajowi 
pamiątkową lampę naftową z wizerunkiem św. Floriana

Okolicznościowym medalem z okazji 20-lecia PSP uhonorowano 
m.in. Władysława Lenia
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Ten szczególny dla strażaków dzień był doskonałym mo-
mentem, by wyrazić wdzięczność za okazaną pomoc i współpracę  
z brzozowską jednostką.  Pamiątkowe statuetki otrzymali: Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki PSP  st. bryg. Bogdan Kuliga, Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż, Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka – statuetkę 
odebrała Maria Rymarz - Zastępca Burmistrza, Komendant Powiatowy 
Policji w Brzozowie  insp. Ryszard Kornaga oraz Dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej.

W trakcie uroczystości pożegnano Kapelana Brzozowskich Stra-
żaków o. Tomasza Nogaja, który udaje się na misje do Sudanu Połu-
dniowego. Jako pamiątkę otrzymał on lampę naftową z wizerunkiem 
Św. Floriana.

Uroczystości zakończyły liczne życzenia i gratulacje składane na 
ręce Komendanta Powiatowego od przybyłych gości. Wśród nich zna-
leźli się m.in.: Senator RP - Alicja Zając, Kapelan Krajowy Strażaków  
- ks. prałat bryg. dr  Jan Krynicki, Podkarpacki Komendant Wojewódz-
ki PSP - st. bryg. Bogdan Kuliga, Starosta Brzozowski - Zygmunt Błaż, 
Wicestarosta Brzozowski - Janusz Draguła, Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Brzozowie - Henryk Kozik, Sekretarz Powiatu Brzozowskiego 
- Ewa Tabisz, Skarbnik Powiatu Brzozowskiego - Marta Częczek, Rad-
ny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie -Tadeusz Pióro, Asystentka 
Posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej – Ewa 
Mrugała, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Brzozowie - dh Edward 
Rozenbajgier, Kawaler Kapituły Komandorii Polskiej Wojskowego  
i Szpitalnego Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy - Bartosz Panek, Pro-
boszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie - ks. prałat 
Franciszek Goch, Proboszcz Parafii - Rektor Kolegium Ojców Jezu-
itów w Starej Wsi - O. Jan Gruszka, Kapelan brzozowskich strażaków  
- O. Tomasz Nogaj, Emerytowany Zastępca Podkarpackiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP i Komendant Powiatowy PSP w Brzozo-
wie - st. bryg. w st. spocz. Stanisław Pająk, Emerytowani Komendanci 
Powiatowi PSP w Brzozowie: st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Sie-
niawski, bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd, asp. sztab. w st. spocz. 
Leon Ziemiański, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Preso-
vie z delegacją – mjr. Martin Vaclavek, przedstawiciele gmin powia-
tu brzozowskiego, delegaci z sąsiednich jednostek PSP,  dyrektorzy  
i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb, straży  
i inspekcji oraz komendanci gminni  OSP powiatu brzozowskiego, 
strażacy i pracownicy komendy, a także druhowie OSP.

Strażackie święto było okazją do wręczenia odznaczeń resortowych
 i nominacji na wyższe stopnie służbowe 

Podziękowania za współpracę otrzymała również redakcja Brzozowskiej Gazety Powiatowej

... a także od delegacji PSP z Presova na Słowacji

Komendant Powiatowy PSP odebrał życzenia i gratulacje m.in. od Komendanta 
Powiatowego Policji w Brzozowie i jego Zastępcy ...

Starosta Brzozowski otrzymał pamiątkową statuetkę

Magdalena Pilawska

Starosta Z. Błaż podziękował strażakom za przeprowadzenie zbiórki publicznej 
na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
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Ratowali ludzkie życieSą sytuacje, gdy odpowiednie postę-
powanie, szybka reakcja i udzielenie 

pierwszej pomocy mogą być decydują-
ce dla czyjegoś zdrowia i życia. A nasze 
umiejętności mogą okazać się wtedy bez-
cenne. Uczestnicy XII Rejonowych Mi-
strzostw Pierwszej Pomocy PCK opatry-
wali rany, wspierali psychicznie i ratowali 
ludzkie życie. Choć całość była pozoro-
wana, dali z siebie wszystko. 22 kwietnia 
br. w brzozowskim parku jordanowskim 
jedenaście drużyn rywalizowało o tytuł 
mistrzów pierwszej pomocy w dwóch ka-
tegoriach: szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych.  

Realistyczne stacje urazowe oraz 
test wiedzy nawiązywały do sytuacji, 
których każdy może być świadkiem czy 
przypadkowym uczestnikiem. Bez więk-
szych problemów udało się młodzieży 
udzielić pomocy w sytuacjach złamania 
otwartego ręki i podstawy czaszki, krwo-
toku z nosa czy zemdlenia. – Na naszej 

stacji młodzież radzi sobie dosyć dobrze. 
Oceniam sposób udzielania pierwszej 
pomocy osobie ze złamaniem podstawy 
czaszki i jak dotąd już dwie drużyny zdo-
były maksimum punktów - mówiła jedna  
z sędzin. Zdecydowanie więcej proble-
mów sprawił im młody chłopak z połama-
nymi żebrami oraz dziewczyna porażona 
prądem. Sporo drużyn poległo na przy-

padku ciężarnej kobiety z cukrzycą, która 
zemdlała. Uczestnicy mieli trudności ze 
zdiagnozowaniem cukrzycy, gdyż kobieta 
była nieprzytomna, a jedyną wskazówką 

dla nich była opaska informacyjna. Po raz 
pierwszy w historii mistrzostw pojawiły 
się też stanowiska informacyjne, gdzie 
młodzież mogła zapoznać się z wyposa-
żeniem i pracą ratowników karetki oraz 
wozu strażackiego.

Ponownie największą wiedzą  
i umiejętnościami wykazała się drużyna  
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzo-

zowie. - Dzięki znajomości zasad pierw-
szej pomocy czuję się bezpieczniej. Wiem, 
że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub ży-
cia będę w stanie pomóc mojej rodzinie 
i bliskim. Niesamowita jest też świado-
mość, że mogę uratować życie drugiego 
człowieka - podkreślała kapitan drużyny 
ZSE Małgorzata Szopa. Za „ekonomi-
kiem” uplasowała się ekipa I Liceum 
Ogólnokształcącego, zaś trzecie miejsce 
zajęła drużyna Zespołu Szkół Budowla-
nych. Wśród szkół gimnazjalnych najlep-
sze okazały się uczennice Gimnazjum Nr 
1 w Brzozowie. Drugie miejsce przypa-
dło drużynie z ZS Nr 2 w Przysietnicy, 
zaś trzecie zajęła ekipa z Zespołu Szkół 
w Starej Wsi. 

Nagrody laureatom wręczyła Pre-
zes Oddziału Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Brzozowie Danu-
ta Gwizdała. – Podczas mistrzostw cały 
czas pogłębiacie posiadaną wiedzę i udo-
skonalacie swoje umiejętności w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. Kiedyś opu-
ścicie mury waszych szkół, pójdziecie na 
studia, będziecie pracować i w różnych 
sytuacjach życiowych może wam się przy-
dać ta umiejętność, którą może akurat 
dzisiaj pozyskaliście – powiedziała Prezes 
gratulując zajętych miejsc.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Brzozo-
wie składa serdeczne podziękowania wszystkim za-
angażowanym w organizację mistrzostw. Szczególne 
wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę naszych 
sponsorów: Andrzeja Pietryki (POLIKAT), Barbary 
Sawki (Apteka w Brzozowie), Wacława Bieńczaka 
(Cukiernia w Brzozowie), Grażyny i Andrzeja Wój-
towiczów (GRAN-PIK w Brzozowie), Aleksandry 
Bąk (Piekarnia w Przysietnicy) oraz Barbary Golonki  
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozowie. 

13 maja br. na terenie powiatu brzozowskiego, na podstawie 
decyzji nr OC.5311.6.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. wydanej przez 
Starostę Brzozowskiego, została przeprowadzona kwesta z okazji ty-
godnia PCK. Zbiórkę przeprowadzili pełnoletni członkowie naszej or-
ganizacji oraz wolontariusze. 

Zebrana kwota 519,62 zł. przeznaczona zostanie na letni wypo-
czynek dzieci z rodzin najuboższych. Podczas zbiórki publicznej Za-
rząd Rejonowy PCK nie poniósł żadnych kosztów. Składamy serdecz-
ne podziękowanie wszystkim kwestującym oraz ofiarodawcom. 

Danuta Gwizdała

Sporo problemów sprawił uczestnikom przypadek chłopaka z połamanymi żebrami

Młodzież zapoznała się z wyposażeniem wozu strażackiego

Anna Rzepka
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Łącznie 50 zestawów komputerowych 
trafiło do gminy Nozdrzec dzięki projektowi 
„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego  
w Gminie Nozdrzec“. Jego całkowita wartość 
wynosi 331 074 złotych.

- Głównym celem projektu jest zmniej-
szenie ryzyka wystąpienia wśród mieszkańców  
Gminy zjawiska wykluczenia cyfrowego, po-
przez przekazanie osobom upoważnionym do 
skorzystania z tej formy pomocy, sprzętu kom-
puterowego wraz z oprogramowaniem oraz 
zapewnienie  bezpłatnego dostępu do Internetu 
– wyjaśniała Sabina Południak, Sekretarz Gmi-
ny Nozdrzec. Uprawnionymi do korzystania  
z projektu są: gospodarstwa domowe spełniają-
ce kryterium dochodowe, które upoważnia do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 
społecznej i/lub świadczeń rodzinnych, dzieci 
i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytu-
acji materialnej i społecznej uprawniającej do 
uzyskania stypendiów socjalnych, a także osoby 
niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 

W procesie rekrutacji, spośród złożonych dokumentów aplika-
cyjnych  wyłoniono 30  rodzin i właśnie do nich trafiły zestawy kom-
puterowe. Beneficjenci projektu zostaną też przeszkoleni w zakresie 
obsługi komputera oraz korzystania z zasobów i możliwości Interne-

tu. – To przedsięwzięcie to doskonały pomysł. Moje dzie-
ci chodzą do szkoły i komputer bardzo im się przyda. Ja 
również z niego skorzystam. Dobrą rzeczą jest również 
to, że zestawy zamontuje nam firma, ona też podłączy je 

do internetowego łącza. Czekam także na 
szkolenie, bo jak mi wiadomo, ma zostać 
takowe zorganizowane. Z pewnością wspo-
może nas ono w obsłudze tego sprzętu i po-
każe wszelkie atuty Internetu – stwierdziła 
pani Agnieszka.

Pozostałe 20 zestawów kompute-
rowych otrzymały 4 biblioteki gminne - 
Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu 
z siedzibą w Warze oraz filie biblioteczne 
w Hłudnie, Siedliskach i Wesołej. Dzięki 
temu przebywające tam osoby będą mia-
ły możliwość skorzystania z bezpłatnego 
dostępu do Internetu. - Projekt niesie za 
sobą niewymierne korzyści na przyszłość 
dla mieszkańców Gminy. Jest też odpowie-
dzią na zmiany w otaczającym nas świecie 
- rozwój społeczeństwa informacyjnego,  
w tym wzrost popytu na usługi świadczone 
w formie cyfrowej – stwierdziła Sabina Po-
łudniak. Inicjatywa spotkała się ze sporym 
zainteresowaniem mieszkańców, stąd też 

władze Gminy mając na względzie efekty projektu złożyły 
już kolejny wniosek o dofinansowanie stanowiący II etap. 
– Konkurencja jest duża, bo w naborze ogłoszonym przez 
Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie 
wpłynęło ponad 650 wniosków. Jeśli jednak nasz zostałby 
rozpatrzony pozytywnie, wtedy udałoby się nam zakupić 
kolejnych 120 zestawów komputerowych i 70 z nich prze-
kazać mieszkańcom, natomiast 50 trafiłoby do jednostek 
podległych – dodała Sekretarz Gminy.

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclision. Całość 
dofinansowania pochodzi ze środków zewnętrznych, 85% 
stanowi dofinansowanie z budżetu środków europejskich, 
a pozostałe 15% to dotacja celowa z publicznych środków 
krajowych.

Samorząd Gminy Nozdrzec zapobiega wykluczeniu cyfrowemu

O zasadach korzystania ze sprzętu 
poinformowała zgromadzonych 

Sabina Południak - Sekretarz Gminy Nozdrzec

Przekazanie sprzętu nowym użytkownikom

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, fot. A. Baran
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11 maja br. na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego Państwa Danuty i Ka-
zimierza Szpiechów w Jabłonicy Ruskiej 
przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły 
się III Zawody w wędkarstwie spławiko-
wym.  Zawody zorganizowały Koła Sto-
warzyszenia Emerytów i Rencistów Poli-
cji z Sanoka i Brzozowa oraz Region IPA 
„Bieszczady” z siedzibą w Sanoku. Patro-
nat nad zawodami objął Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż.

W zawodach uczestniczyło 8 dwu-
osobowych drużyn reprezentujących: 
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 
Koło Sanok, Region IPA Oddział Straży 
Granicznej - Przemyśl, Przemyski Region 
IPA, Stowarzyszenie Emerytów i Renci-

stów Policji Koło Brzozów, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji 
Koło Sanok oraz Region IPA Bieszczady – Sanok.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Wojewódzki Prezes Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policji w Rzeszowie Wiktor Kowal oraz Sekre-

tarz Podkarpackiej Grupy IPA w Rzeszowie Jan 
Faber.

 Nad całością zawodów czuwał sędzia 
główny Mieczysław Sabat - Wiceprezes Koła 
SEiRP w Sanoku. Po czterogodzinnych zmaga-
niach przyszedł czas na uhonorowanie i nagro-
dzenie zawodników. 

Drużynowo I miejsce zajęło SEiRP Brzo-
zów łowiąc 15,71  kg ryb. II miejsce IPA SG - 
Przemyśl (14,54 kg ryb). III miejsce SEiRP Sa-
nok (14,27) kg ryb.

Indywidualnie I miejsce zajął zawodnik 
Klaudiusz Bartnicki z IPA SG Przemyśl łowiąc 
11,14 kg ryb, II miejsce Krzysztof Pelczar z SE-
iRP Brzozów (11.11 kg) ryb i III miejsce Janusz 
Grabowski z SEiRP Sanok (10,06  kg) ryb. Naj-
większą rybę (karpia o wadze 2,42  kg) złowił 
Janusz Grabowski.

Puchary oraz dyplomy zwycięzcom zawo-
dów wręczył w imieniu Starosty Brzozowskiego 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Prezes 
Koła Wędkarskiego „Bajkał” w Brzozowie Ka-
zimierz Tympalski. Po zakończeniu wędkowania 
ryby wróciły z powrotem do stawu.

Za pomoc w zorganizowaniu imprezy  
i ufundowaniu nagród oraz upominków organiza-
torzy zawodów składają serdeczne podziękowa-
nia dla: Starosty Brzozowskiego Zygmunta Bła-
ża, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego PBS 
w Sanoku Lesława Wojtasa oraz Prezesa Firmy 
Decor Prestige Ryszarda Radwańskiego. Za miłe 
przyjęcie i gościnność organizatorzy dziękują 
również właścicielom gospodarstwa agrotury-
stycznego.

III Zawody w wędkarstwie spławikowym

W kierunku wzmocnienia potencjału NGO 
25 kwietnia br. Starosta Brzozowski dokonał rejestracji stowarzy-

szenia zwykłego pod nazwą „Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Brzozowskiego” z siedzibą w Brzozowie. Akt ten umocował prawnie funk-
cjonującą od 2005 r.  Radę reprezentującą środowisko organizacji pozarzą-
dowych powiatu brzozowskiego. Celami  statutowymi Rady jest rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie  
i integrowanie środowiska organizacji pozarządowych z terenu 6 gmin na-
szego powiatu. 

Powstałe Stowarzyszenie będzie wspierać działania różnych orga-
nizacji pozarządowych na rzecz rozwoju wolontariatu, wzmacniać współ-
pracę z samorządem terytorialnym, inicjować powstawanie nowych orga-
nizacji oraz promować inicjatywy obywatelskie mieszkańców. W skład 
zarządu stowarzyszenia weszli demokratycznie wybrani przedstawiciele 
Brzozowskiej Rady Organizacji Pozarządowych: Wiesław Pałka, Czesław 
Kędra, Agnieszka Józefczyk, Zofia Brodzicka, Danuta Czaja. Z inicjatywy 
jej członków, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zorganizo-
wane zostało dwudniowe szkolenie „Pozyskiwanie środków na działalność 
organizacji - metodą projektową”. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli 
wiedzę związaną z przygotowaniem projektu, poznali narzędzia ułatwiają-

ce przygotowanie aplikacji, kształtowali praktyczne 
umiejętności przygotowania wniosku o dofinanso-
wanie. Prowadzący szkolenie wykorzystał ogłoszo-
ny konkurs ofert w ramach „Grantu Blokowego dla 
Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich 
Regionalnych Projektów Partnerskich”, dzięki czemu 
kursanci mogli rozpocząć przygotowanie własnych 

Pamiątkowe zdjęcie z zawodów wędkarskich

Uczestnicy szkolenia analizują współpracę samorządu
z organizacjami pozarządowymi

Mieczysław Sabat, 
fot. Marian Wojtowicz
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Zamiast akademii z wierszami i pieśniami patrio-
tycznymi – turniej wiedzy o majowych świętach. W tak 
nietypowy sposób Gimnazjum w  Haczowie uczciło naj-
ważniejsze uroczystości tego miesiąca.

Zgromadzonych na Gimnazjadzie gości, ucznio-
wie powitali pieśnią „Witaj majowa jutrzenko”, po czym 
głos zabrała Helena Zawada, Dyrektor Gimnazjum 
w Haczowie. Objaśniła ona pokrótce pomysł i zasady 
turnieju. Wkrótce potem nastąpiła prezentacja drużyn. 
W konkursie rywalizowały cztery ekipy reprezentujące 
klasy: IA i II B oraz IIA i IIB. Miały one zmierzyć się 
z pytaniami dotyczącymi 1 maja – w tym przystąpie-
nia Polski do UE, Dnia Flagi Narodowej, Konstytucji 
3 maja i święta Matki Bożej Królowej Polski. Ucznio-
wie musieli odpowiedzieć na takie pytaniami jak np.: 
„Co to jest UE?”, „Od kiedy biel i czerwień są barwami 
narodowymi?”, „Co symbolizują polskie barwy naro-
dowe?”,  „Jaka jest geneza święta pracy?” czy „Kogo 
ustanowił Kościół katolicki patronem święta pracy?”. 
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań oceniało 3 oso-
bowe jury. W jego skład weszły: Krystyna Świdrak, za-

służony nauczyciel historii w haczowskim Gimnazjum, Maria Rygiel, 
Dyrektor GOKiW i Renata Czerwińska, również z GOKiW. – Jestem 
pod wrażeniem wiedzy uczniów. Bardzo wyczerpująco odpowiadali na 
zadawane pytania. Były drobne potknięcia, ale wydaje mi się, że była 
to wina stresu. Myślę, że ten quiz to znakomity pomysł. Akademie są 
piękne, ale bierze w nich udział jedynie wybrana grupa osób, a reszta 
się przysłuchuje. Tutaj natomiast trzeba było przygotować się globalnie 
z wszystkich naszych majowych świąt i ten udział, jakby nie patrzeć, był 
czynny – stwierdziła Krystyna Świdrak, przewodnicząca jury. 

W końcowej ocenie komisji poszczególne miejsca różniły się poje-
dynczymi punktami. Zwycięstwo wypracowała ekipa klasy II A uzysku-
jąc 25 pkt. Za nimi uplasowała się IIB z 24 pkt, zaś trzecie równorzędne 
miejsce przypadło klasom IA i IB, które uzyskały po 23 pkt. Nagrodami 
były okolicznościowe upominki i punkty do oceny z zachowania. – Faj-
ny pomysł. Dobrze jest zrobić od czasu do czasu coś nowego. Ja jako 
przewodniczący mojej ekipy za bardzo się nie napracowałem, ale moja 
drużyna miała naprawdę dużo pracy. Ale efekty są – mówił zadowolony 
Krystian Stempek, przewodniczący drużyny reprezentującej IIB. Z re-
zultatów zadowolona była również Helena Zawada. – Organizując ten 
turniej chciałam zachęcić młodzież do bardziej aktywnego przeżywania 
majowych świąt. Myślę, że w ten sposób będzie im łatwiej zapamiętać 
to, co one symbolizują dla nas, Polaków. Wiedzę tę będą mogli później 
przekazywać kolejnym pokoleniom, wzbudzając ich patriotyzm, miłość 
i dumę z tego, że nie tylko przynależą do naszego kraju, ale również do 
tej naszej małej ojczyzny, jaką jest Haczów. Wprowadzając coś nowego 
miałam nadzieję, że młodzież podejmie wyzwanie. I nie zawiodłam się. 
W tych młodych ludziach drzemie olbrzymi potencjał możliwości. Trzeba 
im tylko pokazać i pomóc odkrywać talenty oraz wspierać, by sięgali 
wyżej i wyżej – mówiła Helena Zawada.

Turniej wiedzy 
o majowych świętach

Elżbieta Boroń,

Nad pytaniami można było zastanowić się drużynowo, 
ale odpowiadało się pojedynczo

projektów, które będą miały szansę zostać dofinanso-
wane z pieniędzy zewnętrznych. Podczas szkolenia 
omówiony został model współpracy samorządu tery-
torialnego i organizacji pozarządowych. Kolejną ma-
jową inicjatywą członków Rady było przygotowanie 
i zgłoszenie osób aktywnie działających w organiza-
cjach pozarządowych  na rzecz naszego środowiska 
lokalnego. Do ogłoszonego konkursu „Inicjatywa 
Obywatelska Podkarpacia 2012”  zgłoszone zostały 
2 inicjatywy realizowane przez Fundację Promocji 
Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa na rzecz 
Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka 
Onkologicznego w Brzozowie: „Weekend dla serca” 
i „W trosce o zdrowie potrzebujących”. Działania, 
dzięki którym mieszkańcy naszego i sąsiednich po-
wiatów mogli skorzystać z bezpłatnych badań profi-
laktycznych w kierunku chorób nowotworowych oraz 
chorób układu krążenia. Członkowie Rady zgłosili 
również Justynę Szmigiel i Justynę Szubę z Humnisk 
do konkursu „Wolontariusz Podkarpacia 2012”. Oba 
konkursy prowadzone są w ramach projektu „Budo-
wa systemu współpracy samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych”  współfinansowanego 
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. 

Organizacje pozarządowe powiatu 
brzozowskiego mają swoich reprezentan-
tów w Podkarpackiej Radzie Organizacji 
Pozarządowych (PROP) w Rzeszowie.  
W dniach 17 – 19 maja br. przedstawicie-
le naszego powiatu Wiesław Pałka oraz 
Małgorzata Chmiel wzięli udział w wy-
jazdowym spotkaniu PROP w Przemyślu. 
W pierwszym dniu obrad, uczestnicy spo-
tkali się z Prezydentem Przemyśla Rober-
tem Chomą, członkiem dwóch kadencji 
Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Warszawie, który omówił powsta-
wanie pierwszych ustaw wspierających 
działalność organizacji pozarządowych  
w Polsce. W kolejnych dwóch dniach obrad 
przedstawiciele powiatów Podkarpacia uczestniczyli w szkoleniu „Prawo 
samorządowe w kontekście współpracy z NGO”, oraz w warsztatach:  
„Prawne aspekty realizacji ustawy o DPP i W”, „Diagnoza potencjału oraz 
planowanie działalności PROP”. Szkolenia prowadzili m.in.: Robert Gaw-
lik - Pełnomocnik Prezydenta Przemyśla ds. NGO, Dariusz Baran były 
Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. Wiesław Pałka, fot. Natalia Wołos 

Anna Karczewska prezentuje 
wyniki pracy grupowej 
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Już po raz czwarty, świętując rocz-
nicę lokacji Bliznego, zorganizowane 
zostały Spotkania ze Sztuką Religijną 
„Natchnienia”. Tym razem ich program 
skierowano do dzieci.

Z myślą o najmłodszych mieszkań-
cach gminy Jasienica Rosielna zorgani-
zowano konkurs plastyczny „Świętych 
natchnienia”. – Traktował on o szeroko 
pojętym patronie – mógł to być patron 
imienny, patron wsi czy też anioł stróż. 
Do konkursu zgłosiło się 120 dzieci.  
W przygotowanych przez nie pracach wi-
doczne było bogactwo technik od wykle-
janek przez haft po rzeźbę. Dominował 
motyw Michała Anioła, powtarzał się też 
św. Krzysztof i św. Weronika – opowiadał 
Sebastian Kaczmarski, pomysłodawca 
Spotkań.

Zgromadzone prace oceniane były 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 
0-3 i klasy 4-6. W pierwszej z nich na 
podium stanęli: Jakub Buczek, Wiktoria 
Wrona i Karol Borówka. W kategorii klas 
starszych wśród zwycięzców znaleźli się: 
Julia Potoczna, Weronika Buczek i Alek-
sandra Kuliga. Wszystkie dzieci biorące 
udział w konkursie zostały nagrodzone 
okolicznościowymi podarunkami i sło-
dyczami. Słodki poczęstunek wraz z na-
pojem przygotował dla nich Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej w Bliznem. 
To jednak nie koniec niespodzianek. Dla 
zgromadzonych na wystawie, dzieci i ich 
rodziców zaśpiewał sanocki zespół „So-
uliki”. 

Organizatorzy nie zapomnieli rów-
nież o młodzieży gimnazjalnej. Nastolat-

Natchnienia z Patronami w tle
ki z blizneńskiego Gimnazjum miały oka-
zję uczestniczyć w spotkaniu poetyckim, 
którego gościem był ks. Prałat Zbigniew 
Suchy, Redaktor Naczelny przemyskie-
go Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.  
– Z roku na rok zauważamy coraz większe 
zainteresowanie „Natchnieniami”. Nie 
wiem, może w przyszłym roku zorgani-
zujemy coś z myślą o młodzieży, a może 
ponownie zaprezentujemy twórczość na-
szych lokalnych artystów. Czas pokaże, 
jednak będzie to jak zwykle związane  
ze sztuką religijną – dodał Sebastian 
Kaczmarski.

Organizatorami przedsięwzięcia 
była Parafia Blizne, GOPS w Jasienicy 
Rosielnej, Urząd Gminy w Jasienicy Ro-
sielnej oraz Parafialny Oddział Akcji Ka-
tolickiej w Bliznem.

Nagrodzeni uczniowie

Elżbieta Boroń,

Bogusława Krzywonos jak na ani-
matora kultury przystało postanowiła pro-
mować w Izbie Regionalnej w Krzywem  
koleżanki i kolegów – twórców zrzeszo-
nych w Stowarzyszeniu Ludzi Twórczych 
w Brzozowie. Od 5 maja 2013 r. wystawia 
prace Jana Gaździka - ojca i Moniki Gaź-
dzik - córki pochodzących z Przysietnicy.

Jan Gaździk wystawia bardzo cie-
kawe rzeźby, płaskorzeźby, odlewy gipso-
we oraz obrazy olejne – pejzaże i kwiaty.  
Wśród  20 prezentowanych prac wyróż-
niają się bardzo ciekawym ujęciem orygi-
nalny krucyfiks i Jezusiki Frasobliwe, jak-
że inne w ujęciu artystycznym niż te śp. 
Anieli Orłowskiej z Przysietnicy, czy Ste-
fana Rogoza z Domaradza. Jest znanym od 
wielu lat  artystą nieprofesjonalnym, ale 

jakże różnorodnym, bo jest to tzw. „złota rączka”. 
Wszystko naprawi, zbuduje, namaluje, wyrzeźbi, 
a nawet sfotografuje. Jest niezwykle życzliwym, 
skromnym i serdecznym człowiekiem.

W jego domu można podziwiać wiele jego 
prac, które zdobią ściany w pokojach i których 
nie prezentuje na wystawach. Posiada także obok 
domu małą galerię, w której prezentuje swoje pra-
ce: rzeźbę, płaskorzeźbę, grafikę oraz artystycz-
ne wyroby ze słomy. Dla KGW w Przysietnicy 
wykonuje projekty wieńców dożynkowych. Dla 
Gimnazjum w Przysietnicy wykonał tablicę upa-
miętniająca Patrona ks. Pawła Komborskiego.

Swoje prace prezentował  podczas Dni 
Brzozowa, w Galerii „Inspiro” w Brzozowie oraz 
w Rymanowie Zdroju. Kilkadziesiąt jego prac 
znajduje się w zbiorach prywatnych. Posiada je 
także Muzeum Regionalne w Brzozowie.

Promocyjna wystawa Moniki i Jana Gaździków

Prace Jana Gaździka
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 Córka Monika prezentuje na wystawie 19 obrazów olejnych  

o różnorodnej tematyce: kwiaty, pejzaże, martwą naturę, portrety. 
Jest osobą ciągle poszukującą swojej drogi twórczej. Jak na razie  
poszukuje nowoczesnej formy ekspresji twórczej. Ciekawie ujmuje 
zachody słońca, które są jej ulubionym tematem. Pełno w nich tajem-
nicy, mistycyzmu, kontrastów – czerni i złotych blasków. Nie każ-
dy „zjadacz chleba” jest w stanie to 
zauważyć, a co dopiero przedstawić 
na płótnie. Maluje obrazy olejne na 
płótnie, ciekawi ją pastel, wykonuje 
rysunki ołówkiem i węglem.

Od wczesnych lat obserwo-
wała ojca Jana przy pracy.  Jej ry-
sunki zdobiły gazetki szkolne. Wy-
konywała też różnorodne elementy 
dekoracyjne na szkolne uroczysto-
ści. Uczestniczyła w konkursach 
plastycznych na szczeblu powiato-
wym i wojewódzkim, zdobywając 
czołowe lokaty. Miała wystawy  
w Zespole Szkół w Przysietnicy oraz 
w Rymanowie Zdroju.  Jej sztuka 
daje radość zarówno twórczyni, jak 
i odbiorcy. Nie porównuje się do artystów, gdyż ma świadomość swoich 
ograniczeń, ale cały czas rozwija się twórczo. Dzięki pogodnym obrazom 

Moniki Gaździk – szczególnie jej kwiatom obcujemy  
z paletą słonecznych barw i od razu jest w naszym życiu 
weselej.

Jest studentką Ekonomii Usług Biznesowych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, a swojej pasji – malar-
stwu poświęca każdą wolną chwilę. Prowadzi ponadto 
blog o Przysietnicy:www.przysietnica.bloog.pl

Wystawa malarstwa i rzeźby Jana i Moniki Gaź-
dzików czynna będzie do 16 czerwca 2013 r.

Halina Kościńska, fot. Jan Wolak      

Prezentacja obrazów olejnych autorstwa Moniki Gaździk

WIOSNO, ACH, TO TY?
  

      „Pójdziemy ze śpiewem radosnym
   poszukać Wiosny…”

Koncert słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży

Bogusława Krzywonos – społecz-
ny animator kultury z Krzywego w gmi-
nie Dydnia 

zaprosiła 28 kwietnia 2013 r. go-
ści na niecodzienne związane z Wiosną 
spotkanie, pełne recytacji poezji polskiej, 
radosnego śpiewu i muzyki instrumental-
nej w wykonaniu uzdolnionej młodzieży 
i dzieci z gminy Dydnia.

Sala gimnastyczna SP w Krzywem 
napełniła się gośćmi, wśród których byli 
m.in: Alicja Wosik Wicewojewoda Pod-
karpacki, Jerzy F. Adamski Wójt Gmi-
ny Dydnia, Halina Kościńska Wicepre-
zes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych  
w Brzozowie, Helena Maszczak- malar-
ka z Dubiecka, Jan Wolak – właściciel 
portalu internetowego Brzozowiana.pl, 
Iwona Pocałuń Dyrektor Zespołu Szkół  
w Dydni, Andrzej Kot – były Dyrektor SP 
w Dydni, Janina Zubel, Jan Gaździk, Mo-
nika Gaździk, Urszula Świątek, Krystyna 
Ryba, Danuta Sokołowska – członkowie 
SLT w Brzozowie, Zofia Żebrak – eme-
rytowana Dyrektor SP w Dydni, Mieczy-
sław Nykiel – poeta ludowy z Krzywego, 
Justyna Naleśnik z Końskiego, Danuta 
Kusińska, Marta Bobola i Agnieszka Ba-
ran z Nozdrzca, Danuta Bocoń, Maria 
Nykiel i Maria Kocyła z Krzywego, ro-

dzice dzieci biorących udział w koncer-
cie słowno-muzycznym: Bożena i Mar-
cin Howorko, Anna i Jerzy Kocyłowie, 
Barbara i Waldemar Kondraccy, Agata  
i Janusz Bokowie, Małgorzata i Jerzy Ci-
porowie, Jadwiga i Tomasz Żaczkowie 
oraz Krystyna Bok i Elżbieta Drozd, dar-
czyńcy izby, sympatycy, członkowie spo-
łeczności gminy Dydnia.

Koncert prowadzili profesjonalnie 
Magdalena Drozd i Radek Żaczek. Oni 
też w ujmujący sposób witali gości i za-
chęcali do posłuchania i zobaczenia tego, 
co przygotowała Bogusława Krzywonos 
z dziećmi i młodzieżą. 

Na wiosnę do życia budzi się cała 
przyroda, a człowiek, który jest jej częścią, 
odczuwa mocniej ten cud natury. Te od-
czucia wyrażone zostały w słowach wier-
szy, w piosenkach, muzyce i malarstwie 
Heleny Maszczak z Dubiecka. Małgosia 
Howorko, Radek Żaczek, Dominika Wój-
cik, Kinga Kraczkowska, Gabrysia Bok, 
Kasia, Magda i Ania Kondrackie, Zuzia, 
Ola i Gosia Howorko, Madzia Drozd, 
Justyna Bok, Krzyś Kocyła, Diana Cipo-
ra, Anita Howorko – recytowały wiersze 
Julii Hartwig, Władysława Broniewskie-
go, Edwarda Szymańskiego, Bronisławy 
Ostrowskiej, Piotra Straszyńskiego, Anto-
niego Madeja, Józefa Mączki, Juliana Tu-
wima, Mieczysława Jastruna, Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera, Jana Gawińskiego, 
Heleny Bechlerowej, Barbary Lewan-
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Bogusława Krzywonos odbiera gratulacje 
od Alicji Wosik - Wicewojewody Podkarpackiej

dowskiej, Wincentego Pola, Jana Kaspro-
wicza, Jana Kochanowskiego, Grzegorza 
Timofiejewa, Joanny Kulmowej, Cze-
sława Kuriata. Cóż to było za bogactwo 
pięknego poetyckiego słowa, a wszystko 
o wiośnie, o radosnym czasie narodzin, 
o blaskach, zieloności przyrody, o wierz-
bowych baziach, o pieśni skowronka,  
o dwóch wiatrach, o wilgotnych od rosy 
wiosennych kwiatach – bratkach, stokrot-
kach, storczykach, konwaliach, tulipa-
nach, bzach i fiołkach, o pieśni słowika,  
o pachnących gęstych krzewach, o mu-
zyce płynących rzek. Wszystko przepla-
tane muzyką z płyt CD, śpiewem w wy-
konaniu solistek i 20-osobowego zespołu 
wokalnego „Mansarda” prowadzonego 
przez Jadwigę Rajtar Żaczek z Niebocka, 
której na gitarach towarzyszyli: Andrzej 
Kwiatkowski i Katarzyna Kot. Solistkami 
były: Monika Krowiak, Katarzyna Kot, 
Magdalena Starańczak, Kamila Pomykała  
i Anita Oleniacz. Wykonali kilka utwo-
rów, m.in. „Nuta z Ponidzia”, „Już jest 
wiosna”, „Krajka”, „Gloria”, „Jak moty-
le”, „Pamiętajcie o ogrodach”, „W zielo-
nym gaju”, „Ach, jak przyjemnie”, „Cho-
dzą ulicami ludzie”, „ Wiosna, cieplejszy 
wieje wiatr”, „Tak smakuje życie”.

Nie zabrakło symbolicznego topie-
nia Marzanny oraz wspaniale dobranego 
wiersza. Cisza panowała na sali, bo nie 
chcieliśmy uronić ani jednego słowa, 
które mocno zapadały w nasze serca  
i dusze, bo jak można było nie wzruszyć 
się przy słowach: „ …Zazielenią się lasy, 
słońce złotą roześmieje pogodę, na ga-
łązki rozkwitłe i młode, na zarosłe trawą 
kurhany…, i jaskółki tu zlecą na wiosnę 
i drzew wrócą poszumy radosne” – Jó-
zefa Mączki – poety legionowego rodem  
z brzozowskiego Widacza, czy Wincen-
tego Pola: „Z wielkich tajemnic, jedna 
tajemnica jest w mowie kwiatów, miło-
śnie czytelna: I kwiaty mówią, jak mówi 
źrenica – życiem wymowna, duchem 
nieśmiertelna” i na koniec Czesława Ku-

riata: „ Tyle jest łagodności w wiośnie…, 
a jednak ta wiosna, przepędza zimę bez-
litośnie. A kiedy wszystko się zazieleni  
i nie będzie już końca kwiatom. Dojrzała 
wiosna się zmieni, Jak zawsze – w lato!”, 
przy melodyjnych piosenkach przepla-
tanych świergotem jaskółki, klango-
rem lecących żurawi, śpiewem słowika,  
w otoczeniu barwnych, bibułkowych, ale 
jak żywych kwiatów wykonanych przez 
Danutę Sokołowską z Wydrnej i Ur-
szulę Świątek z Brzozowa. Nasze oczy 
przyciągała barwna dekoracja z postacią 
Pani Wiosny i napisem „Wiosno – ach, to 
ty?” – tytułem piosenki niezapomnianego 
Marka Grechuty, wykonana przez panią 
Jadwigę Rajtar Żaczek.

Bogusławie Krzywonos, recytato-
rom, solistkom, zespołowi oraz opieku-
nom dziękowała zachwycona koncertem 
Alicja Wosik -Wicewojewoda Podkar-
packi, wręczając Bogusławie Krzywonos 

list od Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej  
- Wojewody Podkarpackiej. Także Jerzy 
F. Adamski Wójt Gminy Dydnia przeka-
zał stosowny prezent w postaci publikacji, 
a Halina Kościńska Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Ludzi Twórczych z Brzozowa 
- kosz kwiatów, panie zaś reprezentujące 
Gminę Nozdrzec - list gratulacyjny.

 Podziękowania i gratulacje zwią-
zane były także z otrzymanym przez Bo-
gusławę Krzywonos tytułem „Kobiety 
Przedsiębiorczej 2012 roku w wojewódz-
twie podkarpackim” w Plebiscycie Czy-
telników Gazety Codziennej „Nowiny”.

Wysłuchaliśmy koncertu akorde-
onowego w wykonaniu Huberta Dem-
czaka z Temeszowa, ucznia Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Sanoku oraz 3 
utworów wokalnych w wykonaniu Alek-
sandry Mielcarek, uczennicy klasy III 
Gimnazjum w Starej Wsi, zwyciężczyni 
III Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglo-
języcznej w Warszawie, w kategorii pio-
senki angielskiej, której towarzyszyli na 
instrumentach Stefan Prajsner - piano  
i Bartłomiej Prajsner – gitara akustyczna.

  Na zaproszenie Bogusławy 
Krzywonos goście przeszli do sali wy-
staw zmiennych, gdzie uczestniczyli  
w finisażu wystawy malarstwa pani Hele-
ny Maszczak z Dubiecka. 

  Pan Stanisław Cyparski z Brzozo-
wa sfilmował spotkanie, Jan Wolak zro-
bił dokumentację fotograficzną na portal 
internetowy, Tomasz Żaczek sfilmował 
koncert, pracownicy GOK w Dydni za-
jęli się obsługą aparatury nagłaśniającej,  
a mamy dzieci biorących udział w koncer-
cie słodkim poczęstunkiem. Nie mogę też 
nie wspomnieć o wspaniałych proziakach 
pani Marii Nyklowej i o osobach poma-
gających w przygotowaniu uroczystego 
spotkania. Wszystkim należą się serdecz-
ne słowa podziękowania.
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WIOSKA DZIECIĘCA

Minął już prawie rok odkąd rozpo-
częliśmy budowę Wieloetnicznej 

Wioski Dziecięcej. Inicjatorem budowy 
jest Fundacja Pomocy Dzieciom im. Sta-
nisławy Bieńczak. 

W niedługim czasie po poświęceniu 
placu budowy, które odbyło się 2 czerwca 
2012, ruszyły prace przy fundamentach 
pod dwa budynki. Podjęliśmy intensywną 
pracę nad promocją projektu i pozyskiwa-
niem środków na budowę. 

Materiały budowlane, rabaty na za-
kup niezbędnych surowców oraz środki 
pieniężne – między innymi w taki sposób 
przedsiębiorcy z Podkarpacia i z innych 
rejonów kraju wspierają budowę Wioski 
Dziecięcej. Część pieniędzy na ten cel 
przekażemy z firmy Eleo-Budmax, która 
jest mecenasem i opiekunem Fundacji. 
Jednak cały czas potrzeby są ogromne.

Przez ten rok, dzięki wsparciu dar-
czyńców, udało nam się postawić dwa 
budynki w stanie surowym. Obecnie  
w budynku nr 1 trwają prace przy tynkach 
wewnętrznych. Ponadto rozpoczęły się 
prace przy elewacji budynku nr 2.  

Do końca czerwca planujemy za-
kończyć prace przy sieci kanalizacyjnej 
wewnętrznej i zewnętrznej w obu budyn-
kach, tynki i wylewki w budynku nr 1 oraz 
prace brukarskie wokół obu budynków.

Naszym marzeniem jest przekaza-
nie jednego wykończonego budynku  na 
rodzinny dom dziecka jeszcze przed roz-
poczęciem nowego roku szkolnego. 

W październiku ubiegłego roku 
Honorowy Patronat nad budową Wioski 
objął polski koszykarz grający w NBA  

– Marcin Gortat ze swoją Fundacją 
MG13. Z końcem roku zyskaliśmy Spon-
sora Wspierającego - Grupę PSB S.A., 
wiodącego dystrybutora materiałów bu-
dowlanych w Polsce. Od marca tego roku 
swoją pomocą wspierają nas uczniowie 
Zespołu Szkół Budowlanych z Brzozo-
wa, którzy wykonują nieodpłatnie prak-
tyki przy pracach wewnątrz budynków.

Budowa Wioski Dziecięcej jest 
wynikiem naszych przemyśleń, aby 
wszystkie dzieci całego świata miały 
kochających rodziców i warunki do pra-
widłowego rozwoju. Będziemy dążyć 
do tego, by każde dziecko, które do nas 
trafi, było kochane i nauczyło się kochać 
innych. 

Podstawowym założeniem Wio-
ski będzie wychowanie podopiecznych 
w duchu szacunku i tolerancji wobec 
zróżnicowania etnicznego, w tym kultu-
rowego. Chcemy przeciwdziałać dyskry-
minacji i wykluczeniu społecznemu, cze-
go ważnym aspektem będzie integracja 
mieszkańców Wioski z lokalnym środo-
wiskiem, co pozwoli nam promować ideę 

WSZYSCY BUDUJEMY 
WIOSKĘ DZIECIĘCĄ

braterstwa i przyjaźni między narodami. 
W Wiosce znajdzie się kompleks 

rodzinnych domów dziecka dla sierot na-
turalnych i społecznych, miejsce dla sa-
motnych matek, kobiet w ciąży, a także 
ofiar przemocy. Wioska będzie otwarta na 
potrzeby każdego dziecka bez względu na 
rasę, narodowość czy pochodzenie. Szcze-
gółowe informacje dostępne są na naszych 
stronach internetowych: www.fpd.org.pl, 
www.wioskadziecieca.eu.

Zachęcamy do wspierania budowy 
Wioski Dziecięcej. Na obecnym etapie 
najbardziej potrzebujemy wszystkiego, 
co jest niezbędne do wyposażenia domu, 
m.in.: mebli, sprzętu agd, rtv. 

Jak co roku, w ramach działalności 
statutowej, organizujemy Tydzień Solidar-
ności z Ubogim Dzieckiem. Tym razem 
odbędzie się od 27 maja do 2 czerwca br. 
W imieniu potrzebujących dzieci prosi-
my o wsparcie. Każda, nawet najmniejsza 
kwota ma ogromne znaczenie.  

Prosząc o pomoc, chcemy jedno-
cześnie podziękować tym, którzy nas 
wspierają  i współpracują z nami. Dzięku-
jemy tym, którzy społecznie angażują się 
w działania Fundacji oraz indywidualnym 
Darczyńcom. Pragniemy podziękować 
również firmom i przedsiębiorcom, którzy 
włączyli się do pomocy, a także wszyst-
kim podatnikom, którzy odpowiedzieli na 
nasz apel i przekazali 1% swojego podat-
ku naszym podopiecznym.

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzie-
li się z innymi”. Przytaczając słowa Jana 
Pawła II, zachęcamy do dzielenia się z po-
trzebującymi, tym co posiadacie.

Z pozdrowieniami
Bożena i Andrzej Bieńczak

Postępują prace przy budowie Wioski Dziecięcej
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Artyści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ludzi Twórczych w Brzo-
zowie brali udział w 10-tej edycji Święta Paniagi 3 maja br. w Rzeszo-
wie. Impreza ta odbywa się na najbardziej reprezentacyjnej i klima-
tycznej ulicy 3 Maja, stanowi znakomitą okazję do zaprezentowania 
swojej twórczości dla różnych organizacji działających w regionie. 
Stwarza ona doskonałą szansę do spędzenia czasu w przyjaznej, ro-
dzinnej atmosferze, wysłuchania licznych koncertów i skosztowania 
specjałów staropolskiej kuchni.

Podstawowym celem Święta Paniagi jest zaprezentowanie 
mieszkańcom Podkarpacia i turystom dzieł z zakresu szeroko pojętej 
kultury, nauki, sztuki i biznesu. Przedsięwzięcie to rokrocznie przy-
ciąga sympatyków dobrej zabawy, niepowtarzalnej atmosfery i uroku 
ulicznego jarmarku (Stowarzyszenie brało udział również w 2012 r. 
w tym Święcie) W tym specjalnym dniu, wzdłuż ulicy 3 Maja zapre-
zentowały się instytucje, firmy oraz 
producenci wyrobów rękodzielni-
czych, rzemieślniczych i żywności 
ekologicznej. 

Program kulturalny imprezy 
zakładał niezwykle bogatą oprawę. 
Na uczestników czekała barwna 
parada orkiestr i korowód tancerzy, 
prezentacje przygotowane przez 
domy kultury, wyższe uczelnie, 
szkoły artystyczne oraz wiele in-
nych atrakcji.

Tym razem różne techniki rę-
kodzieła prezentowały następujące 
osoby:
- Stefania Bąk z Przysietnicy - ser-
wety, wyroby ze słomy
- Małgorzata Chmiel z Brzozowa - 
projekty odzieży lnianej zdobionej 
ręcznym haftem
- Ludmiła Chrobak ze Wzdowa – 
wyroby szydełkowe
- Barbara Florek z Brzozowa – arty-
styczne wyroby z filcu 

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych 
na 3 Maja w Rzeszowie

- Grażyna Hanus z Brzozowa – haft krzyżykowy 
- Ryszard Kielar z Bliznego – artystyczne wyroby z drew-
na

- Józef Łoś z Rymanowa - artystyczne i użytkowe 
wyroby z drewna
- Elżbieta Maliwicka z Jaćmierza – wyroby szy-
dełkowe
- Helena Młynarska – serwety richelieu
- Urszula Świątek z Brzozowa – haft krzyżykowy, 
wyroby szydełkowe
- Dorota Wasylewicz-Krynicka z Brzozowa - ma-
larstwo olejne i ikony
- Czesława Witek z Haczowa - kwiaty z bibuły
- Natalia Wojtoń z Trześniowa - biżuteria arty-
styczna
- Marta Zelny – ceramika.

Tego typu prezentacje twórczości to spo-
tkania różnych kultur, wymiana doświadczeń, 
nawiązywanie nowych kontaktów, a tym samym 
wspaniała promocja powiatu brzozowskiego.

Małgorzata Chmiel
Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie

Uprzejmie informuję, że osoby zaintereso-
wane przystąpieniem do naszego Stowarzyszenia 
proszone są o kontakt e-mail: stowarzyszenie.lu-
dzitworczych@onet.eu

Stoisko Stowarzyszenia Ludzi Twórczych z Brzozowa

Malarstwo olejne i ikony autorstwa 
Doroty Wasylewicz - Krynickiej z Brzozowa 
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Z rodziną nie tylko na zdjęciach 
wychodzi się dobrze. Dzięki najbliż-
szym można czasem wypłynąć na głębo-
kie wody, wybić się ponad przeciętność. 
Jak Janina Zubel, pisankarka z Jabłonki. 
Ludowa artystka, o talencie której prze-
konali się nie tylko mieszkańcy powiatu 
brzozowskiego, a później wielu innych 
regionów w Polsce. Z czasem twórczość 
naszej krajanki poznała część Europy,  
a następnie Kanady i Stanów Zjednoczo-
nych.

Bratową zainteresował konkurs
A wszystko za sprawą bratowej Stefa-
nii, która dowiedziała się o konkursie na 
najładniejsze pisanki, organizowanym  
w Przemyślu na początku lat sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku. – Zaczęła mnie 
namawiać, żebym wysłała swoje prace. 
Nie za bardzo chciałam, stwierdziłam, że 
to nie ma sensu. Bratowa jednak nalegała. 
Powiedziałam jej więc, żeby wzięła sama  
i wysłała, skoro tak jej na tym zależy. Dru-
gi raz nie musiałam powtarzać. Postąpiła 
zgodnie z moją wskazówką i przestałam  
o sprawie myśleć – opowiada Janina Zu-
bel. O konkursie przypomniało pismo, 
wysłane do Jabłonki przez organizatorów. 
W przesyłce poinformowano, że Janina 
Zubel została zwyciężczynią konkursu.  
– Zaskoczenie było pełne. Nie zdawałam 
sobie sprawy, że moje pisanki tak się mogą 
spodobać jurorom. Nie wykonywałam ich 
z myślą o laurach, tylko z przyjemności. 
Od 9 roku życia. Kiedy mój brat przyniósł 
od swojej dziewczyny pisankę i położył  

w kuchni na stole. Jak ją dostrzegłam, to 
pomyślałam, że może sama bym spróbo-
wała taką zrobić. Nie wiedziałam, że tak 
mnie to wciągnie. Taką satysfakcję i ra-
dość mi to będzie sprawiało – podkreśliła 
artystka z Jabłonki.

Sukces podwójny
Nagroda nie tylko usatysfakcjonowa-
ła Panią Janinę, ale zmieniła jej życie, 
przede wszystkim urozmaiciła zawodo-
we. W piśmie wszak skierowanym do 
niej przez organizatorów, nie tylko po-
informowano o pierwszym miejscu, lecz 
jednocześnie zapytano o koszt jednej pi-
sanki – Nie miałam pojęcia, jaką kwotę 
podać. Odpowiedziałam, zgodnie zresztą 
z całkowitą prawdą, że nie wiem, na ile 
wycenić prace – stwierdziła. Sprawy za-
częły toczyć się bardzo szybko. Z Panią 
Janiną skontaktowali się przedstawiciele 
Spółdzielni Pracy Wytwórców Rękodzie-
ła Ludowego i Artystycznego „Milenium” 
w Krakowie. Zaproponowali cenę za pi-
sankę (11 złotych 30 groszy), a także sta-
łą pracę. Robienie pisanek przestało być  
w tym momencie tylko pasją Janiny Zu-
bel, a stało się sposobem zarabiania na 
życie. – Składano mi zamówienie na po-
szczególne miesiące. Najmniej 200 sztuk, 
a dość często zdarzało się 500. To było 
naprawdę wyzwanie. Zawsze wykonywa-
łam pisanki techniką skrobania. Do od-
powiedniej farby, rozpuszczonej z dodat-
kiem octu, wkładałam jajka, a następnie 
już ufarbowane zaczynałam drapać. Na 
jedną pisankę potrzeba około godziny. 
W ciągu dnia wykona się maksymalnie 
10-12. Mówię oczywiście o pisankach  

z wzorem regionalnym, naszym pod-
karpackim. Chyba, że ktoś zamówił  

z łatwiejszym wzorem. Wtedy robiło 
się więcej, ale taka produkcja była 

rzadkością – tłumaczy artystka. 
Pisanki regionalne charakte-

ryzuje drobne wzornictwo 
nawiązujące do koron-

karstwa. Wymagające 

nie tylko talentu stricte plastycznego, ale 
także precyzji i cierpliwości. Dlatego są 
unikatowe. 

Nowa technika
Tym sposobem artystyczna twórczość 
stała się dla Janiny Zubel działalnością 
dochodową. – Zarabiało się całkiem nie-
źle. Pracy było bardzo dużo, zwłaszcza 
kiedy trzeba ją było łączyć z obowiązka-
mi rodzinnymi, wymagającymi opieki nad 
trójką dzieci i zajmowania się domem, 
ale wysiłek przynosił konkretne efekty 
– wspomina pisankarka. Po pierwszym 
roku pracy zmieniła się technika wyrabia-
nia pisanek. Początkowo farbowano, ma-
lowano, czy skrobano jajka pełne, z za-
wartością białka i żółtka wewnątrz. Wraz 
ze wzrostem zainteresowania pisankami 
ze strony odbiorców i coraz większymi 
zamówieniami metoda powyższa wyczer-
pała swoją przydatność praktyczną. Część 
jajek po prostu zaczęła się psuć, więc na-
leżało wymyśleć sposób na zapewnienie 
pisankom długowieczności. I wymyślo-
no. Postanowiono oddzielić zawartość od 
skorupki, tworząc tak zwane wydmuszki. 
– Praca stała się jeszcze trudniejsza, dla-
tego niektóre z pisankarek zrezygnowały  
z działalności. Wypracowałam sobie spo-
sób tworzenia pisanek, polegający na 
drapaniu wzorów na pełnym jajku, zaś 
robienie wydmuszki zostawiałam na ko-
niec, kiedy pisanka była już gotowa – tłu-
maczy Pani Janina. Wyroby artystki z Ja-
błonki zaczęły robić furorę. Sprzedawały 
się znakomicie, zarówno w Polsce, jak  

Znana nawet w Nowym Jorku

Janina Zubel
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i za granicą. Na przykład we Włoszech  
i Niemczech.

Zamówienia specjalne 
Oprócz zamówień ze Spółdzielni Mile-
nium trafiały się życzenia specjalne, głów-
nie od odbiorców indywidualnych. Tych 
Janina Zubel spotykała przede wszystkim 
podczas wyjazdów do Krakowa. Między 
innymi na Targi Ludowe, które corocz-
nie odbywały się jesienią. Trwały cały 
tydzień, a wystawcy prezentowali swoją 
sztukę na krakowskim Rynku. – Podszedł 
raz do naszego stoiska mężczyzna i zapytał 

czy jest możliwe wykonanie pisanek z logo 
Polskich Linii Lotniczych LOT. Na kiedy? 
– zapytałam. Na jutro – padła odpowiedź, 
która początkowo mnie zniechęciła i prze-
straszyła, jednak po chwili poczułam mo-
bilizację i postanowiłam podjąć wyzwanie. 
Pracowałam do czwartej rano i zdążyłam 
przygotować 40 pisanek z napisem LOT. 
Zamówienie zostało odebrane z radością 
wielką okazaną przy tym. Najprawdopo-
dobniej był to pilot lub pracownik LOT-u, 
który wylatywał za granicę i chciał ko-
muś wręczyć dość oryginalny upominek. 
Nawet nie zdążyłam dopytać dla kogo 

przeznaczone są te pisanki. Innym razem 
podeszła do mnie pewna pani i zakomuni-
kowała, że już wcześniej kupowała u mnie 
pisanki i część z nich rozpowszechniała 
w Nowym Jorku, gdzie mieszkała. Trafi-
ła się również mieszkanka okolic Sanoka, 
wywożąca moje pisanki do Kanady, gdzie 
wyemigrowała  – wspomina. W tamtych 
czasach (lata 70, 80) wyzwanie stanowiło 
zdobycie większej ilości jajek. Z proble-
mem tym jednak Pani Janina poradziła 
sobie znakomicie, wykorzystując inne 
swoje zajęcie. – Byłam kucharką wesel-
ną, a na przyjęciach jak wiadomo, potraw 

jajecznych lub takich, dla których jajko to 
składnik podstawowy, nie brakuje. Dla-
tego po każdym wykorzystanym jaju do 
menu zostawała wydmuszka, przynoszo-
na do domu. Także jedno zajęcie spożyt-
kowałam do wykonywania obowiązków  
w innym zawodzie. Nie marnowałam za-
tem ani czasu, ani składników potrzeb-
nych do robienia pisanek – podkreśla.

Wszechstronność
Zdolności manualne od zawsze wyróżnia-
ły Janinę Zubel. A wykonywanie pisanek, 
to nie jedyna forma sztuki, w której czuła 

się pewnie. Wyszywanie, robienie palm 
wielkanocnych, pająków ze słomy piecze-
nie pieczywa obrzędowego też nie były jej 
obce. – Skupiłam się jednak na pisankach. 
Na inne rzeczy nie było po prostu czasu. 
Zresztą z biegiem lat wyrabianie pisanek 
stało się obowiązkiem. W danym miesią-
cu miałam zrobić tyle i tyle, więc trzeba 
było zrealizować zamówienie. Spółdziel-
nia wymagała, a ja starałam się nigdy nie 
zawieść. I zawsze udawało mi się dotrzy-
mać terminu. Może dlatego, że nigdy pi-
sankarstwa nie zaczęłam traktować jako 
zawodu. Zawsze to była dla mnie przede 
wszystkim przyjemność. I tak zostało do 
dzisiaj. Po prostu proces tworzenia pi-
sanki, to dla mnie wypoczynek. Chociaż 
niektórzy się dziwią, bo to żmudna pra-
ca. Trzeba być skupionym, precyzyjnym, 
wytrwałym. Część znajomych, rodziny 
doradza, żebym już zrezygnowała z tego 
zajęcia. Ale ja nie chcę. To mi daje dużo 
radości. Teraz zamówienia ograniczają 
się raczej do okresu świąt wielkanocnych. 
Cieszę się, że ludzie jeszcze pamiętają  
o pisankarce z Jabłonki. Dyplomów, na-
gród, wystaw, występów w telewizji było 
dużo, ale najbardziej cieszy dobre słowo 
przy odbiorze pisanek. Poświęciłam pi-
sankarstwu bardzo dużą część swojego 
życia, dlatego aprobata mojej twórczości 
potwierdza podjęcie dobrej życiowej de-
cyzji. Utwierdza w przekonaniu, że kiedyś 
zdecydowałam się robić coś, co potrafię. 
Coś, co lubię, co daje mi satysfakcję, no 
i na dodatek utrzymanie. A najważniej-
sze, że na tę pracę było zapotrzebowanie. 
Oznaczające, że kupujący pisanki do-
ceniali mój wysiłek, umiejętności, moją 
twórczość. Taka świadomość, to  napraw-
dę wspaniałe uczucie – podsumowuje Ja-
nina Zubel.

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne
- Uzupełniające LO dla dorosłych - zaoczne
- Policealne - technik BHP
- Pedagogiczne 
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Komputerowe
- Kierowca wózków jezdniowych

ZAKŁAD   DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  W   RZESZOWIE
OŚRODEK   KSZTAŁCENIA   ZAWODOWEGO 

Brzozów  ul.  ks. J. Bielawskiego 1, II piętro, 
tel./fax: 13 43 418 71  e-mail: brzozow@zdz.rzeszow.pl

Ponadto przy ZDZ działają komisje:
- Nadające tytuły robotnika i mistrza w zawodzie
- Uprawnienia energetyczne, spawalnicze, monterów rur mie-

dzianych
- Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  

w zakładach pracy

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

Punkt Doradztwa Zawodowego dla osób niepełno-
sprawnych – ZDZ Info, ZDZ Net
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług, informa-
cji i poradnictwa zawodowego. 

Sebastian Czech
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„POROZMAWIAJMY O EUROPIE” 

Rozmawiała: Magdalena Pilawska

Magdalena Pilawska: Pani Poseł 9 
maja obchodziliśmy Dzień Europy  
- zarówno w Polsce jak i w Europie od-
było się szereg inicjatyw promujących 
Unię Europejską, jednocześnie 1 maja 
przypadała 9 rocznica przystąpienia 
Polski do UE – powoli zbliżamy się do 
okrągłego jubileuszu i coraz częściej 
spotykamy się z pierwszymi podsumo-
waniami tego okresu – jak Pani ocenia 
ten czas z perspektywy Podkarpacia? 
Elżbieta Łukacijewska: Zawsze zazna-
czam, iż przystąpienie Polski do Unii Eu-
ropejskiej stworzyło szereg możliwości, 
po które nigdy nie moglibyśmy sięgnąć 
będąc poza UE. Osobiście uważam, iż 
Podkarpacie w sposób szczególny sko-
rzystało z zastrzyku finansowego, który 
płynie z Brukseli. Wystarczy rozejrzeć 
się wokół i zobaczyć, ile inwestycji re-
alizowanych jest przy wsparciu funduszy 
unijnych, zapewniam Panią, że większość 
z nich nie miałaby szansy realizacji, po-
nieważ samorządy nie byłyby w stanie 
pokryć finansowo takich  przedsięwzięć.

M.P.: A jak ocenia Pani informa-
cję, jaka początkiem maja napłynęła  
z Brukseli, o karze dla Polski w wyso-
kości 80 milionów euro za złe rozlicze-
nie małych gospodarstw? 
E.Ł.: Przede wszystkim, uważam, że nie 
powinniśmy ulegać emocjom. Spokojnie 
poczekajmy na dalsze rozstrzygnięcia  
w tej kwestii i dokładne przeanalizowanie 
sprawy – dopiero niedawno też mieliśmy 
informację o wstrzymaniu środków na 
inwestycje drogowe, po wyjaśnieniach 
przedstawionych przez Polskę okazało 
się, że zostały one odblokowane. Mam 
nadzieję, że również w tym przypadku 
skończy się na wyjaśnieniach. Osobiście 
spotykam się z opiniami, iż polskie pro-
cedury przyznawania dotacji unijnych są 
tak zbiurokratyzowane, i często 
zniechęcają beneficjentów, dlate-
go  myślę, że przy takiej przejrzy-
stości dokumentacji nie powinien 
nam się wkraść żaden błąd, ale 
poczekajmy, myślę, że w najbliż-
szym czasie Komisja Europejska 
poda szczegółowe informacje do-
tyczące powyższej sprawy.

M.P.: Porozmawiajmy teraz 
o Pani pracy w Parlamencie 
Europejskim. Ostatnia inter-
pelacja jaka została przez Panią złożo-
na poruszała kwestię pieszych przejść 
granicznych. Gdzie na naszym terenie 
według Pani takie przejścia powinny 
powstać? 
E.Ł.: Przede wszystkim uważam, że Biesz-
czady są tym miejscem, w którym takie 
przejście powinno się uruchomić. Zresztą 
wiele lat temu taki pomysł był. Stworze-
nie takiej możliwości to przede wszystkim 
ukłon w stronę turystów, którzy bardzo 

często zwracają uwagę na tą kwestię oraz 
szansa rozwoju branży turystycznej na 
pograniczu polsko – ukraińskim. Urucho-
mienie takiego przejścia bez wątpienia 
uatrakcyjniłoby Polskę Wschodnią, jak 
również stworzyło szansę promocji pięk-
nych terenów ukraińskich, jak również 
ukazałoby otwartość tego kraju na Euro-
pę. Pozwolę sobie w tym miejscu dodać, 
iż w nowej perspektywie finansowej prze-
widziane są środki na realizację takich 
inwestycji. Dodatkowo w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych został powołany 
specjalny zespół, który ma zająć się tą 
kwestię, jak widać pierwsze kroki w tym 
kierunku zostały poczynione, a reszta za-
leży już od rozmów dyplomatycznych oraz  
inicjatyw oddolnych wojewodów. 

M.P.: Pani Poseł jak ocenia Pani  
z punktu widzenia naszego kraju przy-
stąpienie do UE Chorwacji?
E.Ł.: Uważam, iż Chorwaci od 1 lipca 
br. będąc pełnoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej będą bardzo ważnym part-
nerem Polski w Brukseli. Pan Prezydent 
Bronisław Komorowski podczas oficjal-
nej wizyty w Chorwacji sam zaznaczył, iż 
liczy na dobrą współpracę z Zagrzebiem 
na forum UE. Członkostwo Chorwacji 
to również nowy impuls we współpracy 
między polskimi i chorwackimi przedsię-
biorcami. Dodatkowo Chorwacja jako 
członek UE będzie współdecydowała  
o kwestii umowy stowarzyszeniowej dla 
Ukrainy, będąc bardzo ważnym i poten-
cjalnym sojusznikiem dla Polski. Mam 
nadzieję, że zarówno w tej jak i w wielu 
innych inicjatywach Polska i Chorwacja 
będą wypowiadać się w podobnym tonie.

Wywiad z Elżbietą Łukacijewską 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Elżbieta Łukacijewska
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Koła Gospodyń Wiejskich Powiatu Brzozowskiego

Pielęgnują polską tradycję

Anna Rzepka

Aktywnie uczestniczą w życiu społeczności 
lokalnej. Stanowią element kultury i tożsamości 
naszego regionu, zaś ich działania są szeroko 
doceniane w społeczeństwie. Koła Go-
spodyń Wiejskich, bo o nich właśnie 
mowa, pielęgnują polską tradycję.

Jak podają źródła, pierwsze 
Koła Gospodyń Wiejskich powstały 
ponad 130 lat temu. Ich rola i za-
dania nie odbiegały jednak bardzo 
od współczesnych. Kobiety organi-
zowały kursy szycia, gotowania oraz pie-
czenia, uczyły prowadzenia domu. Pomagały 
tworzyć  szkoły, ochotnicze straże pożarne, wspo-
magały ludzi w trudnej sytuacji  i uczyły wzajemnej pomocy. 
Organizowały też festiwale i spektakle ludowe oraz różnego 

typu biesiady. Promowały sztukę ludową i wywie-
rały duży wpływ na rozwój polskiej wsi. 

Na terenie naszego powiatu można zauwa-
żyć duży wzrost aktywności kół gospodyń wiej-
skich, których obecnie jest już blisko 40. Coraz 
częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy   

i społeczny swoich matek i babć, a także 
mając na uwadze potrzebę modernizacji 

i odnowy wsi wstępują do KGW lub 
zakładają nowe koła. Panie z KGW 
uczestniczą w różnego rodzaju 
imprezach, dzięki czemu mamy 
okazję skosztować ich rewelacyj-
nej kuchni, usłyszeć o lokalnych 
zwyczajach czy poznać wielopo-

koleniowe tradycje. 
Poniżej prezentujemy składy 

Kół Gospodyń Wiejskich w poszczegól-
nych gminach powiatu brzozowskiego oraz 

przepis na danie, które jest ich specjalnością. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Siedliskach

Gmina Nozdrzec cz.1

Skład KGW w Siedliskach: Henryka Fień – prze-
wodnicząca, Wiesława Kociuba – zastępca, Małgorzata 
Pyrcz – sekretarz, Danuta Bober – skarbnik, Małgorzata 
Habrat, Bogusława Zawadzka, Barbara Bułdys, Aga-
ta Misiewicz, Wiesława Salwiak, Maria Karnas, Jani-
na Marszałek, - Bernadeta Cichocka, Alicja Cichocka, 
Małgorzata Kociuba, Władysława Tatarzyn, Romana 
Cichocka, Agata Zawadzka, Janina Cichocka, Janina 
Kulon, Kazimiera Gałajda, Maria Grządziel, Zofia Sycz, 
Renata Sycz, Teresa Jagusztyn, Renata Małachowska.

Specjalność koła to gołąbki z ziemniakami
Czas wykonania:80 minut (na 4 porcje)

Składniki: 8 liści kapusty włoskiej, 1/2 kg 
ziemniaków, 1 duża cebula, 3 czubate łyżki 
mąki, majeranek, sól, pieprz
Wykonanie: Ziemniaki obrać i przygoto-
wać jak do placków ziemniaczanych, czyli 
zetrzeć na tarce (razem z cebulą), wymie-
szać z mąką i przyprawami. Liście kapu-
sty włoskiej gotować dwie, trzy minuty  
w osolonej wodzie aż zmiękną. Po osącze-
niu ściąć twarde części głąbów, tak by nie 
podziurawić liści. Tak przygotowane liście 
nadziewać ziemniaczanym farszem, nakła-
dać 1-2 łyżki farszu (w zależności od wiel-
kości liścia). Starannie składać w kwadra-
towe paczuszki, tak, by nie wypływał farsz. 
Umieścić w dużym rondlu w ten sposób, by 
ściśle do siebie przylegały. Dusić około 40 
minut pod przykryciem z dodatkiem nie-
wielkiej ilości wody.

Uwagi:  Można podawać z sosem grzybowym 
lub pomidorowym. Gołąbki nie przywrą do dna 
rondla, kiedy na dnie umieścimy liście kapusty.

Rogaliki babuni
Czas przygotowania: 4,5 godziny
Składniki: 3 szklanki mąki pszennej, 250g 
margaryny, 1 łyżka cukru pudru, 5dag drożdży,  
¾ szklanki kwaśnej śmietany, 2 żółtka, 1 jajo, 
marmolada, cukier puder do posypania
Wykonanie: Drożdże rozpuścić w śmietanie. 
Mąkę zmieszać z margaryną, rozpuszczonymi 
drożdżami, jajkami, cukrem i wyrobić ciasto-
(troszkę wolniej jak na pierogi). Podzielić na 
dwie części. Rozwałkować ciasto na grubość 
3mm w kształcie koła,następnie należy podzie-
lić na 12 części (w kształcie trójkąta), formo-
wać rożki wkładając do każdego marmoladę. 
Piec na natłuszczonej i posypanej mąką blasze  
w temp.2000C przez 30-40 minut.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebkach

Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wesołej

Skład KGW w Izdebkach: Mieczysława Wojdanowska – przewodniczą-
ca, Zofia Potoczna – zastępca, Genowefa Serwatka – skarbnik, Anna Skórska, 
Krystyna Helon, Barbara Barć, Krystyna Bednarz, Krystyna Bobola, Danuta 
Dziura, Bogusława Gładysz, Zofia Gładysz, Alfreda Helon, Maria Mazur, Ja-
nina Mistecka, Zofia Koczarga, Małgorzata Obłój, Janina Oleniacz, Alfreda 
Owsiana, Wanda Owsiana, Helena Pietrasz, Ewa Skrabala, Helena Sura, Elż-
bieta Szerszeń, Danuta Tomońska, Renata Zubel.

Specjalność koła to pierogi razowe „Staropolskie”
Ciasto: ½ kg mąki pszennej razowej, ½  kg maki pszennej zwykłej, 2 jaja,
sól, ciepła woda, ½ szklanki oleju
Farsz: ½ główki świeżej kapusty, 1 kg kapusty kwaszonej, garść suszonych 
grzybów, 2 cebule, pieprz, sól
Wykonanie: Obydwie mąki wymieszać, dodać pozostałe składniki i za-

gnieść ciasto. Kapustę i grzyby ugotować, drobno 
pokroić, przyprawić. Ciasto rozwałkować, wy-
krawać krążki, nadziewać farszem i lepić pierogi. 
Ugotować i podawać okraszone skwarkami ze sło-
niny i boczku.

Skład KGW w Wesołej: Zofia 
Główka – przewodnicząca, Danuta 
Kobiałka – zastępca, Maria Filus – 
skarbnik, Lesława Baran, Krystyna 
Bielec, Bernadeta Czenczek, Danuta 
Czenczek, Maria Dańko, Danuta Dą-
browska, Urszula Dudek, Barbara Hus, 
Janina Nykiel, Maria Starzak, Jolanta 
Winiarska, Elżbieta Wolan.

Ciasto: ½ kg maki pszennej, kostka margaryny, 5 dag drożdży świeżych, 
3 jajka, 2 łyżki cukru, 3 łyżki kwaśnej śmietany, szczypta soli
Wykonanie: Połączyć wszystkie składniki, wyrobić ciasto. Rozwałko-
wać ciasto, wykrawać krążki, nakładać farsz lepić. Włożyć do rozgrzane-
go na 180°C piekarnika. Można posmarować rozbitym jajkiem. Piec do 
zrumienienia.
Farsz: ½ kg kapusty kiszonej, 30 dag grzybów (mogą być pieczarki),  
1 cebula, masło
Wykonanie farszu: Kapustę podgotować, odcisnąć, drobno pokroić. 
Grzyby i cebulę drobno pokroić, poddusić na maśle. Połączyć kapustę, 
grzyby, cebulę i doprawić do smaku solą i pieprzem. 

Specjalność koła to pierożki pieczone z kapustą i grzybami



e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 39

WARTO  WIEDZIEĆ/SPORT

Skład SKW w Hłudnie: Krystyna Toczek – przewodnicząca, Zdzisława Baran 
– zastępca, Maria Tucka – sekretarz, Krystyna Nycz – skarbnik, Bożena Duda, 
Barbara Toczek, Genowefa Kłak, Celina Duda, Kazimiera Toczek, Mieczysła-
wa Iluczyk, Józefa Potoczna, Stefania Gratkowska, Krystyna Toczek ż. Adama, 
Kazimiera Jarema, Beata Kudzia, Helena Bieńko, Klara Sapa, Mariola Baran, 
Barbara Ryndak, Danuta Szpiech, Wanda Gratkowska, Klara Gratkowska, Mie-
czysława Duda, Adela Jarema, Elżbieta Szpiech. 

Specjalność koła to gołąbki z ryżem, kaszą jęczmienną i mięsem
Składniki: 1 duża główka kapusty, 30 dag ryżu, 30 dkg kaszy jęczmiennej,  
60 dag mięsa mielonego, 1 duża cebula, tłuszcz, sól, pieprz

Wykonanie: Kapustę sparzyć na gorącej wodzie z solą. Ryż i kaszę ugotować 
na sypko. Mięso dodać do podsmażonej cebulki i smażyć razem jeszcze przez  

Koło Gospodyń Wiejskich w Hłudnie ok.10 min. Wszystko razem wymieszać dopra-
wić solą i pieprzem. Jeśli masa jest za sucha 
można dodać  trochę rosołu. Gołąbki zawinąć 
ułożyć w brytfance,  zalać rosołem i dusić. Naj-
lepiej smakują w sosie pomidorowym.

Sernik
Ciasto: 30 dag mąki, 14 dag cukru pudru, 14 
dag margaryny, 2 jajka, 1,5 łyżeczki proszku do 
pieczenia,1 cukier waniliowy.
Wykonanie: Zarobić ciasto, włożyć do lodów-
ki na 1 godz. Rozwałkować i wyłożyć blachę 
po brzegi. 
Ser:1,30 dag sera (przemielonego), 2 całe jaja, 
5 żółtek, 1szkl. zwykłego cukru, 1szkl. mleka, 
1szkl. oleju, 1szkl. kwaśnej śmietany, 2 budy-
nie śmietankowe, 1 cukier waniliowy. 
Wszystkie składniki zmiksować (oprócz 5 bia-
łek). Białka ubić i wymieszać z całością, wylać 
ser na ciasto i piec przez 1 godz. 

Ministranci z Parafii Pod Wezwaniem Przemienienia Pańskiego  
w Brzozowie  zdobyli srebrne medale podczas VIII Mistrzostwach Pol-
ski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 
(pismo dla ministrantów „Króluj nam Chryste”) w kategorii gimnazjów. 
Rywalizacja odbywała się w dniach 1 i 2 maja br. w dziewięciu radom-
skich halach.

Na czempionat zjechało sto dwadzieścia ekip 
podzielonych na trzy kategorie wiekowe: podstawów-
ki, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. – Na jedną 
kategorię przypadało trzydzieści kilka drużyn. Uczest-
niczę w tych mistrzostwach w roli opiekuna od kilku 
lat i z moich obserwacji wynikało, że poziom reprezen-
towany przez naszych zawodników predysponował ich 
w tym roku do powalczenia z każdym przeciwnikiem  
o zwycięstwo. Mieliśmy po prostu silny zespół, dlatego 
z optymistycznym nastawieniem jechaliśmy do Rado-
mia – powiedział ksiądz Krystian Koś z brzozowskiej 
parafii – Duszpasterz Ministrantów Archidiecezji 
Przemyskiej i opiekun zespołu z Brzozowa. 

Wysoką formę brzozowianie potwierdzili już  
w meczach eliminacyjnych. W grupie A pokonali: 
Parafię Świętego Wojciecha w Wąwolnicy (diecezja 
lubelska) 5-0, Świętego Antoniego w Szczecinie 3-1, 
Świętego Mikołaja w Dzielowie (diecezja opolska) 
3-0, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicz-
nie (diecezja toruńska) 7-1 oraz podzielili się punktami  
z Parafią Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu, bez-
bramkowo z nią remisując. – Te wyniki dały nam pierw-
sze miejsce w grupie. Mogliśmy eliminacje zakończyć  
z kompletem punktów, ale z Radomiem, mimo prze-
wagi, nie wykorzystaliśmy kilku dobrych okazji do 
rozstrzygnięcia meczu na swoją korzyść – podkreślił 
opiekun brzozowskiej drużyny.

Do drugiej rundy mistrzostw, rozgrywa-
nej podczas drugiego dnia mistrzostw systemem 

Wicemistrzowie Polski

Drużyna ministrantów z Brzozowa wraz z opiekunem ks. Krystianem Kosiem
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pucharowym, zakwalifikowało się szesnaście ekip. Brzo-
zów w 1/8 finału mierzył siły z Parafią Świętego Brata Alberta  
z Myślenic i potwierdził dyspozycję ze spotkań grupowych, 
pewnie pokonując myśleniczan, tym razem 3-0. Nadszedł więc 
ćwierćfinał, a w nim konfrontacja z Parafią Pod Wezwaniem Świę-
tego Marcina z Błażowej, zwycięzcą eliminacji w naszej diecezji.  
– Błażowa awansowała do tegorocznych mistrzostw Polski  
z eliminacji, my natomiast pojechaliśmy na turniej dzięki otrzy-
maniu tak zwanej „dzikiej karty”. Kwalifikacje do mistrzostw 
odbywają się w trzech etapach: dekanalnym, archiprezbite-
rialnym (sanockim w przypadku Brzozowa) i diecezjalnym.  
W finale eliminacyjnego turnieju na szczeblu archiprezbiterial-
nym przegraliśmy z Jabłonką 1-2, przez co musieliśmy czekać 
na decyzję organizatorów, decydujących o przyznawaniu dzikiej 
karty. Okazało się, że są miejsca dla dodatkowych uczestników, 
ponieważ nie wszystkie diecezje zgłosiły drużyny do mistrzostw, 
więc pojawiła się dla Brzozowa szansa udziału, z której skorzy-

staliśmy – wyjaśnił ksiądz Krystian Koś. Przeszkoda w po-
staci drużyny z Błażowej również została pokonana (2-0)  
i brzozowianie dotarli do półfinału, czyli do grona czterech 
najlepszych drużyn w Polsce. Tam naszym ministrantom 
przyszło walczyć z Parafią w Proszowicach (diecezja gliwic-
ka), a stawką potyczki było wejście do ścisłego finału. Wynik 
4-0 mówi w zasadzie wszystko o przebiegu meczu. Toczył 
się pod kontrolą brzozowian, nie pozostawiającym najmniej-
szych wątpliwości, który z zespołów zasłużył na grę o złoto.  
A w najważniejszym meczu VIII Mistrzostw Polski Litur-
gicznej Służby Ołtarza zmierzyliśmy się z Parafią Wniebo-
wzięcia NMP w Opatowie (diecezja sandomierska). – Mie-
liśmy dwie sytuacje sam na sam z bramkarzem. Najpierw 
pojedynek przegrał Arkadiusz Smoleń, a następnie Kamil 
Szarek. W drugim przypadku bramkarz Opatowa wyrzu-
cił daleko piłkę, u nas potknął się Bartosz Rychlicki, fut-
bolówkę przejął przeciwnik i umieścił w siatce. Na półto-
rej minuty przed końcem (grało się 10 minut bez przerwy  
– przyp. red.) wycofałem bramkarza i wprowadziłem piąte-
go zawodnika do gry. Manewr się nie powiódł, a w końcówce 
straciliśmy drugiego gola, przesądzającego o tym, że wyjeż-
dżaliśmy z Radomia ze srebrnymi medalami – podsumował 
ksiądz Krystian Koś.

Kadra brzozowskiej parafii na mistrzostwa: bramkarz: 
Norbert Huber; zawodnicy z pola: Arkadiusz Smoleń, Bartosz 
Rychlicki, Kamil Szarek, Arkadiusz Ankowski, Jakub Szcze-
pek, Kamil Bryś, Wojciech Nogaj; opiekunowie: ksiądz Kry-
stian Koś, Maciej Bednarczyk, Sebastian Bryś.

W organizacji wyjazdu na mistrzostwa brzozowskiej dru-
żynie pomogli: Doktor Maria Jońca, Zdzisław Szmyd, Państwo 
Cyran, Proboszcz Parafii w Brzozowie Ksiądz Prałat Franci-
szek Goch, Urząd Miejski w Brzozowie, Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie.

Sebastian Czech

Cztery złote medale 
i tytuł Najlepszego Zawod-
nika Mistrzostw wywal-
czył Brajan Wrona podczas 
Zimowych Mistrzostw 
Okręgu Podkarpackiego 
w pływaniu dzieci w wie-
ku 10,11 i 12 lat. Młody 
pływak okazał się bezkon-
kurencyjny wygrywając 
wszystkie dystanse w któ-
rych wziął udział. Niedo-
ścigniony okazał się w sty-

lu dowolnym, gdzie laur zwycięstwa wywalczył na 
dystansach 50, 100 i 200m. Ponadto był najlepszy w 
stylu motylkowym na dyst. 50 m. Reprezentant Klu-
bu Sportowego Sokół Rzeszów otrzymał ostatecznie 
tytuł Najlepszego Zawodnika Mistrzostw Okręgu 
Podkarpackiego. Warto nadmienić iż w zawodach, 
które miały miejsce 13 kwietnia br. w Stalowej Woli, 
wzięło udział aż 235 zawodników. 

Mistrzostwa te były uwieńczeniem dobrej pas-
sy sportowca, ponieważ odnotował ostatnio szereg 
sukcesów. W kwietniu br. podczas jubileuszowych 
zawodów z okazji 10-lecia klubu „Fala Ropczyce” 
na podium stawał aż 6 razy. Pięciokrotnie sięgnął 

po złoto (50m stylem motylkowym,50m stylem dowolnym, 100m stylem 
zmiennym,100m stylem grzbietowym,200m stylem dowolnym) oraz raz 

po medal brązowy (50m stylem 
grzbietowym). Dobra forma Bra-
jana zaowocowała ustanowieniem 
swoich dwóch rekordów 34.51s. 
w stylu dowolnym oraz 42.21s.  
w motylku.

Po raz pierwszy młody 
sportowiec uczestniczył również 
w Międzynarodowych Zawodach 
w Pływaniu w Humenne na Sło-
wacji, gdzie wystartowało blisko 
300 zawodników z 20 klubów  
z różnych państw. Brajan pokonał 
zawodników z Białorusi, Słowa-
cji, Wegier i Polski i w kategorii 
10 lat zdobył dwa złote medale 
(100m w stylu dowolnym i 100m 
w stylu grzbietowym) oraz srebro 
na dystansie 50m w stylu dowol-
nym. 

Sukcesy młodego pływaka

Radość po wygranym meczu

Brajan Wrona na podium Anna Rzepka
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Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, karykaturzysta

Urodził się i mieszka w Gliwicach 
na Śląsku. Od 1962 roku gruntował swo-
ją wiedzę z zakresu rysunku, malarstwa  
i grafiki w kółkach plastycznych przy 
boku znanych gliwickich artystów, pla-
styków. Fascynuje się twórczością hisz-
pańskiego surrealisty Salwadore Dali. 
Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malar-
stwem i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem 
satyrycznym. Wykonywał ilustracje do 

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

Tadeusz Krotos
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STRZELEC (23 XI – 22 XII) 
Będziesz miał szansę, szczególnie w drugiej 
połowie miesiąca na wykazanie się w miejscu 
pracy. Jeśli skorzystasz z tej szansy, na pewno 

zostaniesz zauważony i doceniony. Twoje samopoczucie 
znacznie się poprawi, nawet, jeśli nie będzie to ozna-
czało natychmiastowego zwiększenia dochodów. Życie 
rodzinne dostarczy Ci pozytywnych emocji, będziesz 
czuć się bezpiecznie, nie zabraknie radosnych chwil  
i wydarzeń. 

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
W życiu rodzinnym czeka Cię wiele radosnych 
chwil, możesz liczyć na spokój, stabilizację  

i harmonię, jednak po połowie miesiąca będziesz mu-
siał wykazać się większą cierpliwością, w przeciwnym 
wypadku grożą Ci nieporozumienia. Ponadto pojawi się 
wiele okazji do spotkań towarzyskich w gronie przyjaciół, 
będzie to także dobry okres na zawieranie nowych zna-
jomości. W tym miesiącu musisz uważać, by nie popaść  
w szał wydawania pieniędzy na rzeczy niepotrzebne. 

WODNIK (21 I – 19 II) 
Czerwiec będzie pozytywnym miesiącem dla 
osób urodzonych w znaku Wodnika. Jeśli po-

szukujesz nowego miejsca zamieszkania lub zastana-
wiasz się nad kupnem nowego domu, to będzie to ko-
rzystny czas na realizację Twoich planów. Aby uniknąć 
pomyłek i ryzykownych inwestycji, skorzystaj w tym 
miesiącu z pomocy profesjonalnego doradcy. W tym 
miesiącu możesz liczyć na poprawę i korzyści w sferze 
zawodowej. Twoje wysiłki i trudy zostaną wynagrodzo-
ne w odpowiedni sposób.

RYBY (20 II – 20 III) 
Czerwiec będzie bardzo udanym okresem  
w tym roku. Pojawi się nowe źródło dochodów. 

Czeka Cię ożywienie stosunków ze starymi przyjaciół-
mi, intensywność życia towarzyskiego nieoczekiwanie 
wzrośnie. W czerwcu odczujesz wzmożoną nerwowość, 
obawy o bliskich wzrosną. Powinieneś nauczyć się kon-
trolować stres, w przeciwnym wypadku może się to ne-
gatywnie odbić na zdrowiu. 

LEW (24 VII – 23 VIII)
To będzie bardzo udany miesiąc. Wyko-
rzystaj dobrą passę. W czerwcu dużo ła-

twiej dojdziesz do Twoich wymarzonych celów. 
Twoje dochody wzrosną, możliwy awans, także 
dobra atmosfera w pracy. Jeśli szukasz odpowied-
niego zajęcia dla siebie, to jest to dobry czas, by 
pokazać, na co Cię stać. W tym miesiącu pojawi 
się dużo okazji do spotkań towarzyskich, które po-
zytywnie wpłyną na Twoje samopoczucie.

PANNA (24 VIII – 23 IX) 
Dobry miesiąc dla twoich finansów. Mu-
sisz jedynie zadbać o stabilizację, nie za-
lecane są poważne zmiany. W życiu oso-

bistym będą Cię czekały radosne chwile, prawie 
całkowicie wolne od stresu i napięć. Miesiąc obfi-
tujący w liczne okazje do wyjść i zawierania zna-
jomości. Poświęcaj więcej czasu swoim bliskim, 
nawet jeśli będziesz mieć ochotę trochę odetchnąć 
od życia domowego.

WAGA (24 IX – 23 X) 
Będzie to bardzo pozytywny okres dla 
osób spod znaku Wagi! Dobra passa, 
dużo sprzyjających okoliczności i moż-

liwości, także zyski z różnych źródeł, sprawią, 
że miesiąc upłynie Ci bezstresowo i bezproble-
matycznie. Musisz jedynie uniknąć drastycznych 
zmian i przedsięwzięć na dużą skalę, a wszystko 
ułoży się pomyślnie. Możesz liczyć na szczęście 
w tym miesiącu. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
W czerwcu odczujesz ogólną poprawę  
w różnych dziedzinach. Będzie to aktyw-
ny i pracowity miesiąc, co niekoniecznie 

będzie oznaczało dużo większe zyski, ale na pew-
no wpłynie korzystnie na poprawę i umocnienie 
Twojej pozycji w pracy. Współpraca z odpowied-
nimi osobami może jeszcze bardziej przyczynić się 
do sukcesu. Wzrośnie Twój autorytet, atmosfera  
w pracy będzie przyjazna i spokojna.

BARAN (21 III – 20 IV) 
Twoje zdolności komunikacji w czerw-
cu będą wręcz zachwycać otoczenie. 
Twój umysł będą zaprzątać ciekawe po-

mysły, nowe idee, kreatywność znacznie wzrośnie. 
W tym miesiącu będziesz przyciągać innych także 
zwiększoną dawką wdzięku i uroku. Wykorzystaj 
to, w tym miesiącu zjednywanie do siebie ludzi 
będzie znacznie ułatwione! Osoby, które w swoich 
zawodach wykorzystują umiejętność komunikacji, 
mogą w tym miesiącu liczyć na sukces.

BYK (21 IV – 21 V) 
Także dla osób, które muszą wykorzy-
stać kreatywność w swoim życiu za-

wodowym, będzie to wyjątkowo korzystny okres. 
Pojawią się ciekawe pomysły, rozwiązania, nowe 
koncepcje, nie zabraknie weny twórczej. W tym 
miesiącu Byki będą intensywniej myślały nad 
zwiększaniem swoich dochodów, sprawy związa-
ne z polepszaniem wpływów pieniężnych wybiją 
się na pierwszy plan. Dużo rozmyślań, pomysłów 
związanych z poprawą sytuacji finansowej.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
W życiu zawodowym pojawi się mniej 
obowiązków! Będzie to czas na odpo-
czynek i złapanie oddechu przed następ-

nym miesiącem, który będzie bardziej pracowity. 
Zawieranie nowych znajomości w tym miesiącu, 
to naprawdę dobry pomysł. Jeśli szukasz partnera, 
to jest to doskonały czas na poznanie kogoś nowe-
go. Możliwe bardzo udane podróże, przynoszące 
wspaniałe przygody, relaks i lepszy humor.

RAK (22 VI – 23 VII) 
Dzięki ciężkiemu wysiłkowi mogą po-
jawić się wspaniałe efekty, ale pod wa-

runkiem, że nie spoczywałeś na laurach i potrafiłeś 
zmusić się do intensywnej, systematycznej pracy. 
W tym miesiącu pojawią się widoczne efekty  
i pierwsze sukcesy. Możliwe nieporozumienia ze 
współpracownikami, trzeba będzie pomyśleć nad 
znalezieniem wspólnego języka. W tym miesiącu 
Twoja uroda rozkwitnie, także Twój szyk i styl bę-
dzie bardziej widoczny i podkreślony.

ROZRYWKA
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