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Inauguracyjna 
sesja Rady Powiatu 

w Brzozowie
Zygmunt Błaż starostą po raZ cZwarty

Pierwsza sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzozowie odbyła się  
1 grudnia br.

Zgodnie z przepisami regulującymi przebieg inauguracyjnej sesji Rady Po-
wiatu, posiedzenie otworzył i poprowadził obrady do momentu wyboru nowe-
go przewodniczącego - Radny Senior Czesław Kędra. Wzięło w niej udział 18 
nowo wybranych radnych powiatu, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. W sesji 
nie uczestniczył Józef Rzepka, któremu – zgodnie ze stosownymi uregulowania-
mi prawnymi – mandat wygasł, w związku z wyborem na Burmistrza Brzozowa. 
Radni w pierwszej kolejności wybrali Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: 
Zdzisław Szmyd, Zdzisław Gładysz i Stanisław Drabek. Następnie w głosowaniu 
tajnym, bezwzględną większością głosów, radni wybrali Przewodniczącego Rady 
Powiatu. Został nim, jedyny zgłoszony kandydat – Henryk Kozik, który otrzymał 
poparcie 15 radnych, przy jednym głosie przeciw i dwóch wstrzymujących się.

Najbardziej oczekiwanym punktem sesji był wybór Starosty Brzozowskie-
go i Wicestarosty Brzozowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki tajnych głoso-
wań. Starostą Brzozowskim został Zygmunt Błaż - jedyny zgłoszony kandydat,  
z poparciem 16 radnych przy dwóch głosach wstrzymujących się. Funkcję Wice-
starosty Brzozowskiego - z pełnym poparciem Rady - będzie sprawował Janusz 
Draguła. Pozostali członkowie Zarządu to: Jacek Adamski (18 głosów za), Adam 
Jajko (18 głosów za) i Wiesław Marchel (16 głosów za). 

Nowo wybrany Starosta Zygmunt Błaż podziękował za zaufanie, jakim go 
po raz kolejny obdarzono. – Jestem głęboko przekonany, że Rada Powiatu w Brzo-
zowie V kadencji, podobnie jak te wcześniejsze, będzie szukała wspólnych rozwią-
zań mając na względzie dobro mieszkańców powiatu. Dołożę wszelkich starań, 
by współpraca pomiędzy Zarządem a Radą była twórcza, pomyślna i merytorycz-
na. Jak zawsze jestem otwarty na nowe pomysły i sugestie – deklarował Starosta  
Z. Błaż.

Radni Rady Powiatu w Brzozowie V kadencji:
KWW Porozumienie Gmin Brzozowskich: Jacek Adamski, Mieczy-
sław Barć, Zygmunt Błaż, Stanisław Drabek, Janusz Draguła, Dariusz 
Kamiński.
KW Prawo i Sprawiedliwość: Adam Jajko, Henryk Kozik, Jerzy Kucz-
ma, Wiesław Marchel, Zdzisław Szmyd.
KW Polskie Stronnictwo Ludowe: Zdzisław Gładysz, Czesław Kędra, 
Marek Owsiany, Adam Stec, Piotr Wrona.
KWW Ziemia Brzozowska: Stanisław Chrobak, Roman Szarek.

Magdalena Pilawska
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Przewodniczący rady Powiatu w Brzozowie
Henryk KOZIK
– mieszka w Brzozowie od 1972 r., 66 lat, 
wykształcenie średnie techniczne, żonaty, 2 
synów. Od lat prowadzi działalność społecz-
ną i polityczną. Działacz NSZZ „Solidar-
ność” od początku jego istnienia. Nie podpi-
sał lojalności wobec ówczesnego systemu, 
za co został internowany w 1982 r. Orga-
nizator uroczystości związanych z ruchem 
niepodległościowym w Brzozowie, inicjator 

wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym, np. budowy 
obelisku ks. J. Popiełuszki. W latach 2006-2014 - Przewodni-
czący Rady Powiatu w Brzozowie. Mandat zdobył z ramienia 
KW Prawo i Sprawiedliwość.

zarząd Powiatu w Brzozowie
Zygmunt BŁAŻ
– mieszka w Haczowie, ma 64 lata, żona-
ty, troje dzieci. Absolwent Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie. Działacz 
opozycyjny, związany z ruchem solidar-
nościowym. W latach 1990 – 1994 pełnił 
urząd Wojewody Krośnieńskiego, zaś od  
2002 r. - Starosta Brzozowski. Mandat 
radnego powiatu brzozowskiego zdobył  
z ramienia KWW Porozumienie Gmin 

Brzozowskich.

Janusz DRAGUŁA
– mieszka w Brzozowie, ma 64 lata, żo-
naty, czworo dzieci. Absolwent Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Długoletni dzia-
łacz samorządowy (Radny Rady Miejskiej  
w Brzozowie od 1994 r. do 1998 r.).  
W latach 1998-2002 Burmistrz Gminy 
Brzozów. Od 2002 r. Wicestarosta Brzo-
zowski. Mandat radnego powiatu brzozow-

skiego zdobył z ramienia KWW Porozumienie Gmin Brzozow-
skich.

Jacek ADAMSKI
– mieszka w Grabówce, ma 41 lat, żona-
ty, dwójka dzieci. Absolwent Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego, kierunku 
Ochrony Środowiska na Sekcji Filozofii 
Przyrody i Ochrony Środowiska, a tak-
że dwuletniego Europejskiego Studium 
Samorządowego przy Fundacji Rozwo-
ju KUL. Dyrektor Gminnego Ośrod-

ka Kultury, Bibliotek i Wypoczynku w Dydni. Od 1999 r. 
Radny Rady Powiatu w Brzozowie. W pierwszej, drugiej  
i piątej kadencji – Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego, 
w trzeciej i czwartej kadencji - Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu. Mandat radnego powiatu zdobył z ramienia KWW 
Porozumienie Gmin Brzozowskich.

Adam JAJKO
– mieszka w Orzechówce, ma 52 lata, 
żonaty, czworo dzieci. Posiada wykształ-
cenie średnie techniczne. Od roku 2006 
do chwili obecnej Radny Rady Powiatu  
w Brzozowie i członek Zarządu Powia-
tu. Mandat radnego powiatu brzozow-
skiego zdobył z ramienia KW Prawo  
i Sprawiedliwość.

Wiesław MARCHEL
Wiesław Marchel – mieszka w Wesołej, 
ma 52 lata, żonaty, czworo dzieci. Po-
siada wykształcenie wyższe. Około 10 
lat prowadził własną działalność gospo-
darczą w Wesołej. W latach 1998-2002 
był wójtem Gminy Nozdrzec. Od roku 
1999  do 2002 pełnił funkcję prezesa 
Związku Gmin Turystycznych Pogórza 

Dynowskiego. W latach 2010-2014 był radnym Rady Po-
wiatu w Brzozowie. Od 2010 r. do chwili obecnej pracuje 
w Caritas Archidiecezji Przemyskiej, od 2013 r. do chwili 
obecnej – zatrudniony w Centrum Integracji Społecznej  
w Przemyślu. Mandat radnego powiatu brzozowskiego zdo-
był z ramienia KW Prawo i Sprawiedliwość.

Powiat Brzozowski

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
które oddały na mnie głos w tegorocznych wyborach samo-
rządowych. Państwa poparcie to dla mnie dowód na to, że 
moja dotychczasowa praca na rzecz Województwa Podkar-
packiego została zauważona i doceniona. Dziękuję za okaza-
ne mi zaufanie. Postaram się go nie zawieść.

Choć moje zawodowe plany uległy zmianie i w związ-
ku z wygraną w wyborach na burmistrza Sanoka musiałem 
zrezygnować z mandatu radnego województwa podkarpac-
kiego, to jednak zapewniam, że nadal aktywnie będę działał 
na rzecz rozwoju Ziemi Brzozowskiej wspierając oraz inicju-
jąc wszelkie inicjatywy, które będą temu służyć. 

Spotkania z Państwem w czasie kampanii wyborczej 
i poza nią były dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. 
Pozostaną one w mojej pamięci. Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy wspierali mnie podczas kampanii wyborczej.

Tadeusz Pióro

PODZIĘKOWANIE
W imieniu własnym oraz Komitetu Wyborczego 

Prawa i Sprawiedliwości pragnę gorąco 
podziękować Mieszkańcom Brzozowa 

i Powiatu Brzozowskiego za okazane zaufanie
i poparcie w wyborach samorządowych.

Z wyrazami szacunku
Henryk Kozik

PODZIĘKOWANIE
Komitet Wyborczy Wyborców 

POROZUMIENIE GMIN BRZOZOWSKICH
dziękuje za poparcie udzielone 

naszym kandydatom w tegorocznych 
wyborach samorządowych. 

 Zapewniamy, że nie zawiedziemy  
zaufania Mieszkańców Powiatu Brzozowskiego 

i zgodnie z naszym hasłem 
„twój głos – nasze zoBowiązanie” 

pracować będziemy na rzecz rozwoju naszego regionu.
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                                                                Podnieś rękę Boże Dziecię....

W uroczystym nastroju Świąt Narodzenia Pańskiego
pragniemy przekazać 

Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego
 życzenia wszystkiego co najlepsze.

Aby nasze serca i domy napełniły się radością, 
którą przynosi światu Dzieciątko Jezus.
Niechaj spełnią się wszystkie życzenia 

wypowiedziane przy wigilijnym stole, a blask „świętej nocy” 
opromieni każdy dzień Nowego Roku.

Aby wieczór wigilijny upłynął przy żywicznym zapachu strojnej choinki, 
w atmosferze ciepła i miłości.

Czytelnikom BGP życzymy aby Nowy Rok był pełny szczęścia, nadziei
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Redakcja BGP

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Brzozowie

Henryk Kozik

Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Fundacja Promocji Zdrowia im. dr n.med. Stanisława 
Langa działająca przy Szpitalu Specjalistycznym w Brzozo-
wie zorganizowała niecodzienne wizyty Świętego Mikołaja. 

5 grudnia br. Święty Mikołaj zawędrował na Oddział 
Dziecięcy Szpitala w Brzozowie. Przybył, aby umilić ma-
łym pacjentom trudny czas przebywania poza domem. Każde 

przebywające w szpitalu dziecko 
otrzymało upominek składający 
się z maskotki, gier, materiałów 
papierniczych z firmy handlowej  
„Bajka” oraz „As”, słodyczy, po-
darowanych od Pana Wacława 
Bieńczaka oraz owoców. 

Mikołaj który przybył  
z Zespołu Szkół Nr 1 w Przy-
sietnicy sprawił dzieciom  i pra-
cownikom Oddziału Dziecięcego 
wiele radości, wywołał na twa-
rzach chorych dzieci uśmiech  
i przez chwilę pozwolił zapo-

mnieć o bólu i strachu, jaki niestety często wiąże się z pobytem w szpi-
talu. Przeszedł również korytarzem, na którym pacjenci oczekiwali na 
wizyty u lekarzy onkologów i rozdawał słodycze. Na twarzach chorych 
pojawiał się uśmiech, wielu z nich robiło sobie zdjęcia samego Mikołaja 
lub prosiło o zrobienie zdjęcia w jego towarzystwie. 

8 grudnia br. upominki mikołajowe otrzymały dzieci z internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Brzozowie. Paczki 
przygotowano ze słodyczy, kosmetyków i drobiazgów, które wolontariu-
sze uzbierali podczas akcji świątecznej zbiórki. Darczyńcami byli wła-
ściciele sklepu „Drogeria”, zegarmistrz Stanisław Duplaga i anonimowi 
darczyńcy. Wychowankowie internatu, w dowód wdzięczności przygoto-
wali krótką część artystyczną. Madzia Misztak wykonała piękny taniec 
wg własnego układu choreograficznego Derniere Danse, India. Pozostali 
zaśpiewali piosenki Ding dong – Święty Mikołaj, Święty Mikołaj –Arka 
Noego oraz wykonali Taniec w kręgu, którego ideą jest przekaz, aby była 
równowaga między braniem i dawaniem- dlatego lewa ręka zawsze bie-
rze  a prawa daje.

Wszystko to jest możliwe tylko dzięki pomocy ludzi dobrej woli, 
tj. sponsorów oraz tych którzy przekazują naszej Fundacji 1% podatku. 
Wszystkim, którzy tak hojnie obdarzali młodzież kwestującą w sklepie 
„Tesco”, pracownikom tegoż sklepu, gorąco dziękujemy i życzymy zdro-
wych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech świadomość, że po-
mogliśmy drugiemu w potrzebie, daje nam poczucie spełnionego dobra.

Czytelnikom „Brzozowskiej Gaze-
ty Powiatowej”, pracownikom Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie, sponsorom, 
darczyńcom, wolontariuszom  i  wszystkim 
sympatykom życzymy:

Niech Nowo narodzony Jezus
oświeca drogi codziennego życia,

obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych i ciepłych świąt oraz Szczęśliwe-
go Nowego Roku 2015

w imieniu Zarządu Fundacji Promocji Zdrowia 
Wiceprezes Anna Mendyka

Powiat Brzozowski

fot. P. Czekański

Mikołajkowa akcja
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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 Brzozowie Maria Cecuła-Zajdel

Służby,  InSpekcje,  Straże

Światowy Dzień AIDS     
Światowy Dzień AIDS obchodzony 

jest 1 grudnia i jest bardzo ważnym wy-
darzeniem, ponieważ w tym dniu organi-
zowane są różne akcje, które mają na celu 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na ciągle 
aktualny problem epidemii HIV/AIDS, 
a także upowszechnienie „czerwonej ko-
kardki” symbolu solidarności z osobami 
żyjącymi z HIV i AIDS.

 Krajowe Centrum ds. AIDS poprzez 
kampanię – koncentruje się na promowaniu 
wykonywania w punktach konsultacyjno 
diagnostycznych testów, które są anonimo-
we, bezpłatne oraz połączone z poradnic-
twem około testowym. HIV może dotyczyć 
każdego. Dlatego warto rozmawiać z part-
nerem o ewentualnym ryzyku oraz wspól-
nie wykonać badania. Wiedza o drogach 
zakażenia pozwala na lepszą kontrolę sta-

nu zdrowia oraz promowanie wykonywania 
w punktach badań i podkreśla fakt, iż nega-
tywny wynik testu dziś nie chroni przed za-
każeniem HIV w przyszłości. Jedynie podej-
mowanie bezpieczniejszych zachowań może 
zapobiec zakażeniu HIV i innymi chorobami 
przenoszonym drogą płciową.

W Polsce od wdrożenia badań w 1985 
do sierpnia 2014 r., stwierdzono zakażanie 

HIV u 18 204 osób, wśród których 
było co najmniej 6 051 zakażonych  
w związku z używaniem narkotyków,  
1 285 poprzez kontakty heterosek-
sualne oraz 2 128 poprzez kontakty 
seksualne pomiędzy mężczyznami. 
Ogółem w Polsce odnotowano 3 163 
zachorowań na AIDS; 1 283 chorych 
zmarło. Natomiast w województwie 
podkarpackim od wdrożenia badań  
w roku 1985 do 31 sierpnia 2014 r. od-
notowano ogółem 312 zakażeń HIV 
potwierdzonych serologicznie. Za-
każenia HIV stwierdzono u 231 męż-
czyzn, 69 kobiet, 5 dzieci do lat 15-stu 
i 7 osób bez podanych danych. Ogółem 

na terenie województwa podkarpackie-
go odnotowano 75 zachorowań na AIDS, 32 
chorych zmarło. Natomiast w powiecie brzo-
zowskim od roku 2006 do 2014 odnotowa-
no 1 zakażenie HIV w 2009 r, i 2 zakażenia  
w 2012 r., natomiast w roku 2011 odnotowano 
1 zachorowanie na AIDS. Biorąc pod uwagę 
rok bieżący – do chwili obecnej nie odnoto-
wano żadnych zachorowań. Wg najnowszych 
danych obecnie na świecie żyje 35,5 ml osób 
zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, 

z tego 22,5 ml żyje w południowo – za-
chodniej Afryce.

Tegoroczne obchody „Światowe-
go Dnia AIDS”, odbyły się w 1 grudnia 
br. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Brzozowie. Udział  
w imprezie wzięli: Piotr Tasz - Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalne-
go i Promocji Powiatu Starostwa Powia-
towego w Brzozowie, Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Brzozowie 
– Maria Cecuła-Zajdel, dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych, ponadgimna-
zjalnych wraz z opiekunami - koordyna-
torami programów „Zawsze razem” oraz 
„Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom 
przenoszonym droga płciową – Edukacja 
młodzieży szkolnej” realizowanych na 
terenie powiatu brzozowskiego.

Temat dotyczący HIV/AIDS  
w świecie, Polsce ale i danych dotyczą-
cych zachorowań na terenie naszego  

Październik miesiącem zapobiegania nowotworom
W ramach realizacji programów „Różowa 

wstążeczka” i „Wybierz Życie - Pierwszy krok”  
29 października br. zorganizowany został happening, 
w którym uczestniczyła młodzież z trzech  brzozow-
skich szkół średnich wraz z opiekunami (ok. 85 osób). 
Młodzież  przemaszerowała do PSSE w Brzozowie, 
gdzie na świetlicy wysłuchali wygłoszonego przez 
Naczelną Pielęgniarkę ze Szpitala Specjalistycznego  
w Brzozowie – Panią Zenonę Radwańską  wykładu 
połączonego z pokazem, dotyczącego tematyki no-
wotworu i samobadania piersi. Tegoroczne obchody 
Dni Walki z Rakiem uświetnił nam występ młodzieży 
z Zespołu Szkół Budowlanych – Gabrieli Tomaszek, 
Patrycji Bober, Aleksandry Targowskiej, Izabeli Sza-
łajko, Szymona Dydka i Pawła Jatczyszyna, którzy 
pod opieką Pani Agnieszki Sabat - pedagoga szkolne-
go, przygotowali i przedstawili nam część artystyczną  
dotyczącą tematyki nowotworowej. 

Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie – Panią Marię Cecułę-Zajdel 
podziękowań dla wykładowcy, pedagogów i młodzieży występującej. Po-
zostałym uczestnikom happeningu  rozdysponowano materiały oświatowo-
-zdrowotne dotyczące tematyki nowotworowej.

Część artystyczna w wykonaniu młodzieży z ZSE w Brzozowie

Nagrody zwycięzcom wręczyli 
Inspektor M. Zajdel i Naczelnik P. Tasz
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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 

20 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu 
„Bezpieczne Wakacje 2014”. Dzieciom towarzyszyli nauczyciele i opieku-
nowie, pod okiem których uczestnicy konkursu plastycznego przygotowy-
wali swoje prace. 

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. insp. 
Adam Paczosa przywitał zwycięzców, wyróżnionych i zaproszonych gości. 

W swoim wystąpieniu komendant podkreślił znaczenie 
corocznie organizowanego konkursu oraz jego szczyt-
ny cel. Jak mówił „cieszę się, że poprzez dobrą zabawę 
dzieci uczą się odpowiedzialnych i bezpiecznych zacho-
wań”.  Zwrócił uwagę na to, że konkurs cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 

Konkurs „Bezpieczne Wakacje 2014” rozstrzygnięty

województwa i powiatu przybliżyła 
wszystkim Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny – Maria Cecuła-Zajdel. Nato-
miast w tematykę obchodów wprowadziły 
nas uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych: Magdalena Bober, Anita Czech, Na-
talia Pawlikowska i Dominika Kędzior, 
które pod opieką Pani Marity Bryś – peda-
goga szkolnego zaprezentowały nam przy-
gotowany program. 

Kolejnym punktem imprezy było 
wręczenie dyplomów i nagród dla zwy-
cięzców dwóch konkursów plastycznych.  
W konkursie „Porozmawiajmy o AIDS” 
ogłoszonym w szkołach ponadgimna-
zjalnych w ramach realizacji programu 
„Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom 
przenoszonym drogą płciową – Edukacja 
młodzieży szkolnej” zwycięzcami zostali: 
I miejsce - Jakub Ciesielski - I LO w Brzo-

zowie, II miejsce - Karolina Ryba - ZSE  
w Brzozowie, III miejsce - Marta Dydek  
- I LO w Brzozowie.

Dyplomy i nagrody otrzymali tak-
że pozostali uczestnicy konkursu: Ma-
rzena Łanik –Zespół Szkół Budowlanych  
w Brzozowie, Natalia Adam - Zespół Szkół 
Budowlanych w Brzozowie, Paulina Pie-
tryka - Zespół Szkół Budowlanych w Brzo-
zowie, Agnieszka Kostka – Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Brzozowie, Mateusz 
Kielar - Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie. Fundatorem nagród w kon-
kursie „Porozmawiajmy o AIDS” był Sta-
rosta Brzozowski Zygmunt Błaż. 

W drugim konkursie „Zawsze ra-
zem” ogłoszonym w 14 szkołach podsta-
wowych wśród uczniów klas II i III zwy-
cięzcami zostali:
I miejsce - Wiktoria Kędra – Szkoła Pod-

stawowa w Turzym Polu
II miejsce - Daria Zawada – Szkoła Podsta-
wowa w Grabownicy
III miejsce - Piotr Rzepka - Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Przysietnicy.

Nagrodzeni za udział to: Agnieszka 
Matwijczyk - Szkoła Podstawowa w Sta-
rej Wsi, Gabrysia Chorążak - Szkoła Pod-
stawowa w Dydni, Maja Dobek - Szkoła 
Podstawowa w Górkach, Weronika Mil-
czanowska –Szkoła Podstawowa w Teme-
szowie, Dawid Jajko - Szkoła Podstawo-
wa w Orzechówce, Dominik Kondracki 
- Szkoła Podstawowa w Haczowie.

Spotkanie zakończyło się wręcze-
niem podziękowań i drobnych upominków 
dla uczennic z ZSE w Brzozowie, które 
swoim występem uświetniły tegoroczne 
obchody Światowego Dnia AIDS.

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  
w Brzozowie Maria Cecuła-Zajdel

Pamiątkowe fotografie z Obchodów Światowego Dnia AIDS

Dyplomy oraz nagrody dla uczestników konkursu 
wręczyła m.in. Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz

Uczestnicy podsumowania konkursu „Bezpieczne Wakacje 2014
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asp. Monika Dereń
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Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna „NIE dla 
czadu”. Tylko od września 2013 do marca 2014 r., czyli w ostatnim 
sezonie grzewczym, strażacy wyjeżdżali do 3824 zdarzeń związanych 
z tlenkiem węgla, w których 2290 osób zostało poszkodowanych, a 61 
poniosło śmierć. Wprawdzie z roku na rok liczba osób, które tracą życie 
wskutek zaczadzenia maleje, jednak mimo wszystko takich przypad-
ków wciąż jest za dużo. Najlepiej gdyby nie było ich wcale. Tragedie 
ludzkie są często konsekwencją niewiedzy. Sposoby na uniknięcie za-
trucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Do zatruć dochodzi, bo czę-
sto nie zdajemy sobie sprawy, co może stać się, gdy nie przestrzegamy 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, bo nie mamy świadomości, że 
tak naprawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały się 
bardziej bezpieczne.

Kampania społeczna „NIE dla czadu!”, którą kolejny 
już rok prowadzi Państwowa Straż Pożarna, ma właśnie za 
zadanie uświadomić istnienie tego zagrożenia. Celem kam-
panii jest przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu 
istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla 
oraz pokazanie, jak można zapobiegać zatruciom czadem. 
Dochodzi do nich, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo 
niebezpieczne mogą być stosowane przez nas od lat praktyki 
dotyczące np. uszczelniania okien czy też zaniedbania zwią-
zane z przeglądem stanu technicznego przewodów komino-
wych i wentylacyjnych.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi zarówno Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, Państwowej Straży Pożarnej, partne-
rów kampanii, jak i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, 
którzy włączą się w tę akcję, możemy mieć nadzieję, że uda 
się uniknąć wielu niepotrzebnych tragedii. 

TLENEK WĘGLA (CZAD) – INFORMACJE OGÓLNE
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem 
silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżej-
szym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza  
i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w po-
mieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrze-
wacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie 
gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu pa-
liw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, wę-

Akcja „NIE dla czadu”

Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat; 
10-12 lat; 13-15 lat. Laureatami zostali:
I grupa 7-9 lat: 1. Norbert Florek (8 lat) Zespół Szkół we Wzdowie,  
2. Wiktoria Bober (9 lat) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie,  
3. Amelia Leśniak (9 lat) Zespół Szkół we Wzdowie.
II grupa 10-12 lat: 1. Michalina Macyk (11 lat) Szkoła Podstawowa  
w Haczowie, 2. Karolina Pelczarska (11 lat) Szkoła Podstawowa  
w Trześniowie, 3. Lena Kuźnar (12 lat) Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Brzozowie.
III grupa 13-15 lat: 1. Magdalena Biesiada (15 lat) Zespół Szkół  
w Niebocku, 2. Paulina Krauz (15 lat) Zespół Szkół Nr 2 w Humni-
skach, 3. Aleksandra Miksiewicz (15 lat) Zespól Szkół w Starej Wsi

Komisja przyznała również wyróżnienia: Julia Pitera Szkoła Pod-
stawowa  Nr 1 w Domaradzu, Sabrina Mechtobud Zespół Szkół Nr 2 
w Przysietnicy, Kaja Gazdowicz Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej, 

Julia Ekiert Szkoła Podstawowa w Haczowie, Patrycja Szmigiel Szkoła 
Podstawowa w Haczowie, Anna Ziemiańska Szkoła Podstawowa w Ha-
czowie, Julia Władyka Gimnazjum w Haczowie, Natalia Dytko Zespół 
Szkół w Bliznem, Aleksandra Piątek Zespół Szkół w Bliznem.

Pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody dzieciom wręczy-
li: Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu Brzozowskiego, Jerzy F. Adamski  

– Wójt Gminy Dydnia, Stefan Szarek – Naczelnik Wydzia-
łu Oświaty i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Brzozów, 
Grażyna Wdowiarz - Przedstawiciel Urzędu Gminy w Ha-
czowie, Małgorzata Jamrugiewicz - Przedstawiciel Urzędu 
Gminy w Jasienicy Rosielnej, Maria Cecuła - Zajdel - Dy-
rektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. 

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez: 
Zygmunta Błaża - Starostę Brzozowskiego, Józefa Rzepkę 
– Burmistrza Brzozowa, Jana Pilcha – Wójta Gminy Doma-
radz, Jerzego F. Adamskiego – Wójta Gminy Dydnia, Sta-
nisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów, Urszulę Brzuszek 
– Wójta Gminy Jasienica Rosielna, Marię Cecułę-Zajdel 
- Dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozo-
wie.

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i za-
praszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

Z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia życzę

zdrowych, pogodnych świąt,
dużo ciepła rodzinnego, 

a w Nowym 2015 roku spełniania 
wszelkich marzeń i planów.

życzy 
Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie

mł. insp. Adam Paczosa 
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gla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbęd-
nej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego 
(zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie 
albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazo-
wego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, 
czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszko-
dzonego połączenia między kominami i piecami. Szczelnie pozamyka-
ne okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki, 
brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również 
brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i komi-
nowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie 
być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może 
dojść do tragedii. 

Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszka-
niach, z nowymi piecami, nie mającymi indywidualnych przewodów na-
powietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano 
(zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. 
Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu może 
doprowadzić do tragedii.
Pamiętaj aby: dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentyla-
cyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz 
węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy 
używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na 
pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. prze-
glądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku, uchylić okno 
w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca ga-
zowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej), 
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, przy insta-
lacji urządzeń i systemów grzewczych 
korzystać z usług wykwalifikowanej 
osoby, użytkować sprawne technicz-
nie urządzenia, w których odbywa się 
proces spalania; zgodnie z instrukcją 
producenta kontrolować stan technicz-
ny urządzeń grzewczych, stosować 
urządzenia posiadające stosowne do-
puszczenia w zakresie wprowadzenia 
do obrotu, w sytuacjach wątpliwych 
należy żądać okazania wystawionej 
przez producenta lub importera urzą-
dzenia tzw. deklaracji zgodności,  
tj. dokumentu zawierającego infor-
macje o specyfikacji technicznej oraz 
przeznaczeniu i zakresie stosowa-
nia danego urządzenia, w przypadku 
wymiany okien na nowe, sprawdzić 
poprawność działania wentylacji, po-

nieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą 
pogarszać wentylację, systematycznie sprawdzać ciąg po-
wietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, 
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, 
kartka powinna przywrzeć do otworu, często wietrzyć po-
mieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuch-
nie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej za-
pewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien, rozmieścić 
czujki tlenku węgla w tej części domu, w której śpi Twoja 
rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowe czujki 
warto umieścić w każdym pomieszczeniu, nie spalać węgla 
drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., 
jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji, 
nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, 
nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte, nie bagateli-
zować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, 
nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpiesze-
nie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, 
że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy na-
tychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znaj-
dujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla: lekki ból, 
mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie 
zatrucie, nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świa-
domości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech 
przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie, 
drgawki, utrata przytomności – ciężkie zatrucie. Osłabienie 
i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orienta-
cji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całko-
wicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), 
traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą 
– umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla: należy na-
tychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, 
jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne 
miejsce, na świeże powietrze, rozluźnić poszkodowanemu 
ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż 
nie można doprowadzić do jego przemarznięcia, wezwać 
służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożar-
na – 998 lub 112); jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze 
zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do 
wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia
zespołowi redakcyjnemu i wszystkim czytelnikom

„Brzozowskiej Gazety Powiatowej”
składamy serdeczne życzenia

dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i pogody ducha
a w Nowym 2015 Roku

życzymy samych sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym

życzenia składa

wraz ze strażakami
i pracownikami cywilnymi Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

st. bryg. Jan Szmyd

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek   
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

jednoStkI organIzacyjne powIatu

Modelowe CV szansą na przekonanie 
pracodawcy do siebie i znalezienie pracy

Zainteresowała Cię oferta pracy? Pamiętaj dobrze przygotuj swoje dokumenty aplikacyjne - to one zdecydują czy dostaniesz za-
proszenie na rozmowę. Cv musi być przygotowane w odpowiedzi na konkretna ofertę pracy,  zawsze wyeksponuj te umiejętności, które 
są kluczowe dla zatrudniającego. Zważ na kilka podstawowych wskazówek:

Życiorys zawodowy
         Anna Kowalska 

data  urodzenia:  23.10.1982 r. w Nowym Sączu 
adres zamieszkania: Kraków, ul. Wawelska 34/2 
tel. 000 777 444 
email: kowalskaania@gmail.pl 
obywatelstwo: polskie 
stan cywilny: mężatka 
   

                                 
 

   WYKSZTAŁCENIE 
   2002 – 2007       Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
                 Wydział:  Zarządzania i Ekonomi 
                              kierunek: ekonomia finansowa 

2002 – 1998       Liceum Ekonomiczne im. Jana Pawła II w Krakowie 
                                     zawód: technik ekonomista 
                                     kierunek: rachunkowość i ekonomia 
         
          DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  
 
          01.05.2009 – 05.03.2013   Wojewódzki Urząd Marszałkowski w Krakowie, Dział Analiz Finansowych 
    i Rachunkowości 
    stanowisko: asystentka głównej księgowej 

        zakres obowiązków: prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,  
        rozliczenia miesięczne, prowadzenie prognoz i analiz finansowych 
 

          01.10.2007  31.01.2009     Biuro Rachunkowe "Rach Biur" w Nowym Sączu 
  stanowisko: pomoc administracyjna 
  zakres wykonywanych prac: prace biurowe, rozliczanie PIT ów,  
  pomoc w analizach finansowych 
 
 

UMIEJĘTNOŚCI         umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu  
                                       kontaktów z innymi ludźmi,obsługa kserokopiarki i faksu,  
                                        prowadzenie korespondencji biurowej, umiejętność
                                       dokonywania analiz finansowych, podstawowe rozliczenia księgowe 
 

      
       
      CECHY CHARAKTERU   pracowita, odpowiedzialna, punktualna 
 
 
 
       ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH    język angielski –  w stopniu bardzo dobrym
   język niemiecki i rosyjski w stopniu podstawowym 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pamiętaj, 
zamieszczone 
powinno być po 
prawej stronie  
i koniecznie  
w biznesowym stroju, 
bo tylko takie zadziała 
na Twoją korzyść! 

Dane osobowe powinny być poprawne  
i aktualne, takie, pod którymi 
faktycznie można Cię znaleźć. Zadbaj 
o profesjonalny adres e  mailowy, 
czyli żaden misiacze@..., tylko np. 
kowalskaA@...lub annak@... . 

Skup się na wykształceniu, które jest ważne 
z punktu widzenia danej rekrutacji; jeśli 
ogłoszenie wymaga wykształcenia 
wyższego, możesz pominąć szkołę średnią. 
Pamiętaj o pełnych nazwach i staraj sie nie 
stosować  skrótów. 

Opisując zakres prac, używaj tam 
gdzie to możliwe języka korzyści  
napisz o osiągnięciach i sukcesach, 
nabytych umiejętnościach, 
realizowanych projektach. Opisując 
doświadczenie pamiętaj  
o chronologii  prezentuj dane 
zaczynając od najbardziej 
aktualnych. 

Uwzględnij tutaj zarówno 
kompetencje miękkie takie jak: 
komunikatywność, dobra organizacja 
pracy, jak i techniczne jak np. 
obsługa komputera, kasy fiskalnej 
itp. Na rozmowę kwalifikacyjną 
przygotuj przykłady na poparcie 
każdej z tych cech. 

przedstawić siebie  
w pozytywnym 
świetłe to twoje  
mocne strony 

Dzisiaj bardzo ważne na rynku 
pracy. Wpisuj w kolejności od 
tych, którymi posługujesz się 
najlepiej, do tych, które znasz  
w stopniu podstawowym. 
Koniecznie też określ swój 
sposób zaawansowania. 
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53, 

Doradca zawodowy Agnieszka Golonka

Świadome rodzicielstwo w dobie postępu 
Badania przesiewowe, przeprowa-

dzone w grupach przedszkolnych, przyno-
szą alarmujące wyniki. Okazało się, iż rze-
sza dzieci przejawia zaburzenia nie tylko na 
poziomie rozwoju językowego, ale także 
poznawczego, emocjonalnego, fizycznego 
i społecznego. Warunki życia zmieniają się 
na lepsze, więc dlaczego naszym dzieciom 
coraz trudniej jest uczyć się języka? 

Karmienie a rozwój mowy
Pierwszym cichym przeciwnikiem 

naszych pociech są przetarte do konsy-
stencji przecieru warzywa i owoce. Zbyt 
długa obecność tego typu posiłków w die-
cie dziecka uniemożliwia naukę gryzienia  
i żucia, które są niezastąpionym ćwicze-
niem aparatu artykulacyjnego! (wzmacnia-
jące mięśnie policzków, warg oraz gardła).

Długotrwały proces pionizacji języ-
ka (niezbędnej do wymowy głosek l, sz, 
ż, cz, dż, r) rozpoczyna się, gdy dziecko 
pewnie siedzi i powoli kształtuje połyka-
nie typu dorosłego (które wymaga uniesie-
nia czubka języka do wałka dziąsłowego). 
Wtedy też w diecie dziecka powinny poja-
wić się pokarmy z małymi, miękkimi ka-
wałkami, jak np. drobny makaron, nieduże 
kostki dobrze ugotowanego jabłka, miękki 
ryż. Niemowlęta, które umieją gryźć i żuć, 
zwykle w kolejnych latach mówią wyraź-
niej niż dzieci karmione jedynie papkami. 
Dwunastomiesięczny maluch powinien już 
przeżuwać skórki od chleba, chrupać mar-
chewkę czy surowe owoce. Należy pozwo-
lić również, aby roczne dziecko próbowało 
pokarmów spożywanych przez dorosłych, 

w celu wyrobienia przyzwyczajenia do 
poznawania nowych smaków i zapachów. 
Warunkiem prawidłowego rozwoju dziec-
ka jest zainteresowanie nowymi bodźcami 
w każdej ze sfer, a brak takiej stymulacji ze 
strony rodzica przyczynia się do wzmacnia-
nia lęków przed innością i obcością. Stąd 
też przedłużające się stosowanie w diecie 
gotowych, przetworzonych pokarmów, po-
zbawionych intensywności i wyrazistości, 
ogranicza dziecku dopływ bodźców sma-
kowych, zapachowych i wzrokowych.

Przyjmowanie płynów i jedzenie  
z butelki (szczególnie w okresie, gdy ma-

luch zaczyna powtarzać pierwsze wyrazy 
– 12 miesiąc życia) przyczyniać się mogą 
również do pojawienia się wad wymowy. 
Dzieje się tak m.in. dlatego, że „język, 
przyciskając smoczek do podniebienia, mo-
deluje wysoko wysklepione podniebienie 
gotyckie. Sposób karmienia zmienia wzor-

ce czynnościowe mięśni odpowiedzialnych 
za prawidłową artykulację oraz modeluje 
pracę stawów skroniowo-żuchwowych.  
W konsekwencji ma to wpływ na cały ob-
wodowy aparat mowy.” (I. Konopska, 
Standard postępowania logopedycznego  
w przypadku osób z wadą zgryzu, „Logo-
pedia”, nr 37/2008.)

Przyjmowanie gęstych pokarmów 
z butelki wymusza ruch żuchwy do tyłu  
- utrwalając tyłożuchwie (wada, w której 
żuchwa jest nadmiernie cofnięta w stosun-
ku do szczęki) oraz wciąganie policzków 
powodujące zwężanie szczęki. U dwuna-
stomiesięcznego dziecka zanika odruch 
ssania, a przedłużanie jego funkcjonowa-
nia za pomocą smoczków i butelek nieko-
rzystnie wpływa na rozwój mowy. 

Podczas komponowania jadłospisu 
naszych dzieci należy zwrócić również 
uwagę na produkty wysoko przetworzo-
ne, zawierające duże ilości konserwantów, 
polepszaczy smaku i koloru. Związki che-
miczne zawarte w przetwarzanej żywności 
często dezorientują układ odpornościowy 
dziecka, który pomyłkowo dopatruje się  
w nich zarazków – czyli chorobotwórczych 
bakterii, wirusów, pasożytów i ich toksyn. 
Skutkiem takich pomyłek są reakcje uczu-
leniowe, dokuczliwe objawy alergii oraz 
inne skutki uboczne:
- bóle głowy, pocenie się - wywołane przez 
glutaminian sodu (E621), znajdujący się 
głównie w chipsach, zupach w proszku, 
mieszankach przyprawowych.
- zaburzenia gastryczne – wywołane przez 
substancje chłodzące i słodzące sorbitol 

             obsługa: pakietu Office – w stopniu bardzo dobrym:  
                    edytor tekstu, baza danych, arkusz kalkulacyjny  
  
      
       prawo jazdy kategorii B

        kurs obsługi sekretariatu 
 
 
 
                   turystyka wysokogórska, kultura dalekowschodnia, muzyka klasyczna 


 
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 
101,  poz. 926 z późn. zm.)”. 
 
W Powiatowym Urzędzie Pracy doradcy zawodowi oraz lider klubu pracy udzielają pomocy 
w profesjonalnym przygotowaniu życiorysów zawodowych oraz podań o pracę. Zapraszamy! 
 

Wpisz jakie programy znasz 
 i w jakim stopniu, podaj 
przykład konkretnych 
umiejętności np.  potrafię 
tworzyć makra i formuły. Jeśli możesz pochwalić 

się certyfikatem  zrób to, 
wszelkie informacje, które 
pomagają  rekruterowi 
ocenić Twój poziom 
kompetencji. 

Jeśli pasjonujesz się 
czymś bez reszty, 
napisz o tym; 
postaraj się wpisać 
konkretne 
informacje ale nie 
zmyślaj! 

Zwróć uwagę, aby zamieścić 
aktualną klauzulę dotyczącą 
danych osobowych. Bez niej CV 
nie może być rozpatrywane. 
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(E420) i ksylitol (E 967), dodawane do cu-
kierków, gum i żelków.
- przybieranie na wadze, nudności, bóle 
głowy, zmęczenie, drażliwość i wiele in-
nych – wywołane obecnością aspartamu  
(E 951), jest to sztuczny słodzik, znajdu-
jący się m.in. w napojach gazowanych, 
gumach do żucia, smakowych wodach mi-
neralnych, dropsach, drażetkach oraz mro-
żonych deserach.
- reakcje pseudo-alergiczne, wywołane 
przez substancję, która jest zabroniona  
w dietach małych dzieci – BHA butylo-
hydroksyanizol (E320), a która obecna  
w gumach do żucia, frytkach, przekąskach, 
chipsach i wielu innych. 

W epoce mrożonek, mikrofalówek  
i fast foodów  nie zapominajmy jak istot-
na dla rozwoju naszego dziecka jest jakość 
podawanych produktów oraz wybór odpo-
wiedniej strategii karmienia.

Zdobywanie przestrzeni
Rozwój ruchowy dziecka jest sprzę-

żony z jego rozwojem poznawczym, emo-
cjonalnym i społecznym. Każdy z nas uczy 

Ewelina Gurgacz
logopeda PP-P w Brzozowie

się przez doświadczenie, dlatego też odkąd 
dziecko zaczyna się interesować wszyst-
kim, co je otacza, należy dołożyć starań, 
aby dostarczyć mu jak najwięcej bodźców. 
Jednym słowem musi ono oglądać, słuchać 
i dotykać, a zbyt częste stosowanie krzese-
łek i siedzisk skutecznie to uniemożliwia. 
Maluchy, często przedwcześnie, sadzane 
są w tego typu siedziskach i przemieszcza-
ne przez dorosłych w różne miejsca domu. 
Tymczasem ważne jest, by na przełomie 
8. i 9. miesiąca życia wzbudzać motywa-
cję do podejmowania samodzielnych prób 
raczkowania i pełzania. Dla większości 
maluchów jest to etap poprzedzający na-
ukę chodzenia. Co więcej, ten sposób prze-
mieszczenia się stanowi również świetny 
trening dla mózgu malucha. Wykonywa-
nie ruchów naprzemiennych prowadzi do 
tworzenia się połączeń nerwowych mię-
dzy lewą i prawą półkulą mózgu. Te z ko-
lei umożliwiają współpracę półkul, która 
warunkuje prawidłowy rozwój, a w przy-
szłości umiejętność poprawnego pisania, 
czytania, czy liczenia. Ponadto raczku-
jący maluch uczy się również orientacji 

w terenie, zaczyna prawidłowo oceniać 
odległość i ćwiczy zmysł równowagi.  
Dlatego, drogi rodzicu, pozwalaj bawić się 
swojemu dziecku na podłodze, zapewnij 
mu większą przestrzeń niż w łóżeczku czy 
kojcu. Jeżeli dziecko nie wykazuje inicja-
tywy, kładź je często na brzuszku i stymu-
luj do ruchu rozrzucając dookoła zabawki. 
Na pewno w końcu będzie chciała chwycić 
którąś z nich i podejmie działanie.

Rozwój cywilizacyjny w znacznym 
stopniu poprawił warunki i poziom życia, 
jednak zmiany te stawiają równocześnie 
szereg nowych wyzwań. Szeroki dostęp do 
różnorodnych rozwiązań pozwala niejed-
nokrotnie zaoszczędzić czas i ograniczyć 
wysiłek, jednak świadomy rodzic, mając 
na uwadze prawidłowy rozwój własnego 
potomstwa, musi umieć je rozmyślnie se-
lekcjonować. Podążając za sentencją Świa-
domy rodzic to zdrowe dziecko świadomie 
wspierajmy rozwój naszych pociech, czer-
piąc przy tym równocześnie ogrom satys-
fakcji.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Brzozowie aktywnie włączy-
li się w obchody Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. Organizowany od 
2008 r. międzynarodowy projekt promu-
je przede wszystkim aktywny styl życia i 
prowadzenie działalności gospodarczej.                      

Co roku w listopadzie organizacje, 
instytucje i firmy, których celem jest roz-
wój przedsiębiorczości prowadzą bezpłat-
ne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy 
pomagające między innymi zdobyć wiedzę 
z zakresu zakładania i rozwijania własnej 
działalności gospodarczej, negocjowania z 
pracodawcą czy budowania własnej mar-
ki. – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, 
który jest organizowany w 143 krajach 
świata, to inicjatywa Fundacji Światowe-
go Tygodnia Przedsiębiorczości. W Polsce 
patronat nad tym przedsięwzięciem objęła 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści i Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzo-
zowie przystąpił właśnie do projektu re-
alizowanego przez tę polską fundację pod 
nazwą „Otwarta firma, czyli biznes przy 
tablicy” – powiedziała Elżbieta Leń – na-
uczycielka przedmiotów ekonomicznych 
w ZSE w Brzozowie, która wspólnie z Do-
rotą Więch-Ziębą koordynuje projekt.

W ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości z młodzieżą Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie 
spotkali się przedstawiciele biznesu, 
bankowości oraz Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów. Po wysłuchaniu prelekcji 
Mieczysława Pająka – Dyrektora Banku 
PEKAO S.A. Oddział w Brzozowie, Ry-
szarda Rabskiego – Dyrektora Hotelu Kro-
sno Nafta i Ireny Rąpały – Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów młodzi ekono-

miści przystąpili do części praktycznej.  
– W ramach warsztatów młodzież rozwią-
zywała różne problemy dotyczące ekonomii 
i finansów. Między innymi w jaki sposób 
wybrać najkorzystniejszy kredyt, czy jak 
napisać protokół reklamacyjny – podkre-
śliła Elżbieta Leń. 

Według nauczycielki młodzież coraz 
chętniej uczy się przedmiotów ekonomicz-
nych, a potwierdzeniem tej tezy jest choć-
by udział uczniów w licznych konkursach 
z dziedziny ekonomii oraz aktywne podej-
ście do różnych ekonomicznych inicjatyw 
szkolnych, jak na przykład prowadzenie 
firmy internetowej. – To projekt, w ramach 
którego uczniowie zarządzają wirtualnym 
przedsiębiorstwem, konkurują z innymi 
firmami. Wyniki finansowe pokazywane są 
na bieżąco i uczniowie weryfikują swoje 
biznesowe decyzje. Całość jest inspiracją 

Tydzień Przedsiębiorczości w „Ekonomiku”

Obchody Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w ZSE
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zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, by 
szukać innych niż podręcznik form nauki 
przedsiębiorczości. Program nauczania 
staramy się w jak największym stopniu do-
pasować do potrzeb rynku pracy i w związ-
ku z tym właśnie organizujemy takie spo-
tkania, jak dzisiaj, żeby pokazać młodym 
ludziom, że nie trzeba skończyć studiów 
wyższych, nie trzeba być prezesem wielkiej 
korporacji ani mieszkać w wielkim mieście 
w celu osiągnięcia sukcesu. Bo sukces ma 
różne oblicza. Właśnie mikro przedsiębior-
cy, mali przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność gospodarczą wpływają na rozwój 
gospodarczy regionu. To oni płacą podat-
ki, to oni zatrudniają ludzi, są odważni  
w podejmowaniu decyzji biznesowych, co 
również należy rozpatrywać w kategorii 
osiągnięcia. Chcemy uświadomić młodzie-
ży, aby poszukiwała swoich mocnych stron 
i swojego miejsca w świecie. Najbardziej 
pocieszającym jest fakt, że nasi absolwenci 
radzą sobie na rynku pracy po ukończeniu 
szkoły. Prowadzą własne firmy, często jed-
noosobową działalność gospodarczą, są  
w stanie się z tego utrzymać i cenią sobie 
fakt chodzenia do naszej szkoły. Ponad-
to na zajęciach prowadzonych w szkole 
uczniowie uczą się obsługi programów fi-
nansowo-księgowych wykorzystywanych 
w większości firm w Polsce, więc umożli-
wiających zatrudnienie w działach księgo-
wych, kadr, czy też prowadzących obsługę 
ZUS-owską – podsumowała Elżbieta Leń  
z brzozowskiego „Ekonomika”.

Dyrektor Banku PEKAO SA Od-
dział w Brzozowie Mieczysław Pająk pod-
kreślił współczesną rolę banków w proce-
sach gospodarczych. Zaznaczył, że dobra 
współpraca z bankiem zwiększa szanse 
przedsiębiorcy na pomyślną realizację biz-
nesowego przedsięwzięcia. – Nie ma dzi-
siaj możliwości realizacji inwestycji bez 
współpracy z bankiem. Mimo, że są duże 
możliwości pozyskiwania środków z Unii 
Europejskiej, to inwestor zawsze potrze-
bował będzie wkładu własnego i wówczas 
oferujemy przedsiębiorcy takie produkty 
bankowe, które pozwolą mu spełnić ten 

warunek. Obecnie przybywa klientów inwe-
stujących we własne mieszkania lub domy. 
Nawet pracujący za granicą kupują tutaj 
mieszkania, czy budują domy, co bardzo 
cieszy. Jeśli zaś chodzi o przedsięwzięcia 
biznesowe skala niestety nie jest duża, co  
z kolei należy stwierdzić z przykrością. 
Oczywiście nie twierdzę, że działalność 
gospodarcza w regionie brzozowskim  
w ogóle nie jest podejmowana, ale maso-
wość zjawiska mogłaby być większa. Oby 
się to poprawiło w przyszłości. Oby młodzi 
ludzie byli na rynku biznesowym jak najbar-
dziej aktywni i w jak największym zakresie 
tutaj inwestowali – stwierdził Mieczysław 
Pająk – Dyrektor Banku PEKAO S.A. Od-
dział w Brzozowie.

Jak radzić sobie na rynku, w jaki 
sposób podnosić jakość usług, jak działać, 
żeby przybywało klientów, słowem czym 
kierować się przy podejmowaniu bizne-
sowych decyzji zapewniających rozwój 
przedsiębiorstwa omawiał Ryszard Rab-
ski – Dyrektor Hotelu Krosno Nafta. – We 
współczesnych czasach musimy być profe-
sjonalnie przygotowani do wykonywania 
zadań. Oczekiwania i świadomość spo-
łeczeństwa są tak duże, że tylko najlepsi 
będą dobrze prosperować i będą tworzyć 
miejsca pracy. Jestem zbudowany spotka-
niem z tutejszą młodzieżą, bo widać, że jest 

odpowiednio przysposo-
biona do wykonywania  
w przyszłości wyuczone-
go zawodu. A młodzieży 
zdolnej o solidnych teo-
retycznych podstawach 
biznesowych potrzeba 
jak najwięcej. Wiedza ta 
przyda się jej w funkcjo-
nowaniu na rynku, czy 
na przykład w rywali-
zacji z konkurencją. Po-
trzebnej jak najbardziej, 
bo pobudzającej do dzia-
łania, podnoszenia po-

ziomu usług. Współczesny klient chce być 
zadowolony, widzieć, że w hotelu zmienia 
się coś na lepsze, a właśnie nowe pomysły, 
czy przekształcenia często inspirowane są 
przez konkurencję. Zresztą w hotelarstwie 
cały czas musimy inwestować, śledzić róż-
ne nowinki, bo bez tego rozwój i postęp 
jest niemożliwy. Mieszkamy na pięknym, 
bieszczadzkim ogólnie rzecz biorąc tere-
nie i musimy dużo mówić o pozytywnych 
zmianach tutaj się dokonujących – powie-
dział Ryszard Rabski – Dyrektor Hotelu 
Krosno Nafta.

Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie współpracuje z krośnień-
skim hotelem, umożliwiając uczniom od-
bywanie tam praktyk zawodowych. – Je-
stem zbudowany podejściem brzozowskiej 
młodzieży do pracy. Bardzo życzliwie na-
stawiona jest do klienta, kulturalna, sporo 
już potrafiąca. Hotelarstwo i gastronomia 
mają przyszłość, więc naprawdę warto 

kształcić się w tych kierunkach. To jedna 
z najważniejszych obecnie dziedzin biz-
nesowych. Cały czas się przemieszcza-
my, czy to w interesach, czy w ramach 
wypoczynku, korzystamy z noclegów, czy 
posiłków hotelowych. Dlatego róbmy 
wszystko, żeby było jak najwięcej hoteli  
o jak najwyższym standardzie, a to po-
zwoli przyciągnąć zarówno klientów, jak 
i inwestorów do naszego regionu – podsu-
mował Ryszard Rabski – Dyrektor Hotelu 
Krosno Nafta.

Podczas Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości poruszano następujące 
tematy: formalnoprawne aspekty zakła-
dania działalności gospodarczej, pozyski-
wanie środków finansowych na rozwój 
działalności gospodarczej, zarządzanie 
przedsiębiorstwem, prawo podatkowe, 
współpraca nauki i biznesu, tworzenie 
własnej marki, czy doradztwo zawodowe.

Sebastian Czech

Irena Rąpała - Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
i Ryszard Rabski - Dyrektor Hotelu Krosno Nafta

Młodzież podczas warsztatów
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Nowy samochód 
dla OSP Jabłonka

26 października br. przejdzie do wieloletniej historii OSP 
w Jabłonce. Niecodzienne wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą 
koncelebrowaną przez ks. Prałata Adama Drewniaka i ks Bogu-
sława Zajdla. Następnie pododdziały pod dowództwem Komen-
danta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej dh. Czesława Sera-
fina, zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi przemaszerowali na 
plac obok kościoła, gdzie miała miejsce uroczystość poświęcenia  
i przekazania samochodu, po której  w Domu Ludowym odby-
ło się spotkanie strażaków z władzami gminnymi, powiatowymi  
i wojewódzkimi. W wydarzeniu wzięło udział 9 jednostek 
OSP i zaproszeni goście na czele z Wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Podkarpackiego Tadeuszem Pióro, Prezesem 
ZOP ZOSP RP w Brzozowie dh. Edwardem Rozenbaj-
gierem, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jackiem 
Adamskim, Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP  
w Brzozowie bryg. Markiem Ziobro, a także prezesi, na-
czelnicy z OSP Grabówki, Niebocka, Wydrnej, Dydni, 
Krzywego, Temeszowa, Krzemiennej, Obarzyma i Nie-
wistki, kierownicy referatów UG w Dydni, dyrektor ZS 
w Dydni. Powitania  gości dokonał Prezes Zarządu OSP 
Jabłonka dh Stanisław Myćka. Po powitaniu zaproszonych 
gości i druhów strażaków dh Robert Kulon przedstawił 
dane techniczne nowego samochodu oraz jego źródła fi-
nansowania.

Samochód pożarniczy typu średniego, ratowniczo-gaśni-
czy z napędem 4x4 Mercedes – Benz 967FWU3/PP Atego dla 
potrzeb i na wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Jabłonce. Przy zakupie samochodu stosowano zapisy Prawa 
Zamówień Publicznych /przetarg nieograniczony - nr ogłoszenia  
w BZP:244248-2014, data zamieszczenia: 22.07.2014r .

Zapłacono ogółem (brutto): 632 880,00 zł, słownie: sześć-
set trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych, z tego:
- sfinansowano ze środków dotacji celowej KG PSP w Warszawie 

w wysokości 160 000,00 zł, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy 
złotych– stosownie do umowy nr 3299/0903008/2014

- sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie w wyso-
kości 140 000,00 zł, słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych  
– stosownie do umowy nr 381/2014/UR/K/D

- wkład własny z budżetu Gminy Dydnia w wysokości 332 880,00 
zł, słownie trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdzie-
siąt złotych.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych 
wystąpieniach wysoko ocenili dotychczasową działalność OSP 
Jabłonka. Życzyli dalszych sukcesów w niełatwej, społecznej 
służbie oraz zrealizowania ambitnych planów na przyszłość. Li-
sty gratulacyjne do ochotników z Jabłonki skierowali Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Podkarpacki 
Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie nadbryg.  Bogdan 
Kuliga oraz Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. 
Jan Szmyd. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż ufundował myjkę 
ciśnieniową, którą w jego imieniu przekazał Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie Jacek Adamski.

Stanisław Pytlowany

Poświęcenie nowego samochodu

Jak co roku w Zespole Szkół Eko-
nomicznych ruszyła akcja pt.: „Szkoła  
z sercem – podaruj kroplę nadziei”. Ak-
cja ta prowadzona jest w naszej szkole od 
2007 roku i cały czas cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Do tej pory  wzięły  
w niej udział 193 osoby, które  łącznie 
oddały 86,85 litra krwi. Celem naszych 
działań jest promocja idei honorowego 
krwiodawstwa, jak również uświadomie-
nie młodym osobom faktu, że nasza krew 
może rzeczywiście uratować komuś życie.  
Pierwszy w tym roku szkolnym wyjazd 
do stacji krwiodawstwa w Sanoku odbył 
się 04.11.2014r. Chwila strachu przed igłą 
szybko mijała w przyjemnej atmosferze, 
jaka panowała podczas całego wydarzenia. 

Każdy z krwiodawców otrzymał czekola-
dy oraz długopis z logo Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Rzeszowie. Jednak dla wszystkich naj-

większą nagrodą była możliwość niesienia 
pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Justyna Leszek-Czubska
Opiekun Szkolnego Koła PCK

„Szkoła z sercem – podaruj kroplę nadziei”
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Dziesięciolecie swojej działal-
ności świętowali członkowie Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków Koło 
w Brzozowie. Jubileusz połączony był 
z obchodami Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą, które w tym roku zorgani-
zowane zostały 22 października. Tra-
dycyjnie już rozpoczęto je od mszy św. 
w brzozowskiej kolegiacie w intencji 
wszystkich chorych, którą odprawił Ks. 
Proboszcz Franciszek Goch. 

Problem cukrzycy staje się coraz 
powszechniejszy. Należy ona do jednych 
z najpoważniejszych schorzeń cywiliza-
cyjnych, a przewiduje się, że w ciągu naj-
bliższych lat liczba zachorowań będzie 
stale wzrastać. Pocieszający jest fakt, iż 
pojawiają się też nowinki medyczne, któ-
re napawają diabetyków optymizmem. 
- Na szczęście dla wszystkich chorych 
legła w gruzach teoria, która mówiła, że 
wyspy trzustkowe, czyli organ, który pro-
dukuje insulinę, z czasem zanikają (szcze-
gólnie u osób chorych na cukrzycę typu 
II). Okazało się, że wraz z upływem czasu  
w cukrzycy typu II wyspy trzustkowe co-
raz słabiej produkują insulinę, ale cały 
czas są do tego zdolne. Wcale nie zanika-
ją – tłumaczył Jerzy Kuczma – Ordynator 
Oddziału Wewnętrznego Szpitala Specja-
listycznego w Brzozowie. 

Jubileusz był okazją do podsu-
mowania pewnego etapu działalności. 
– Minione dziesięć lat nie było czasem 

Dziesięć lat działalności
Stół prezydialny

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło  
w Brzozowie składa serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom oraz osobom, które wspierają 
koło, a w szczególności: Staroście Brzozowskiemu, 
Burmistrzowi Brzozowa, Wójtom gmin: Domaradz, 
Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, 
Posłowi Bogdanowi Rzońcy, Senator Alicji Zając, 
Dyrekcji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 
Oddział w Brzozowie, Firmie ALTA, Firmie GRAN-
-PIK, firmom farmaceutycznym: „Diagnosis”, „Ro-
che”, „Novo Nordisk”, lokalnym aptekom: „Ome-
ga” i „Mediq” oraz Barbarze Sawce, Henrykowi 
Kozikowi i Stanisławowi Pilszakowi. 

łatwym – reasumował Prezes brzozowskiego 
koła PSD Stanisław Połdiak. – Napotykaliśmy 
na swej drodze wiele wyzwań i problemów, któ-
re stopniowo staraliśmy się realizować czy roz-
wiązywać. Na szczęście spotkaliśmy też  wielu 
ludzi dobrej woli, którzy nam w tym pomagali, 
praktycznie od początku istnienia naszego koła. 
I właśnie za tę pomoc i wsparcie chciałbym im 
dzisiaj podziękować – dodał Prezes St. Połdiak. 

Wyrażając swą wdzięczność wrę-
czył on okolicznościowe statuetki za wie-
loletnie wspieranie działalności PSD Koło 
w Brzozowie: Barbarze Sawce, Marii Ki-
larskiej, Krystynie Gralce, Marii Adamow-
skiej, Stanisławowi Pilszakowi oraz Józefo-
wi Bielańskiemu. Ponadto wręczono „złote”  

i „honorowe” odznaki przyznane 
przez Zarząd Główny PSD oraz 
okolicznościowe dyplomy i po-
dziękowania. 

Dziesięciolecie istnienia 
koła skłaniało do niejakiego 
„bilansu” działalności, ale też 
formowania dalszych planów 
na przyszłość, a tych Prezesowi 
brzozowskiego koła nie braku-
je. - Moim osobistym marzeniem 
jest nadanie naszemu stowarzy-
szeniu sztandaru. Systematycz-
nie bierzemy udział w obchodach 
świąt i rocznic narodowych,  
a myślę, że udział w nich wraz ze 
sztandarem miałby dla nas bar-
dziej podniosły charakter. Znany 
jestem z tego, że jestem uparty, 
wiec może to marzenie kiedyś się 
ziści  – mówił z uśmiechem Sta-
nisław Połdiak. Gratulując pięk-
nego jubileuszu zebrani życzyli 
zarządowi i członkom koła ko-
lejnych lat działalności w zdro-
wiu i pogodzie ducha.  

Podczas uroczystości wy-
stąpiły młode wokalistki Julia 
Kałamucka i Oliwia Mielcarek, 
pod opieką Urszuli Woroniec. 
Występy dziewcząt nagrodzone 
zostały gromkimi brawami.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół z: Sanoka, Jasła, Jedlicza, Krosna i Leska

Kazimiera Rybczak - Prezes Oddziału Rejonowego w Sanoku  
wręcza „Złotą Odznakę” Ks. Franciszkowi Gochowi

Anna Rzepka

Jedną ze statuetek otrzymała Barbara Sawka
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Formacja Tańca Estradowego  GEST 
z Grabownicy Starzeńskiej w dniach 

7-9 listopada 2014 r. brała udział w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Zespołów Ar-
tystycznych w Bielsku-Białej. Był to nasz 
kolejny bardzo udany wyjazd. Wróciliśmy 
z Wyróżnieniem oraz Dyplomem Uznania 
przyznanym przez znakomite międzynaro-
dowe jury. Zasiadali w nim: Louis Frank  
z Holandii – nauczyciel tańca, choreograf, 
pracowała z takimi osobistościami jak Pina 
Bausch, czy Bianka van Diolen, pracowała 
między innymi w Rotterdamse Dansaca-
demie, Nel Roos Akademie, Scapino Dans 
Akademie, Joanna Wiktorko - muzyk, 
choreograf plastyki ruchu, trener europej-
skiej szkoły fitness, Janusz Skubaczkowski  
– tancerz, choreograf, nauczyciel, prodzie-
kan Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie - Wydział Teatru Tańca w By-
tomiu, Dariusz Skibiński - reżyser, aktor, 
dyrektor artystyczny Międzynarodowego 
Festiwalu „WERTEP”. 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi nie tylko 
z  wyróżnienia ale również  z  zakwalifiko-

wania się do Koncertu Galowego. Każdy  
z naszych wyjazdów i występów to 
ogromne wyzwanie. Tym razem również 
nie zawiedliśmy oczekiwań. 

W drodze na Festiwal GEST miał 
możliwość zwiedzania Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia  w Krakowie-Łagiewni-
kach. Piękna pogoda sprzyjała obserwacji 
z 77 metrowej wieży widokowej a poko-
nanie 315 schodów było dla dzieci sporym 
wyzwaniem. Ponadto braliśmy udział we 
mszy św. w Bazylice. Nasz pobyt to tra-
dycyjnie próba sceny i przygotowanie do 
prezentacji festiwalowych.

GEST zaprezentował „Kolorowy 
świat cyrku” i „Selekcję”, GEST MINI 
„Ach, co to był za ślub” i „Klatkę z papu-
gami”. Oczywiście niezwykle ważne dla 
nas były warsztaty taneczne prowadzone 
przez wyżej wymienionych jurorów. To 
dzięki takim zajęciom stajemy się coraz 
lepsi. Pracujemy bardziej nad techniką, 
nad interpretacją i poznajemy swoje słabe 
strony. Dzieci miały również trochę wol-

GEST znowu 
wśród najlepszych!

nego czasu przed występem w Koncercie 
Galowym i wykorzystały to na spotkanie  
z „Bolkiem i Lolkiem” oraz zakupy w Ga-
lerii Handlowej „SFERA”.

W opiece nad dziećmi pomagały mi 
Panie: Barbara Pilszak, Radosława Borek  
i Anna Borkowska.

Koszty akredytacji, wyżywienia oraz 
noclegu w całości pokryły dzieci i opieku-
nowie. Opłata za autokar w równej części 
została pokryta ze środków własnych szko-
ły przeznaczonych na GEST oraz przez 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

W imieniu własnym, dzieci i ich ro-
dziców bardzo dziękujemy Panu Staroście  
Zygmuntowi Błażowi oraz pracownikom 
Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego 
i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowe-
go w Brzozowie za okazaną pomoc.

W wyjeździe brali udział: Magda-
lena Marszał, Karolina Niemiec, Patrycja 
Dżoń, Martyna Korfanty, Martyna Krok, 
Dominika Krok, Julia Ginalska, Julia Wal, 
Zuzanna Stachura, Weronika Szczepek, 
Emilia Knurek, Gabriela Olejarska, Marta 
Filip, Jakub Żak, Aleksandra Zajdel, Alek-
sandra Pilszak, Gabriela Sobaś, Julia Flo-
rek, Urszula Stefaniak, Anna Wojnar, Julia 
Wojnicka, Gabriela Miszczyszyn, Jagoda 
Stachura, Patrycja Mazur, Klara Florek, 
Karolina Mazur, Karolina Sokalska, Wik-
toria Kędra, Julia Węgrzyn, Julia Dąbrow-
ska, Blanka Borek, Patrycja Borkowska, 
Julia Partyńska i Martyna Huber.

W imieniu zespołów nagrody odbie-
rały: GEST – Emilia Knurek i Magdalena 
Marszał, GEST MINI – Martyna Krok, 
Dominika Krok i Martyna Huber.

Miłą niespodzianką było przyznanie 
przez przedstawiciela Biura Podróży Po-
lan – Travel  „Dyplomów Aktywnego Po-
dróżnika” dla Zespołu GEST i GEST MINI 
jako dowód uznania naszej pracy i godzin 
spędzonych w autokarze.

Dziękuję rodzicom i dyrekcji szko-
ły oraz tym wszystkim, którzy trzymają za 
nas kciuki , kibicują nam i pomagają.

Marek Grządziel

Zespół Gest zwiedził Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

GEST zaprezentował „Kolorowy świat cyrku”  
i „Selekcję”, GEST MINI „Ach, co to był za ślub” 

 i „Klatkę z papugami”.

Zespół Gest podczas zajęć
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„Spójrzmy szerzej” – cykl warszta-
tów promujących zdrowy i aktywny tryb 
życia osób niepełnosprawnych Towarzy-
stwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta przy 
współpracy ze Środowiskowym Domem 
Samopomocy im. Anny w Izdebkach  
i Środowiskowym Domem Samopomocy 
w Dynowie realizowało projekt pod na-
zwą „Spójrzmy szerzej” – cykl warsztatów 
promujących zdrowy i aktywny tryb życia 
osób niepełnosprawnych. 

Projekt realizowany był w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację  
w 2014 r. zadań z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych zlecanych fundacjom oraz organi-
zacjom pozarządowym i dofinansowany 
był ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

będących w dyspozycji Samorządu Woje-
wództwa Podkarpackiego – Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszo-
wie”.

Projekt dotyczył organizacji cyklu 
warsztatów artystycznych i prozdrowot-
nych mających na celu wyrównywanie 
szans osób niepełnosprawnych z terenu 
województwa podkarpackiego i dalsze 
przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecz-
nemu. 

W okresie od 18. 08. 2014 r. do  
15. 11. 2014  r.  zorganizowane zostały  
zajęcia z dietetykiem, warsztaty wędkar-
skie, warsztaty plecionkarstwa z siana, 
warsztaty florystyczne, warsztaty tworze-
nia biżuterii w technice soutache, warsztaty 
tworzenia biżuterii metodą wire wrappin-
gu, oraz warsztaty scrapbooking. 

14 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Rzeszowie Zespół Taneczny GEST z Grabownicy Sta-
rzeńskiej otrzymał Nagrodę od Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w ramach programu wspierania eduka-
cji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

Nagrodę z rąk Marszałka województwa pod-
karpackiego Władysława Ortyla odebrała delegacja  
w składzie: Dyrektor  Zespołu Szkół w Grabownicy 

GEST nagrodzony w Rzeszowie
Starzeńskiej - Bogusław Stodo-
lak, Tancerki: Emilia Knurek, 
Julia Wal i Magdalena Marszał, 
Instruktor i choreograf zespołu - 
Marek Grządziel.

Jesteśmy bardzo szczęśli-
wi i dumni z tego wyróżnienia  
i przyznanej nagrody. Stanęliśmy 
obok tak znakomitych i uznanych 
nie tylko w kraju, Europie i na 
świecie zespołów jak Kornele, 
Uśmiech, t-8 z Rzeszowa czy 
Iskierka  z Łańcuta.

Mamy nadzieję, że będą 
stwarzane warunki do dalszego 
rozwoju Formacji Tańca Estra-
dowego GEST i znajdą się osoby, 
instytucje wspierające nasze wyjazdy na festiwale oraz zakup kostiumów. 
Bardzo dziękuję Pani Małgorzacie Zajdel za czuwanie nad formalną stroną 
wniosku. Marek Grządziel

„Spójrzmy szerzej”

Głównym założeniem projektu  była 
motywacja do zmiany nawyków, zmiana 
codziennego działania z wykorzystaniem 
zasobów powszechnie dostępnych, kształ-
towanie pozytywnych postaw sprzyjają-
cych integracji społecznej osób z zaburze-
niami psychicznymi, rozbudzanie rozwoju 
osobistego. Był odpowiedzią na potrzebę 
wprowadzenia nowych technik, które do-
starczą nowych bodźców osobom niepeł-
nosprawnym. Beata Jastrzębska

Kierownik ŚDS w Izdebkach
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Zasadzenie dębu wolności w Bukowie

Zasadzenie „Dębu Wolności” w Malinówce i w Haczowie

Program artystyczny w Jabłonicy Polskiej

25- lecie wolności (1989-2014) to czas podsumowań, 
refleksji i debat, ale przede wszystkim świętowania, to radość  
z niepodległego państwa, ze zwycięstwa solidarności i demo-
kracji.

Pomnikiem – świadectwem wdzięczności i radości 
są zasadzane w tym roku dęby, drzewa symbole siły, trwania  
i tradycji. W polskim krajobrazie wyróżniają się dostojnością  
i szlachetnością. Między innymi takie słowa znalazły się w li-
ście skierowanym przez Bronisława Komorowskiego Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej do organizatorów i uczestni-
ków akcji zasadzenia dębów wolności na terenie naszego kraju.  
Z radością i satysfakcją przyjął Prezydent fakt włączenia się  
w tę akcję Ochotniczych Straży Pożarnych.

8 listopada 2014 r. uroczystość taka odbyła się w Bukowie 
gmina Haczów. Gości powitał prezes OSP w Bukowie dh Jan 
Pelc, a byli to: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Stanisław 
Jakiel Wójt Gminy Haczów,  Robert Sudoł  przedstawiciel  Nad-
leśnictwa Brzozów, Małgorzata Jędrzychowska - Kielar Sołtys  
Bukowa, Alina Prorok – Dyrektor Zespołu Szkół w Trześnio-
wie, mieszkańcy Bukowa i Trześniowa oraz młodzież szkolna.

Wójt Stanisław Jakiel odczytał list Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego, a następnie młodzież z Gimnazjum  
w Trześniowie przygotowana przez Krystynę Wojtoń  zaprezen-
towała montaż słowno-muzyczny. Starosta Brzozowski w swym 
wystąpieniu nawiązał m.in. do trudnej drogi do niepodległości 
jaką przeszła Polska i Polacy.

Program artystyczny, którego mottem były słowa „Sztu-
ką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze 
dla niej żyć” przypominał najważniejsze karty historii z okre-
su PRL: lipiec 1952 – zmiana konstytucji,  nazwy państwa na 
PRL i zmianę godła na orła bez korony. Narastanie trudności 
gospodarczych, nasilającą się walkę społeczną i polityczną, 
krwawe zajścia, narastający kryzys władzy. Rok 1956 starcia  

w Poznaniu, rok 1968 zakaz wystawiania „Dziadów” A. Mickie-
wicza i protest studentów w obronie wolności słowa, rok 1970 ma-
sakrę robotników na Wybrzeżu, rok 1976 demonstracje w Ursusie  
i w Radomiu. Wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. to prze-
łom, po którym nastąpiły istotne zmiany. Przyjazd w 1979 r. papie-
ża do Polski i znamienne słowa, które wypowiedział na Placu Zwy-
cięstwa w Warszawie  „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
Ziemi, tej Ziemi…”. Rok 1980 to powstanie NSZZ „Solidarność”  
i nadzieja, którą 13 grudnia 1981 r. sponiewierano, a Polskę i Pola-
ków upokorzono. Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 r. 

Nastał rok 1989. W Polsce w kwietniu rozpoczęły się obrady 
„Okrągłego stołu”, a 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w histo-
rii powojennej Polski częściowo wolne wybory do Sejmu oraz cał-
kowicie wolne wybory do przywróconego Senatu, w których zwy-
cięstwo odniosła Solidarność. Skończył się w Polsce komunizm  
i rozpoczął czas wielkich przemian, przywrócono demokrację, roz-
poczęto budowę III Rzeczypospolitej. 29 grudnia 1989 r. przestał 
istnieć PRL. W lutym 1990 r. przywrócono dawne godło – orła  
w koronie. Nadszedł czas wielkich osiągnięć, ale i błędów. Mimo 
to Polska odzyskała znaczenie w polityce międzynarodowej, ale pa-
miętać musimy, że: „Wolności nie można tylko posiadać, nie można 
jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”. 

W programie tym była nie tylko historia, ale i piosenki „Psalm 
stojących w kolejce”, „Nie chcę więcej” i „Ja to mam szczęście”, 
bardzo wymowne w swej treści. Mądry, wspaniały program przy-
gotowała z młodzieżą Krystyna Wojtoń. A potem było zasadzenie 
dębu i spotkanie przy kawie i ciastku.

*****************
Uroczystości o podobnym charakterze odbyły się począt-

kiem listopada br. również w Jabłonicy Polskiej, Malinówce  
i Haczowie. W każdej z nich brali udział strażacy ochotnicy, dzieci  
i młodzież, przedstawiciele Lasów Państwowych, władz woje-
wódzkich, powiatu brzozowskiego i gminy Haczów.

fot. A .Józefczyk

fot. A .Józefczykfot. A .Józefczyk

Halina Kościńska

Zasadzenie „Dębu Wolności” w Bukowie
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Informacje z gmIn

Gminne obchody 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
rozpoczęła  msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pa-

rafialnym w Haczowie odprawiona przez Proboszcza Parafii Ha-
czów ks. Adama Zarembę oraz wikariusza ks. Sławomira Wałczy-
ka. Po mszy Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy Haczów na czele z Przewodni-
czącym Rady Gminy Ryszardem Błażem i Wójtem Stanisławem 
Jakielem, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Haczo-
wie oraz harcerze z Zespołu Szkół we Wzdowie złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Sługi Bożego Księdza Marcina Tomaki, tablicą 
upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, w miejscu pamię-
ci dla uhonorowania zamordowanych Haczowiaków w Miedno-
je w 1940 r. i pod Pomnikiem Poległych w Haczowie. Następnie 
wszyscy uczestnicy obchodów wraz z pocztami sztandarowymi 
ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Haczowie, ochotniczych 
straży pożarnych z terenu Gminy Haczów, prowadzeni przez Or-
kiestrę Dętą „Hejnał” z Haczowa przeszli do Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku na uroczystą akademię. 

Uroczystości w GOKiW rozpoczęto odegraniem przez or-
kiestrę Hymnu Narodowego. Wójt Stanisław Jakiel w okolicz-
nościowym przemówieniu mówił o przypadającej w tym roku 
96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nawiązał 
również do czasów obecnych, do wartości patriotycznych jakie 
powinny cechować każdego Polaka. Z programem artystycznym 
wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół w Trześniowie.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości z licznym 
udziałem mieszkańców Gminy Haczów były okazją do promocji 
projektu pn. „Zakup wyposażenia w celu prowadzenia edukacji 

Haczów z pieśnią ku niepodległej

Maria Rygiel 
Dyrektor GOKiW w Haczowie

kulturalnej w Sali Tradycji GOKiW w Haczowie”. Zadanie jest 
dofinansowane w ramach programu/priorytetu (Rozwój infra-
struktury kultury/ Infrastruktura domów kultury) ze środków fi-
nansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach realizacji zadania zostały zakupione: gabloty 
przeszklone, ścianki ekspozycyjne, dęte instrumenty muzyczne 
– saksofony tenorowe, sprzęt audiowizualny. Trzy nowe instru-
menty z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Haczów Ryszarda 
Błaża oraz Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakiela odebrali 
przedstawiciele zarządu orkiestry: Janusz Matusz i Rafał Szmyd 
oraz kapelmistrz Szymon Kielar. Zakupiony sprzęt audiowizu-
alny urozmaici formy prezentacji dorobku kulturowego Gminy 
Haczów podczas zajęć edukacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury 
i Wypoczynku w Haczowie. W roku 2011 podczas uroczystego 
jubileuszu 110-lecia Orkiestry Dętej „Hejnał” z Haczowa, orkie-
stra otrzymała 12 nowych instrumentów zakupionych w ramach 
programu PROW 2007-2013. 

Obchodom rocznicowym towarzyszyło otwarcie nowej 
ekspozycji będącej elementem projektu. W zakupionych do Sali 
Tradycji gablotach zostały wyeksponowane stare instrumenty na 
których grali pierwsi członkowie orkiestry, wykonane we Lwowie 
i przez lokalnych rzemieślników około 100 lat temu. Na ściankach 
ekspozycyjnych zaprezentowane zostały dyplomy, stare fotografie 
dokumentujące dorobek artystyczny i historię orkiestry. natomiast 
na stołach można podziwiać między innymi rękopisy partytur. 

Wystawę można oglądać w Sali Tradycji GOKiW w Haczo-
wie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów z ZS w Trześniowie

Nowe instrumenty odebrali członkowie zarządu orkiestry i kapelmistrz



	 Około	 miesiąca	 trwała	 budowa	
Fitness	Parku	przy	Zespole	Szkół	Budow-
lanych	w	Brzozowie.	Zwieńczeniem	prac	
było	oddanie	plenerowej	siłowni	do	użyt-
ku	 w	 dniu	 12	 listopada	 br.	 Zakończona	
inwestycja	uatrakcyjniła	ofertę	 spędzania	
wolnego	czasu	w	powiecie	brzozowskim	
i	 kosztowała	 76	 tysięcy	 złotych,	 z	 czego	
prawie	50	tysięcy	stanowiła	dotacja	z	Pod-
karpackiego	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 
w	Rzeszowie.
	 -	 Jakiś	 czas	 temu	 powstało	 bo-
isko	wielofunkcyjne	przy	I	liceum	Ogólno-
kształcącym	w	Brzozowie,	teraz	przyszedł	
czas	na	zewnętrzną	siłownię	przy	Zespole	
Szkól	 Budowlanych.	 Zapewniamy	 mło-
dzieży	 zarówno	 odpowiednią	 bazę	 loka-
lową	i	dydaktyczną	do	nauki,	jak	również	
dbamy	o	 jej	 rozwój	fizyczny.	W	zdrowym	
ciele	zdrowy	duch	nie	 jest	pustym	sloga-
nem,	 lecz	 powiedzeniem	 wynikającym	
z	 doświadczeń	 wielu	 pokoleń,	 mającym	

potwierdzenie	w	rzeczywistości.	 Sport	bo-
wiem	 to	 zdrowie.	Prowadząc	odpowiedni	
tryb	 życia	 wzmacniamy	 naszą	 kondycję,	
lepiej	 się	 czujemy	 i	 dzięki	 temu	 unika-
my	 wielu	 poważnych	 chorób.	 Taki	 styl	
najlepiej	wpajać	młodym	 ludziom	od	 lat	
szkolnych.	Żeby	systematyczne	ćwiczenia	
weszły	 im	w	 krew	 i	 były	 czymś	 zupełnie	
normalnym	 –	 powiedział	 Zygmunt	 Błaż	 
–	Starosta	Brzozowski.
	 Wśród	 urządzeń	 do	 ćwiczeń	
znajdują	 się	 między	 innymi:	 ławka	 do	
prostowania	 pleców,	 drabinka	 do	 pod-
ciągania	 nóg,	 biegacz,	 wyciąg	 do	wyci-

FITNESS PARK przy „Budowlance”
skania	siedząc,	koła	 taichi	wpływające	na	
poprawę	sprawności	kończyn	górnych	oraz	
mięśni	obręczy	barkowej,	czy		prasa	nożna	
-	 jedno	 z	 bardziej	wszechstronnych	 urzą-
dzeń	aktywizujących	właściwie	wszystkie	
części	 ciała	 i	 poprawiających	 ogólną	wy-
dolność	 organizmu.	 –	 Mam	 nadzieję,	 że	
Fitness	 Park	 będzie	 się	 cieszył	 dużą	 po-
pularnością.	Skorzystają	z	niego	nie	 tylko	
uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 Budowlanych,	
czy	 innych	brzozowskich	 szkół	 ponadgim-

nazjalnych,	 ale	 też	 mieszkańcy	 Brzozowa	
oraz	 innych	 miejscowości	 powiatu	 brzo-
zowskiego	–	podkreślił	Zygmunt	Błaż.
	 Partnerami	 tego	 projektu	 były	
Uczniowskie	 Kluby	 Sportowe:	 Technik	 
z	Zespołu	Szkół	Budowlanych,	Ekonomik	
z	Zespołu	Szkół	Ekonomicznych	oraz	So-
kół	 z	 pierwszego	 Liceum	 Ogólnokształ-
cącego	 w	 Brzozowie.	 Wykonywaniem	
bieżących	 prac	 natomiast	 zajmowało	 się	
Przedsiębiorstwo	 Produkcyjno	 -	 Usługo-
wo	-	Handlowe	„Zielona	Oaza”	Zbigniew	
Owsiany	 w	 Brzozowie.	 –	 Siłownia	 uroz-

maici	 zajęcia	wychowania	fizycznego,	na	
pewno	będziemy	z	niej	korzystać.	Powinno	
to	zachęcić	młodzież	do	bardziej	masowe-
go	uprawiania	sportu,	z	czym	ostatnio	nie	
jest	najlepiej.	Każdy	powinien	 znaleźć	 tu	
coś	dla	siebie.	Poszczególne	stacje	wpły-
wają	 na	 daną	 grupę	 mięśniową.	 Kilka	
minut	na	każdym	z	 tych	urządzeń	w	spo-
sób	 skuteczny	 poprawi	 ćwiczącym	 formę	
–	stwierdziła	Agata	Supel	–	nauczycielka	
wychowania	fizycznego	w	Zespole	Szkół	
Budowlanych	w	Brzozowie.

-	 Profesjonalny	 sprzęt,	 przyrządy	
usytuowane	na	zewnątrz,	tylko	się	cieszyć.	
Po	pierwsze	można	poćwiczyć	na	porząd-
nych	urządzeniach,	a	po	drugie	na	 świe-
żym	 powietrzu	 –	 oznajmił	 Adrian	 Skar-
bek,	 uczeń	 Zespołu	 Szkół	 Budowlanych	
w	 Brzozowie.	 –	 Zawsze	 interesowałam	
się	sportem,	ćwiczyłam	czasami	na	siłow-
ni,	 więc	 mam	 również	 zamiar	 korzystać	
z	 przyszkolnego	Fitness	Parku.	 Zachęcał	
ponadto	 będzie	 fakt,	 że	 siłownia	 jest	 na	
miejscu.	 Nie	 trzeba	 nigdzie	 jeździć,	 ani	
ponosić	 kosztów	 –	 podsumowała	 Sylwia	
Dudycz	–	uczennica	z	Zespołu	Szkół	Bu-
dowlanych.
													W	niedalekiej	przyszłości	plano-
wana	jest	budowa	sali	gimnastycznej	przy	
Specjalnym	 Ośrodku	 Szkolno-Wycho-
wawczym	 w	 Brzozowie.	 Realizacja	 sza-
cowanej	na	około	3	miliony	złotych	inwe-
stycji	rozpocznie	się	z	chwilą	pojawienia	
możliwości	skutecznego	aplikowania	o	jej	
dofinansowanie	ze	środków	europejskich.

Sebastian	Czech



300	 przepisów	 znalazło	 się	 na	
240	 stronicach	 książki	 kulinarnej	 pod	
tytułem	 „Smaki	 Ziemi	 Brzozowskiej”.	
Publikacja	 wydana	 została	 przez	 Sto-
warzyszenie	 Lokalna	 Grupa	 Działania	
„Ziemia	 Brzozowska”,	 a	 przygotowa-
na	 przez	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	 
z	powiatu	brzozowskiego.	Jej	promo-
cja	odbyła	się	12	listopada	br.

Potrawy	 umieszczone	 na	 po-
szczególnych	 ilustracjach,	 wykona-
nych	 przez	 krośnieńskie	 wydaw-
nictwo	 Arete,	 zaprezentowano	 już	

podczas	czerwcowego	Pikniku	Rodzinnego	w	ramach	spo-
tkania	pod	nazwą	„Festiwal	Smaków	Ziemi	Brzozowskiej”.	–	Właśnie	tam-
to	wydarzenie	skłoniło	nas	do	uwiecznienia	tradycji	kulinarnej	na	kartach	
książki.	W	czerwcowym	przedsięwzięciu	uczestniczyło	kilkadziesiąt	Kół	Go-
spodyń	Wiejskich,	a	olbrzymie	zainteresowanie	potrawami	ze	strony	uczest-
ników	Festiwalu	utwierdziło	nas	w	przekonaniu	o	wydaniu	książki	zawiera-
jącej	najważniejsze,	najciekawsze	propozycje	kulinarne	tam	się	pojawiające 
–	powiedział	Janusz	Draguła	–	Wicestarosta	Brzozowski,	Prezes	Stowarzy-
szenia	Lokalna	Grupa	Działania	„Ziemia	Brzozowska”.	

Sztuka	 kulinarna	 stanowi	 ważny	 element	
kultury	 i	 tradycji	 wyjątkowo	 bogatej	 na	 terenie	
powiatu	 brzozowskiego.	 Publikacja	 „Smaki	Ziemi	
Brzozowskiej”	kultywuje	zatem	dorobek	wielu	po-
koleń	 tutejszych	gospodyń,	przedstawiając	 rozma-
ite	 sposoby	 przyrządzania	 potraw.	 Różna	 bowiem	
może	być	metoda,	czy	receptura	przygotowywania	
dań	o	tej	samej	nazwie.	Przepisy	różnić	się	mogą	w	
zależności	od	regionu	Polski.	–	Ziemia	Brzozowska	
jest	częścią	dziedzictwa	Karpat	i	jeśli	chodzi	o	ogól-
ne	tutejsze	 tendencje	kulinarne,	 to	są	one	wspólne	
dla	całego	regionu.	Natomiast	kuchnię	brzozowską	
wyróżnia	wyjątkowy	sposób	kultywowania	tradycji.	
Nie	tylko	jej	pielęgnowanie	w	sensie	muzealnym,	ale	
równoczesne	jej	rozwijanie.	Chodzi	o	to,	że	tutejsza	
kuchnia	z	jednej	strony	zachowuje	ściśle	tradycyjne	
przepisy,	 z	 drugiej	 zaś	 nie	 boi	 się	 eksperymentów,	
inspiracji,	nowości,	 łączenia	 smaków.	Dzięki	 temu	
jest	bardzo	ciekawa	i	wyjątkowa	–	powiedział	Grze-
gorz	Kubal	–	Prezes	wydawnictwa	Arete.

Okazuje	 się	 zatem,	 że	 styl	 życia	 miesz-
kańców	wpływa	w	dużym	stopniu	na	 to,	 co	 jedzą	 
i	w	jaki	sposób	przyrządzają	potrawy.	–	W	gospo-
darstwach	 wiejskich	 pożywienie	 powstaje	 z	 tego,	
co	w	tymże	gospodarstwie	się	produkuje.	A	region	
brzozowski	w	dużej	mierze	zachował	charakter	rol-
niczy,	co	wiąże	się	z	wytwarzaniem	tutaj	zdrowych	
produktów.	 Takie	 potrawy	 mogą	 być	 promowane	 
i	budzą	zainteresowanie	zwłaszcza	u	turystów	z	du-
żych	miast	–	dodał	Grzegorz	Kubal.

Opublikowane	w	„Smakach	Ziemi	Brzozow-
skiej”	przepisy	zawierają	zarówno	potrawy	popular-
ne,	często	gotowane	i	konsumowane,	 jak	i	wyszu-
kane,	rzadko	pojawiające	się	na	stołach.	–	Wspólnie	
z	koleżankami	myślałyśmy	co	polecić	gospodyniom	

z	powiatu	brzozowskiego.	Stwierdziłyśmy,	że	

Smaki Ziemi Brzozowskiej

Janusz	Draguła	-	Prezes	Stowarzyszenia	LGD	
„Ziemia	Brzozowska”

W	spotkaniu	promocyjnym	książki	kulinarnej	wzieli	udział	zaproszeni	goście	...

...oraz	członkienie	KGW	z	powiatu	brzozowskiego



pozostaniemy	przy	tradycji	rodzinnej.	Skupiłyśmy	się	na	pierogach	z	kapustą,	
razowych	i	żurku	z	grzybami	–	podkreśliła	Ryszarda	Żaczek	z	Koła	Gospodyń	
Wiejskich	w	Niebocku.	–	Postanowiłyśmy	zaprezentować	w	książce	przepis	na	
królika	w	śmietanie.	Danie	może	na	co	dzień	rzadko	przyrządzane,	ale	łatwe	
do	przygotowania	i	co	najważniejsze	pyszne.	Zatem	w	sposób	bardzo	korzystny	
urozmaicające	nasze	menu	–	stwierdziła	Teresa	Czech	z	Koła	Gospodyń	Wiej-
skich	w	Starej	Wsi.

Smak	pieczonego	wiejskiego	chleba	przypomina	natomiast	przepis	opu-
blikowany	w	książce	przez	Koło	Gospodyń	
Wiejskich	 z	 Haczowa.	 –	 Swojski	 chlebek	
nadal	wszystkim	bardzo	smakuje,	lecz	coraz	
rzadziej	go	kosztujemy.	Jego	pieczenie	odby-
wa	się	na	podstawie	odpowiedniej	receptury,	
na	którą	współcześnie	nie	zawsze	wystarcza	
czasu.	 Dlatego	 chciałyśmy	 odświeżyć	 ten	
przepis	 i	 w	 rezultacie	 umożliwić	 młodszym	
gospodyniom	 wykonanie	 przysmaku	 –	 po-
wiedziała	Aleksandra	Ekiert	 z	Koła	Gospo-
dyń	Wiejskich	w	Haczowie.	–	Na	 co	 dzień	
nie	sięga	się	do	starych,	sprawdzonych	prze-
pisów.	Taka	publikacja	jest	szansą	do	ich	od-
grzebania	i	pokazania	szerokiej	publiczności	
–	skwitowała	Danuta	Sokołowska	z	Koła	Go-
spodyń	Wiejskich	w	Wydrnej.

Podczas	 promocji	 książki	 „Smaki	
Ziemi	 Brzozowskiej”	 przedstawiono	 rów-
nież	 inne	 przedsięwzięcia	 realizowane	
przez	Stowarzyszenie	Lokalna	Grupa	Dzia-
łania	 „Ziemia	 Brzozowska”	 na	 przestrzeni	
ostatnich	 lat.	 –	 Obecnie	 nabory	 wniosków	
o	 dofinansowanie	 w	 ramach	 perspektywy	
finansowej	 na	 lata	 2007-2013	 z	 realizacją	
do	 2015	 roku	 już	 się	 zakończyły.	Wsparcie	
finansowe	 uzyskało	 prawie	 80	 projektów,	
głównie	 zawartych	we	wnioskach	gmin	po-
wiatu	 brzozowskiego.	 Ich	 realizacja	 służy	
przede	 wszystkim	 ogółowi	 mieszkańców	 
w	 poszczególnych	 środowiskach,	 a	 dotyczą	
zarówno	 obiektów	 infrastrukturalnych,	 jak	 

i	inwestycyjnych.	Samorządny	gminne	właśnie	wykazywały	największe	zainte-
resowanie	tymi	środkami.	Wśród	dofinansowanych	inwestycji	były	między	inny-

mi:	budowa	sali	gimnastycznej	w	Humniskach,	budowa	
boisk	sportowych	przy	szkołach,	wykonanie	kilkunastu	
placów	 zabaw	 w	 różnych	 miejscowościach	 powiatu	
brzozowskiego.	Również	realizowano	takie	zadania,	jak	
opracowanie	 i	 wydanie	 albumów,	 wspieranie	 gospo-
darstw	agroturystycznych,	czy	turystyki	w	ogólnym	zna-
czeniu,	ponieważ	część	powiatu	brzozowskiego	posiada	
naturalne	warunki	sprzyjające	rozwojowi	agroturystki,	
jak	 i	 turystyki	w	 ogóle.	 Tak	więc	 skala	 tych	 przedsię-
wzięć	realizowanych	ze	środków	uzyskanych	przez	be-
neficjentów	 Stowarzyszenia	 Lokalna	 Grupa	 Działania	
„Ziemia	 Brzozowska”	 była	 naprawdę	 bardzo	 duża  
–	podsumował	Janusz	Draguła	–	Wicestarosta	Brzozow-
ski,	Prezes	Stowarzyszenia	LGD	w	Brzozowie.

Sebastian	Czech

Grzegorz	Kubal	
–	Prezes	wydawnictwa	Arete

Ewa	Tabisz
–	Sekretarz	Zarządu	LGD



Działają	 na	 rzecz	 lokalnej	 społeczności,	 są	 autorami	
wartościowych	 akcji	 i	 inicjatyw,	 poświęcają	 swój	 prywatny	
czas	–	tak	pokrótce	opisać	można	laureatów	konkursów	„Spo-
łecznik	2014”	i	„Inicjatywa	2014”,	które	podsumowane	zosta-
ły	27	listopada	br.	na	Forum	Inicjatyw	Pozarządowych	Powia-
tu	Brzozowskiego.

Słowa	 uznania	 pod	 adresem	 przedstawicieli	 organiza-
cji	 pozarządowych	 skierował	 Starosta	 Brzozowski	 Zygmunt	
Błaż,	który	zapewnił,	 iż	w	budżecie	powiatu,	jak	co	roku,	są	
dla	 nich	 zarezerwowane	 środki	 finansowe.	 Działalność	 Sto-
warzyszenia	 LGD	 „Ziemia	 Brzozowska”	 przybliżył	 jej	 Pre-
zes,	a	jednocześnie	Wicestarosta	Brzozowski	Janusz	Draguła.	
Na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	 współpraca	 stowarzyszenia	 
z	Kołami	Gospodyń	Wiejskich	z	terenu	powiatu	brzozowskie-
go,	której	pokłosiem	są	wydane	dwie	publikacje	książkowe.	

Zamierzeniem	 organizatorów	 Forum	 Inicjatyw	 Poza-
rządowych	 było	 nagłośnienie	 działalności	 społecznej	 oraz	
promocja	osób,	 które	 są	 aktywne	 i	 działają	na	 rzecz	 innych.	
Do	takich	niewątpliwie	zalicza	się	Ks.	Eugeniusz	Szpila,	który	
został	laureatem	konkursu	„Społecznik	2014”.	–	Ks.	Eugeniusz	
od	wielu	lat	jest	inicjatorem	przedsięwzięć	o	charakterze	pro-
filaktycznym,	 edukacyjnym	 oraz	
integrującym	 ze	 sobą	 pokolenia	
–	 mówiła	 Przewodnicząca	 Akcji	

Działają społecznie
Forum Inicjatyw Pozarządowych 

Powiatu Brzozowskiego

Katolickiej	 w	 Warze	 Małgorzata	 Szewczyk,	 która	 
w	jego	imieniu	odebrała	nagrodę.	–	W	tym	roku	uda-
ło	się	zrealizować	aż	4	projekty:	„Utkani	na	nowo”,	
„Myślę	 trzeźwo,	 prowadzę	 trzeźwo”,	 „Mój	wybór”	 

i	„Czuję	w	sobie	moc”,	które	podniosły	wiedzę	na	temat	zdrowego	trybu	
życia,	profilaktyki	uzależnień,	a	także	wzbogaciły	ofertę	spędzania	wol-
nego	 czasu,	 rozwijania	 zainteresowań	 i	 ofertę	 kulturalną.	Wszystkie	 te	
działania	łączy	osoba	Księdza	Proboszcza,	który	jest	„motorem	napędo-
wym”,	jednoczy	wokół	tych	działań	ludzi	i	stowarzyszenia	–	podkreślała	
Pani	Małgorzata.

Ideę	niesienia	pomocy	szerzą	też	laureatki	drugiego	miejsca	-	Joanna	
Przystasz	i	Diana	Targowska	-	wolontariuszki	z	Fundacji	Promocji	Zdro-
wia	im.	dr	nauk	med.	Stanisława	Langa	na	rzecz	Szpitala	Specjalistyczne-
go	w	Brzozowie.	-	Dziewczyny	od	zawsze	odznaczały	się	wielką	empatią	 
i	posiadały	dar	zjednywania	sobie	ludzi	–	opisywała	kandydatki	Wiceprezes	
Fundacji	Anna	Mendyka.	-	Spotykając	się	co	tydzień	ze	swoją	podopiecz-
ną	szybko	połączyły	je	więzi	przyjaźni.	(…)	Asia	i	Diana	to	osoby	pogodne,	
odpowiedzialne,	posiadające	zdolności	innowacyjne,	a	przede	wszystkim	
wielkie	serca.	Ich	bezinteresowność,	ogromny	zapał	i	zaangażowanie	są	
godne	podziwu	i	napawają	nadzieją,	że	młode	pokolenie,	to	także	ludzie	
wrażliwi,	 dostrzegający	 problemy	 życia	 codziennego,	 ludzką	 krzywdę	 
i	cierpienie	–	dodaje	pani	Ania.	

Wolontariuszka	Diana	Targowska	odebrała	nagrodę	z	rąk	Wicestarosty	Brzozowskiego

Wystąpienie Starosty 
Brzozowskiego - Zygmunta Błaża
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Słowa podziękowania przesłała 
również Asia Przystasz, która aktualnie 
studiuje w Krakowie. - Bardzo dziękuję 
za to wyróżnienie. Mówi się, że wiara jest  
w człowieku, a nadzieja przy nim. Dlatego 
chciałabym zachęcić wszystkich do bycia 
taką nadzieją dla innych. Tak postrzegam 
wolontariat. Chcę być po prostu nadzieją 
– opisuje młoda wolontariuszka. Wyróż-
nienie w tej kategorii otrzymała również 
Wanda Rędziniak z Fundacji „W trosce  
o życie”. 

Warsztaty fotograficzne, pisania 
ikon oraz kurs instruktorski Nordic Wal-
king były efektem działań Fundacji Pod-
karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego, 
która nagrodzona została w konkursie „Ini-
cjatywa 2014”. Łącznie z projektów tych 
skorzystało 51 osób. – Celem wszystkich 
3 operacji było zwiększenie aktyw-
ności mieszkańców powiatu brzo-
zowskiego w zakresie rozwijania 
swoich zainteresowań i zdolności  
z uwzględnieniem rozwijania po-
staw przedsiębiorczości. Projekty 
były też okazją do promocji powiatu 
brzozowskiego – argumentował we 
wniosku Prezes Zarządu Fundacji 
Tomasz Bartnicki. W tej kategorii 
nagrodzone zostało też Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Starej Wsi, które 
czynnie włącza się w życie kultu-
ralne swojej miejscowości. Panie  
z KGW aktywnie pomagają przy 
organizacji festynów Jezuickich. 
Same też urządzają Dzień Seniora  

i zabawę andrzejkową. Ściśle współpracują  
z biblioteką publiczną, szkołą podstawową  
i przedszkolem samorządowym.

Nagrody i dyplomy dla laureatów  
i uczestników wręczyli Starosta Brzozow-
ski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Brzozow-
ski a zarazem Prezes Stowarzyszenia LGD 
„Ziemia Brzozowska” Janusz Draguła, 

Przewodniczący Podkarpackiej Rady Orga-
nizacji Pozarządowych Grzegorz Nowakow-
ski, Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka oraz 
Zastępca Przewodniczącego Brzozowskiej 
Powiatowej Rady Organizacji Pozarządo-
wych Czesław Kędra. Spotkanie prowa-
dził Przewodniczący Brzozowskiej Powia-
towej Rady Organizacji Pozarządowych 

Wiesław Pałka. Wzięli w nim udział 
również.: Wójt Gminy Dydnia Jerzy  
F. Adamski, Naczelnik Wydziału Po-
rządku Publicznego, Bezpieczeństwa, 
Obronności i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
Jerzy Szubra oraz Zastępca Dyrektora 
ARiMR w Rzeszowie Marek Owsia-
ny, Prezes Stowarzyszenia Ziemi Ha-
czowskiej Aleksandra Ekiert.

Organizatorami Forum byli: Sta-
rostwo Powiatowe w Brzozowie, Brzo-
zowska Powiatowa Rada Organizacji 
Pozarządowych, Grupa „Razem na 
Rzecz NGO Powiatu Brzozowskiego” 
oraz Towarzystwo Ziemi Haczowskiej. 

W imieniu ks. Eugeniusza Szpili nagrodę odebrała Małgorzata Szewczyk Anna Rzepka

Spotkanie prowadził Wiesław Pałka - Przewodniczący BPROP

„Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych 
Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fun-
dacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” 

Mszą świętą w intencji Ojczyzny i Polaków rozpoczęły się  
w Brzozowie uroczystości związane z obchodami 96. rocz-
nicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Odprawił ją  
i kazanie wygłosił Ksiądz Prałat Franciszek Goch – proboszcz 
brzozowskiej parafii. W pięknych, wzruszających i niezmier-
nie pouczających słowach odniósł się do wyjątkowości świę-

Obchody Święta Niepodległości w Brzozowie

Kwiaty pod pomnikiem złożyła m.in. delegacja samorządu powiatowego...

ta 11 listopada, podkreślając jednocześnie ponadczasowy charakter 
wartości, które ten dzień przywołuje. – Przymiot kochania Ojczyzny, 
wolności i niepodległości potrzebny jest i dzisiaj. Żeby Polska nie 
zginęła, nie utraciła swej niepodległości, władzy nad sobą jeszcze 
za naszego życia i przez nasze życie musimy się nauczyć miłości do 
niej i do siebie nawzajem. Musimy nauczyć się patriotyzmu, uczyć 
się miłości Ojczyzny, co jest prawem misji dla pokoleń wędrujących 
przez tę ziemię – zachęcał Ksiądz Proboszcz.

... i Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

24
http://www.powiatbrzozow.pl

Informacje z gmIn

9 listopada 2014 roku w Trześnio-
wie odbyła się uroczystość obchodów 96 
rocznicy Odzyskania Niepodległości - na 
cześć Polaków – bohaterów, którzy za 
wolność Ojczyzny zapłacili najwyższą 
cenę.

Uroczystość rozpoczęła się od 
mszy świętej w Kościele Parafialnym  
w Trześniowie. Po niej wszyscy uczest-
nicy udali się pod pomnik ofiar poległych  
w czasie I Wojny Światowej i wojny pol-
sko – bolszewickiej, by złożyć kwiaty  
i zapalić znicze. Następnie uczestnicy 
uroczystości wraz z pocztami sztandaro-
wymi Szkoły Podstawowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trześniowie udali się 
do Domu Ludowego na uroczystą akade-
mię.

Swoją obecnością uświetnili ją za-
proszeni goście: Zygmunt Błaż – Starosta 
Brzozowski, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy 
Haczów, Tadeusz Wójcik – Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Haczów, a jednocześnie 
Sołtys wsi Trześniów, Radni Rady Gminy 
Haczów – Edward Mróz i Stanisław Woj-
toń, Proboszcz Parafii Trześniów – ks. Wi-
told Szmyd oraz ks. Wikariusz Włodzimierz 
Nowak, Z – ca Komendanta WKU w Sa-
noku mjr T. Żyłka, delegacja Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego w osobach: gen. J. 
Komańskiego, płk. M. Borkowskiego, płk. 
A. Iskrowicza, płk. T. Kędry, mjr R. Paw-
laka, chor. A. Petreckiego, sierż. R. Proroka 
oraz przedstawiciele instytucji i organizacji 
współpracujących ze szkołą. Serdecznie 
przywitała ich Dyrektor Szkoły Alina Pro-
rok, która w krótkim wystąpieniu nawiązała 
do okoliczności Listopadowego Święta

Jadwiga Dusza, Magdalena Kruczek

Obchody Odzyskania Niepodległości

 Przybycie gości wiązało się rów-
nież z odznaczeniem sztandaru Szkoły 
Podstawowej im. gen. B. Prugara – Ke-
tlinga w Trześniowie Srebrną Odznaką 
„Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego”, którego dokonał mjr Ryszard 
Pawlak.

Po części oficjalnej z programem 
artystycznym pod hasłem: „Z pieśnią 
ku Niepodległej” wystąpili uczniowie 
Zespołu Szkół w Trześniowie pod kie-
runkiem Jadwigi Duszy, Magdaleny 
Kruczek oraz Bogusława Malinowskie-
go. Złożyły się nań pieśni patriotyczne 
i żołnierskie bliskie sercu każdego Pola-
ka, tańce narodowe (polonez, kujawiak, 
mazur, krakowiak) oraz prezentacja 
multimedialna, stanowiąca dopełnienie 
tematyczne całości. Program dostarczył 
widzom wielu wzruszeń i został nagro-
dzony gromkimi brawami.

10 listopada br. w GOKiW w Ha-
czowie odbyły się gminne obchody Świę-

ta Niepodległości, które uświetnili swo-
im występem uczniowie Zespołu Szkół  
w Trześniowie. Udział w tak ważnej uro-
czystości był dla młodzieży szkolnej oraz 
społeczności lokalnej  ważną lekcją histo-
rii.

Odznaczenie sztandaru SP  w Trześniowie

Podczas uroczystej akademii wystąpili uczniowie ZS w Trześniowie

 Jak zawsze, po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy 
niepodległościowych obchodów prowadzeni przez orkiestrę 
Brzozowskiego Domu Kultury oraz pododdział honorowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Oddział Miej-
sko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, uda-
li się pod Pomnik Pamięci Narodu „Tym, którzy życie Polsce 
oddali”. Tam krótkie przemówienia odnoszące się zarówno do 
historycznych aspektów święta, jak również aktualnej sytuacji 
w państwie i naszej małej ojczyźnie wygłosili: Burmistrz Brzo-
zowa Józef Rzepka, Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Sławomir Miklicz oraz Członek Zarządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro. Modlitwę w intencji 

Ojczyzny poprowadził Kapelan Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Brzozowie o. Tomasz Nogaj SJ. Następnie licznie zgroma-
dzone poczty sztandarowe – reprezentanci samorządu powiatowego  
i gminnych, służb, straży, szkół, lokalnych instytucji i partii po-
litycznych – pod pomnikiem złożyły wieńce i wiązanki kwiatów,  
w ten sposób oddając hołd bohaterom naszej historii, którzy życie 
poświęcili Polsce. 

Zakończenie obchodów Święta Niepodległości stanowił pro-
gram artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej z Gimnazjum nr 
1 w Humniskach zaprezentowany w sali widowiskowej Brzozow-
skiego Domu Kultury. Magdalena Pilawska

fot. Ryszard SamiecDelegacja Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

Przedstawiciele Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie
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12 listopada br. w brzozowskiej 
Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kro-
śnie odbył się wernisaż wystawy Anny 
Warchał z Dynowa – niepełnosprawnej 
artystki, o której pisałam już po Jej wy-
stawie w Krzywem i w Lesku.

Na wernisaż przybyli człon-
kowie rodziny artystki z Humnisk  
i Dynowa, koleżanki, znajomi i sym-
patycy z Dynowa, Sanoka, Brzozo-
wa, Niebocka i Krzywego. O Annie 
Warchał i Jej twórczości artystycznej 
opowiadał Piotr Boczar, pracownik 
biblioteki, na koniec swej wypowiedzi 
zachęcając, aby usiąść i popatrzeć na 
obrazy, a najlepiej na każdy z osobna, 
bo każdy z nich jest wyjątkowy.

List Anny Warchał skierowany do uczestników wernisażu od-
czytała  Jej koleżanka Maria Wydra. Artystka napisała w nim m.in.: 
„stosuję techniki proste, ale dające wiele możliwości 
czego przykładem jest ta wystawa. Wybrałam naturę, 
ale nie naśladuję jej niewolniczo. Podczas tworzenia 
uruchamiam swoją wyobraźnię i staram się aran-
żować przyjemną dla oka całość. Ważnym środkiem 
plastycznego wyrazu jest dla mnie kolor. Używam 
barw jasnych i czystych, stosuję również kontrasty: 
czerwień – zieleń,  oranż-błękit, żółcień-fiolet. Ry-
suję kredką, ołówkiem, piórkiem i tuszem”. Wspo-
minała ponadto swoje kontakty z książkami, gdy Jej 
rodzice we własnym domu pod Leskiem prowadzili 
punkt biblioteczny oraz własną pracę jako nauczy-
ciela plastyki i szkolnego bibliotekarza w LO w Dy-
nowie. Przytoczyła też ważne słowa Jana Pawła II, 
który powiedział: „Biblioteka jest instytucją, która 

samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona 
bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża 
swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata, osobiste-
go poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspól-
nego”. Podkreśliła swą radość, że właśnie tu mogła wystawić 
swe prace. Uzupełniła treść listu swoimi przemyśleniami na 
temat twórczości cioci Weronika Cekie (Czekicz) z Humnisk, 
mówiąc m.in.: „Prosiła mnie ciocia,  abym państwu opowie-
działa jak ona maluje. Ze względu na swoją niepełnosprawność 
i poruszanie się na wózku inwalidzkim rysuje trzymając kartki 
na sztywnym podkładzie na kolanach. Z tego też względu są  
w formacie A3 lub A4.  Obok siebie ma bloki rysunkowe, kred-
ki, pastele, wodę, papierki… Rysując kwiaty układa je według 
własnej kompozycji, ale żywe ma  przed sobą. Portrety powsta-
ją na bazie zdjęć dostarczonych przez różnych znajomych. Na 
wystawie są m.in. cztery portrety pani Bogusławy Krzywonos, 
każdy przedstawia ją w kapeluszu. Wystawę wzbogacają pejza-
że i rysunki drzew, których wcześniej nie prezentowała. Drzewa 
są takie, jakie widzi tylko za swoim oknem”.

Ciepło i z ogromnym wzruszeniem wspominały swe 
kontakty z Anną Warchał Bogusława Krzywonos i Halina Ko-
ścińska. Kolega Anny z czasów szkolnych w Sanoku Józef Pie-
śniarski w swej wypowiedzi nawiązał do Nikifora Krynickie-
go, malarza prymitywisty z Krynicy, początkowo nieznanego, 
dzisiaj rozpoznawalnego w muzeach europejskich. Twórczość 

Anny Warchał zasługuje, aby zainteresowały się 
nią władze i znalazły stałe miejsce dla prezento-
wania Jej twórczości szerszemu odbiorcy.

Były kwiaty dla artystki, które na ręce ko-
leżanki Anny Warchał złożyła kierownik Filii  
w Brzozowie Elżbieta Szul, wpisy do księgi pa-
miątkowej, zdjęcia i słodki poczęstunek.

Wystawa czynna będzie do końca grudnia 
br. Warto, aby obejrzała ją młodzież brzozow-
skiej szkoły podstawowej, szkół średnich i SOSW, 
którego przedstawicielka Katarzyna Stachowicz 
uczestniczyła w wernisażu. Miłą niespodzianką  
był udział  dzieci i ich wychowawczyni Zofii Dą-
browskiej z SP w Brzozowie. Oby tych wizyt było 
jak najwięcej.

 Wystawa Anny Warchał w Bibliotece Pedagogicznej w Brzozowie

 Inspiracje natury

Maria Wydra odczytuje list autorki 
wystawy  do uczestników wernisażu
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Obrazy autorstwa Anny Warchał Halina Kościńska, fot. Jan Wolak

Warsztaty Bożonarodzeniowe w Krzywem
Bogusława Krzywonos 15 listopada 

zorganizowała w saloniku „W Krzywem 
Zwierciadle” warsztaty dla dzieci z Krzy-
wego „Piernikowe cudeńka na mojej cho-
ince a.d. 2014”.

Po powitaniu gości odniosła się  
w swym wystąpieniu do 96. rocznicy od-
zyskania niepodległości, którą obchodzili-
śmy 11 listopada br. I do tego, że w każdym 
polskim patriotycznym domu kultywowa-
ne są przez lata polskie tradycje i obrzędy. 
Świętością jest flaga i tak jak u niej po-
winna wisieć na każdym domu w święto 
narodowe, a zorganizowane warsztaty 
bożonarodzeniowe wpisują się w polską 
tradycję ludową i religijną. Szczególnie  
w obecnych czasach, gdy jesteśmy człon-
kami Unii Europejskiej musimy pamiętać 
o naszej tożsamości narodowej i pielęgno-
wać polskie tradycje i obrzędy.

Sceneria była prawdziwie świątecz-
na. Nad drzwiami napis „Wesołych Świąt” 
z kolorowego łańcucha. Obrazy o tematyce 

bożonarodzeniowej wykonane przez Ja-
dwigę Rajtar-Żaczek,  ozdobiona choinka 
i moc elementów dekoracyjnych wykona-
nych przez artystki z Humnisk:  Dorotę Sa-
łak i jej córkę Kasię oraz Annę Masaj i jej 
córkę Weronikę.

Dorota Salak i dzieci biorące udział w warsztatach 
zdobienia piernikowych ozdób choinkowych

Dorota Sałak to specjalistka ozdób 
piernikowych. Nie tylko precyzyjnie, ko-
ronkowo zdobionych białym lukrem, ale 
słodko i korzennie pachnących. Czego 
tam nie było: szopka z  Marią, Józefem, 
Dzieciątkiem, pastuszkami i zwierzętami, 
choinki, Mikołaje, gwiazdy, serduszka, 
instrumenty muzyczne, bałwanki, dzwon-
ki, pantofelki, sarenki, sanie z reniferami,  
chatki, muchomorki, bańki, samochodziki, 
różnorodne gwiazdki, dzwonki, skarpety 
na prezenty, świeczki, kołyski, szyszki, 
grzybki  itd.

Anna Masaj i jej córka Weronika 
zaprezentowały ozdoby choinkowe z fry-
wolitki, koronki klockowej i wykonane 
na szydełku: aniołki, gwiazdki, dzwonki, 
ptaszki oraz bańki obrobione szydełkiem, 
czubek na choinkę, grzybki, kapelusiki, 
Mikołaje z czerwoną czapeczką, gwiazdki 
oraz zielone choineczki, kwiaty - gwiazdy 
betlejemskie oraz stroiki ze świeżych ga-
łązek ze świeczkami i zasuszonymi rośli-
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23 października w Zespole Szkół w Orzechówce ob-
chodzono Dzień Patronów Szkoły połączony z pasowaniem 
na uczniów klas pierwszych – Szkoły Podstawowej im. Kró-
la Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi i Gimnazjum im. 
Króla Władysław Jagiełły i Świętej Królowej Jadwigi. Do gro-
na uczniów przyjęto 15 dzieci z klasy I szkoły podstawowej  
i 20 z gimnazjum. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na 
sztandar szkoły. Pasowania dokonała Ewa Niemiec – Dyrektor 
Zespołu Szkół. 

Już tradycyjnie pierwszoklasiści przygotowali programy 
artystyczne. Najmłodsi, wraz z wychowawczynią Martą Krupą, 
zabrali publiczność w podróż lokomotywą. Zwiedzając różne 
kraje uczniowie pokazali, że już wiele się nauczyli – śpiewali, 
tańczyli i recytowali. Był także koncert na cymbałkach.

Gimnazjaliści wraz z Anną Masłyk przygotowali scenkę 
związaną z naszymi patronami. Powiązali czasy współczesne 
ze średniowieczem. Widzowie brali udział w lekcji w szko-
le współczesnej oraz średniowiecznym uniwersytecie, byli na 
dworze króla Władysława Jagiełły  i Świętej Królowej Jadwigi.  
Dziejopis prowadził uczniów współczesnych wraz z publicz-

nością przez czasy średniowieczne, tłumaczył ówczesne zwyczaje, 
przedstawiał życie Króla Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi. 
Całości dopełniały piękne stroje i nastrojowa muzyka.

Jak mówiła Ewa Niemiec: „Jednym z zadań szkoły jest pomoc 
w wychowaniu. Bardzo pomocny w tym procesie  jest wzór osobo-
wościowy patrona szkoły. Król Władysław Jagiełło – wybitny przy-
wódca i polityk. Pokonał potęgę krzyżacką pod Grunwaldem. Z jego 
nazwiskiem łączy się odnowienie Akademii Krakowskiej – znanej 
dziś jako Uniwersytet Jagielloński. Święta Królowa Jadwiga – koro-
nowana królowa Polski. To skromna, wykształcona osoba, otaczają-
ca się uczonymi, wrażliwa na potrzeby innych ludzi. Beatyfikowana  
i kanonizowana przez Świętego Jana Pawła II. Ich małżeństwo 
przyczyniło się do chrystianizacji Litwy i wzmocniło pozycję Polski  
w Europie. Choć to postacie z odległej historii, to wartości, które im 
przyświecały powinny też być ważne dla nas. Wiara chrześcijańska, 
miłość do ojczyzny, docenianie wartości nauki i wykształcenia oraz 
pomoc innym ludziom – życie nie tylko dla siebie, ale przede wszyst-
kim dla innych – to wartości ponadczasowe.”

Dzień patronów już na stałe wpisany jest w kalendarium 
Zespołu Szkół. Bardzo cieszy, że zawsze dopisują zapraszani go-
ście. Dla uczniów szczególnie ważny jest udział rodziców, którzy 
są świadkami ich przyrzeczeń związanych z faktem, że stają się 
uczniami szkoły.

Ewa Niemiec

Dzień Patronów w ZS w Orzechówce

Ślubowanie pierwszoklasistów

Uczniowie wcielili sięw role swoich patronów

nami. Kasia Sałak zaprezentowała  hafto-
wane krzyżykowo bańki z dzwoneczkami, 
bałwankami, ptaszkami i pejzażami zimo-
wymi. Ania Kondracka witając wszystkich 
w tej przepięknej scenerii powiedziała: 
Proszę Państwa! Słowami poetów podkar-
packich oraz muzyką kolęd i pastorałek 
polskich przypomnimy tradycje bożona-
rodzeniowe tutejszego regionu. W mon-
tażu słowno-muzycznym wzięli udział: 
Kasia Kondracka, Ola i Małgosia Howor-
ko, Krzyś Kocyła, Ania Kondracka, Zuzia 
Howorko,  na flecie „Wśród nocnej ciszy”, 
„Jezus malusieńki” i „Oj maluśki, ma-
luśki” zagrała Kasia Kondracka, na flecie  
„W żłobie leży” Ola Howorko, na skrzyp-
cach „Gdy się Chrystus rodzi” i „Lulajże Je-
zuniu” Ola Kondracka. Młodzi wykonawcy 
recytowali wiersze: Danuty Czaja „Boże 
Narodzenie”, Urszuli Skrabalak „Kolęda” 
i „Święta, święta” Józefa Cupaka „Wigilia 
wczesnego dzieciństwa”, Herminy Zubel 
„Szczęśliwych świąt” i Lucyny Krzemie-
nieckiej „Miejsce przy stole”.

Prowadząca Ania Kondracka popro-
siła następnie panie Dorotę Sałak i Annę 
Masaj o nauczenie dzieci przygotowania 
lukru według ich receptury i zdobienia pier- Halina Kościńska, fot. Jan Wolak

ników  upieczonych przez panią Dorotę  
i przywiezionych  na warsztaty do Krzy-
wego. No i się zaczęło. Lukier został zro-
biony i przy odpowiednio przygotowanym 
stole zasiadły dzieci, pod bacznym okiem  
pań Doroty i Anny wykonując zdobienie 
pierników. Włączyli się do tego także: Ka-
mil Sałak, Anita Howorko (ucz. Liceum 
Plastycznego w Krośnie) oraz dorośli:   
Anna Kocyła, Marcin Howorko i Bożena 
Kondracka. Dzieci i dorośli wykorzystali 
wszystkie pierniki, ozdobili je  lukrem i 
zapewnili, że powieszą w domach na cho-
ince.

Piękne dyplomy – podziękowania 
wykonane przez Jadwigę Rajtar-Żaczek 
otrzymały panie Dorota Sałak i Anna Ma-
saj. Siedmioro dzieci biorących udział  
w montażu słowno-muzycznym otrzymało 
od  Bogusławy Krzywonos czekoladowe 
Mikołaje.

Bogusława Krzywonos dziękowa-
ła dzieciom i mamom (paniom Howorko, 
Kondrackiej, Kocyła) za udział w warsz-
tatach, Janowi Wolakowi, Halinie Ko-
ścińskiej, Jadwidze Rajtar Żaczek, Beacie 
Dobrowolskiej, Elżbiecie Kot i Danucie 
Bocoń za przybycie na spotkanie, zaprosi-
ła wszystkich na  proziaki upieczone przez 
Marię Nykiel oraz ciastka upieczone przez 
Bożenę Howorko i Barbarę Kondracką. 
Kawę, herbatę i „dodatki” ufundowała  Bo-
gusława Krzywonos. Ola Kondracka gra-
jąca na skrzypcach podziękowała Bogusła-
wie Krzywonos za zaproszenie i za to, że 
mogła wziąć udział w warsztatach. Bardzo 
to było miłe.

Goście jeszcze długo oglądali i za-
chwycali się piernikowymi i koronkowy-
mi cudeńkami, przeżywając nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia.

Występ Kasi Kondrackiej 
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Aleksander Fredro patronem ZS w Nozdrzcu
21 listopada br. Zespół Szkół w Nozdrzcu obchodził 10 

rocznicę nadania szkole imienia Aleksandra Fredry. 
Uroczystość rozpoczęła się maszą św. w Kościele Parafial-

nym w Nozdrzcu, w której wzięła udział 
cała społeczność szkolna oraz zaprosze-
ni goście. Po jej zakończeniu pochód  
z pocztem sztandarowym na czele wyru-
szył do szkoły, by uczestniczyć w akade-
mii poświęconej Patronowi Szkoły.

Akademię z okazji Święta Patro-
nalnego zaszczycili swoją obecnością, 
m.in.: Wójt Gminy Nozdrzec Antoni 
Gromala wraz z małżonką, Skarbnik 
Stanisław Gierula, były Proboszcz Para-
fii Nozdrzec ks. Jan Balicki, dyrektorzy 
szkół Gminy Nozdrzec, emerytowany 
nauczyciel Henryk Krupa, przełożona s. 
Dominikanek – S. Zofia Pieróg, Dyrek-
tor GOK Eugeniusz Kwolek, Przewod-
nicząca miejscowego Caritas Helena Karnas, Sołtys wsi Andrzej 
Niemiec, zaprzyjaźniony policjant Kazimierz Barański, przyjacie-
le szkoły: Paulina Klemińska, Zdzisław Socha, Krzysztof Masz-
czak, Rada Rodziców i panie ze Stowarzyszenia działającego przy 
ZS Nozdrzec z przewodniczącą Elżbietą Gierulą.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego i powitaniu przez 
Panią Dyrektor Teresę Toczek przybyłych gości, nauczycieli  
i uczniów, nastąpiło odsłonięcie płaskorzeźby Aleksandra Fredry 
wykonanej przez rzeszowską artystkę Panią Agnieszkę Zagułę,  
a przedstawiającej pisarza w najważniejszym okresie jego życia, 

gdy tworzył swoje najpiękniejsze dzieła. Następnie rozpoczęło 
się przedstawienie teatralne „Aleksander Fredro - reaktywacja” 
przygotowane przez Urszulę Skubisz oraz uczniów naszej szko-

ły. Podczas spektaklu odgrywane 
były różne scenki zaczerpnięte  
z dzieł Aleksandra Fredry, m.in.: 
„Ślubów panieńskich”, „Ze-
msty”, „Dożywocia”, „Pana Jo-
wialskiego”, „Ciotuni”, „Męża 
i żony”. Uczniowie, ucharakte-
ryzowani i przebrani w piękne 
kostiumy zaprezentowali swoje 
umiejętności aktorskie. Final-
nym punktem części artystycz-
nej był polonez wykonany przez 
uczniów naszego Gimnazjum.  
O przygotowanie tancerzy zadba-
ły Panie - Barbara Karnas oraz 

Sylwia Żugaj. Występ uczniów 
został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami.

Po części oficjalnej Pani Dyrektor zaprosiła gości na wspól-
ny poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców oraz panie 
ze Stowarzyszenia działającego przy Zespole Szkół im. A. Fredry 
w Nozdrzcu.  

Dodać należy, że w przygotowanie uroczystości Święta 
Patronalnego włączyła się cała społeczność szkolna: nauczycie-
le, rodzice, uczniowie oraz wszyscy pozostali pracownicy szkoły. 
Budynek szkoły wypełniły piękne dekoracje i rekwizyty odtwa-
rzające i przypominające czasy, w których żył i tworzył Aleksan-
der Fredro. 

W związku z uroczystością w szkole została odnowiona 
ściana z portretem naszego Patrona. Pojawił się na niej nowy napis 
oraz gablota przeznaczona na sztandar szkoły. Tego wszystkiego 
mogliśmy dokonać dzięki pracy, pomocy oraz ogromnemu zaan-
gażowaniu wielu ludzi: Pana Grzegorza Gieruli, Pani Agnieszki 
Zaguła, ogromnemu zaangażowaniu Grona Pedagogicznego na-
szej szkoły oraz przychylności i pomocy takich osób, jak: Dy-
rektor ZSZ w Dynowie Pani Haliny Cygan, Dyrektor ZS Dynów 
Pana Tadeusza Święsa, Dyrektor MOK w Dynowie Pani Anety 
Pepaś, kierownika GOK Eugeniusza Kwolka oraz Dyrekcji WDK  
w Rzeszowie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za po-
moc w przygotowaniu Święta Patronalnego naszej szkoły.

26 października obchodzony jest Europejski Dzień Języ-
ków. Z tej okazji uczestnicy programu Youngster podjęli wy-
zwanie organizacji tego dnia w naszej szkole. Dołączyli do niej 
chętni uczniowie z klasy I i II gimnazjum. Uczniowie przygo-
towali tablice tematyczne na temat różnych krajów, na których 
przedstawili najważniejsze informacje związane z nimi, niektó-
re przydatne zwroty, symbole, sylwetki sławnych ludzi. 

Z okazji tego święta zorganizowano także konkurs tema-
tyczny. 26 września  została wystawiona skrzynka, do której  
uczniowie mogli wrzucać odpowiedzi na pytania, które pojawiły  
się tego dnia rano na gazetkach na korytarzu, a które dotyczyły 
krajów i języków europejskich. Uczniowie zebrali się na holu  
i obejrzeli prezentacje multimedialne, następnie odbyło się loso-
wanie nagród w konkursie. Na końcu organizatorzy, w strojach 
nawiązujących do poszczególnych krajów częstowali swoich 
kolegów własnoręcznie przygotowanymi potrawami z różnych 

Dzień Języków w Orzechówce
krajów, jak np. angielska herbata z mlekiem i mufinki, niemiecka 
sałatka ziemniaczana i Apfelstrudel, „chińska zupka” i ryż, rogaliki 
i bagietki francuskie itp. Agata Skarbek

Część artystyczna w wykonaniu młodzieży ZS w Nozdrzcu
A. L.

Odsłonięcie płaskorzeźby Aleksandra Fredry
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Czyste powietrze wokół nas
Tydzień profilaktyki antynikotynowej w Przedszkolu 

Samorządowym Nr 1 w Humniskach
Jednym z podstawowych za-

dań wychowawczych przedszkola 
jest wychowanie zdrowotne dzieci. 
Przedszkole jest optymalnym miej-
scem dla rozpoczęcia działalności  
w zakresie edukacji zdrowotnej. Prze-
bywając w przedszkolu wiele godzin, 
dziecko zdobywa podstawowe infor-
macje i umiejętności niezbędne do 
wzmacniania zdrowia. Jest to rów-
nież odpowiedni moment, w którym 
kształtuje się nawyki oraz przyzwy-
czajenia dzieci decydujące o później-
szym ich stylu życia. 

Każde dziecko kończące edukację 
przedszkolną powinno być świadome róż-
nych zagrożeń, dostrzegać związek pomię-
dzy przyczyną i skutkiem, chorobą i lecze-
niem, a jednocześnie powinno wiedzieć, 
jak się w sytuacjach niebezpiecznych dla 
zdrowia zachować i kogo poprosić o po-
moc.

W trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo przedszkolaków w dniach od 17 do 
21 listopada 2014 roku w Przedszkolu Sa-
morządowym Nr 1 w Humniskach zorga-
nizowany został cykl zajęć dydaktycznych 
dotyczących profilaktyki antytytoniowej. 

Zajęcia odbyły się w grupie dzieci 5-cio let-
nich w oparciu o główne założenia teoretyczne 
i organizacyjne programu przedszkolnej edu-
kacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół 
nas”.

Program miał charakter profilaktyczny  
i przede wszystkim miał na celu wykształcenie 
u dzieci świadomej postawy ochrony własnego 
zdrowia w sytuacjach, gdy są one skazane na 
bezpośredni kontakt z palącymi. Program ten 
stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy dzie-
ci na temat szkodliwości dymu tytoniowego. 

Wszystkie pomoce dydaktyczne nie-
zbędne do przeprowadzenia zajęć o tematyce 

antytytoniowej tj: program „czyste po-
wietrze wokół nas”, plakaty, plansze, 
ulotki i książeczki do kolorowania dla 
dzieci zapewniła Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzo-
zowie.

W trakcie zajęć dydaktycznych 
przedszkolaki dowiedziały się m.in. 
jak unikać dymu papierosowego, co 
się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy 
i kim jest bierny palacz. Dodatkowo 
dzieci miały możliwości tworzenia 
różnych prac plastycznych dowolną 
techniką.

Do realizacji głównych założeń 
programu „Czyste powietrze wokół 
nas” włączeni zostali również rodzi-
ce i opiekunowie przedszkolaków.  
W celu wzrostu ich kompetencji  
w zakresie ochrony dzieci przed eks-
pozycją na dym tytoniowy Monika 
Sokołowska-Supel przygotowała spe-
cjalną gazetkę informacyjną na te-
mat szkodliwości palenia papierosów  
z udostępnionych przez Powiatową 
Stację Sanitarno - Epidemiologiczną  
w Brzozowie materiałów.

Dyrekcja i nauczyciele Przed-
szkola Samorządowego Nr 1 w Hum-
niskach dziękują za niniejsze mate-
riały i wyrażają jednocześnie chęć 
dalszej współpracy.

Monika Sokołowska-Supel

ZAPRASZA I PROPONUJE KURSY:
- Bhp dla wszystkich grup stanowisk zawodowych
- Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych
- Palacz kotłów wodnych i parowych
- Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- Komputerowe, 
- Obsługa kas fiskalnych
- Księgowość, Kadry i płace,
- Opiekun osób starszych i dzieci,
- Animator czasu wolnego,
- Barman, Kelner, Barista,
- Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem z obsługą 

kasy fiskalnej,

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
Przy ZDZ funkcjonują: Liceum Ogólnokształcące dla Do-
rosłych oraz Policealne Studium - w zawodzie technik BHP.

- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
- ABC Przedsiębiorczości”
- Prowadzenie negocjacji 
- Pierwsza pomoc przedmedyczna i inne w zależności od potrzeb.
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Sebastian Czech: Podczas obchodów 
Dni Powiatu Brzozowskiego Ju-Jitsu 
zostało docenione nie tylko jako spor-
towa dyscyplina, ale również jako ini-
cjatywa społeczna ważna dla powiatu 
brzozowskiego, a Pan jako założyciel 
sekcji w Brzozowie został doceniony  
i uhonorowany tytułem „Zasłużony dla 
Powiatu Brzozowskiego”. Otrzyma-
nie tego wyróżnienia smakuje podob-
nie, jak sukcesy osiągane przez Pana 
podopiecznych na zawodach różnych 
szczebli?
Andrzej Kędra: Jak najbardziej. Za-
uważona została nie tylko moja praca, 
ale przede wszystkim wysiłek zawod-
ników, jaki wkładają od trzynastu lat  
w ciężkie treningi organizowane dwa, trzy 
razy w tygodniu, a przed ważnymi zawo-
dami nawet codziennie. Ich zaangażowa-
nie odzwierciedlają bardzo dobre wyniki 
uzyskiwane w rywalizacji ogólnopolskiej, 
a nawet międzynarodowej. Słowem god-
nie reprezentujemy region brzozowski.
S. Cz.: Ju-Jitsu w jednym z tłumaczeń 
to „sztuka łagodności”, ale kibicom ko-
jarzy się bardziej z walką, uderzenia-
mi, czy kopnięciami. Co zatem takiego 
łagodnego jest w tej dyscyplinie?
A. K.: Przede wszystkim ju-jitsu znaczy 
„ustąp, a zwyciężysz” albo „walka nie-
odbyta jest walką wygraną”, więc głów-
nym mottem i przesłaniem tego sportu 
jest unikanie różnych niebezpiecznych 
zdarzeń i konfliktów na ulicy.
S. Cz.: W BKS-ie Ju-Jitsu trenuje obec-
nie około stu osób. Wynika z tego, że 
twardych, odważnych ludzi w powiecie 
brzozowskim nie brakuje.
A. K.: Można nawet stwierdzić, że jest 
ich coraz więcej. Zauważam dużą popu-
larność ju-jitsu wśród dzieci. Treningi 
prowadzone są nie tylko w Brzozowie, ale 
również w Warze. Potwierdza to, że pasja 
przekazywana przeze mnie młodym lu-
dziom przynosi nie tylko konkretne efek-
ty wynikowe, lecz również te związane  

z frekwencją. Nasze zajęcia są pozytywnie 
odbierane wśród młodzieży coraz bardziej 
interesującej się ju-jitsu. To napędza do dal-
szej pracy, nadaje jej sens, przekłada się na 
dużą satysfakcję. Po prostu trafiamy do mło-
dego pokolenia. 
S. Cz.: Pozytywne podejście do treningów 
owocuje później na zawodach. Brzozow-
ski klub potwierdza systematycznie przy-
należność do czołówki zarówno krajowej, 
jak i międzynarodowej.
A. K.: Dokładnie tak. Mamy na swoim 
koncie wiele tytułów na zawodach rangi 
mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, czy 
świata. Na przykład na mistrzostwach świa-
ta juniorów i młodzieżowców w Bukareszcie  
w konkurencji duo system nasi reprezentanci 
bracia Łukasz i Marcin Szuba zajęli trzecie 
miejsce, zdobywając brązowy medal. W pół-
finale nasza para przegrała z Holendrami 
różnicą zaledwie półtora punktu. W walce  
o brąz natomiast pokonała Rumunów pięcio-
ma punktami. Był to historyczny sukces nie 
tylko dla Brzozowskiego BKS-u, ale całego 
polskiego ju-jitsu. Wywalczyliśmy bowiem 
dla kraju pierwszy medal w konkurencji duo 
system. Na mistrzostwach Polski seniorów 
w ju-jitsu sportowym natomiast bracia Ar-
tur i Przemysław Czopor cieszyli się z tytu-
łu mistrzowskiego, powiększając swoją i tak 
już pokaźną medalową kolekcję. Zaznaczyć 
trzeba, że pierwsze sukcesy odnosili Łukasz 
Sieńczak i Paweł Michalski. W sumie wspól-
nie zaczynaliśmy w naszym klubie, ich ciężka 

Ciężka praca na treningach 
przynosi efekty na zawodach
Rozmowa z Andrzejem Kędrą, założycielem i prezesem BKS-u Ju-Jitsu, 

uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”.

Rozmawiał Sebastian Czech

praca zawsze dodawała mi skrzydeł i sił 
do działania. Wszystkich sukcesów i utytu-
łowanych zawodników BKS-u Ju-Jitsu nie 
sposób tutaj wymienić. 
S. Cz.: Powiedział Pan, że ju-jitsu to 
Pana pasja. Skąd się wzięło zamiłowa-
nie do dyscypliny sportu coraz bardziej 
znanej, ale mimo wszystko nienależącej 
do najpopularniejszych?
A. K.: Sporty walki zacząłem ćwiczyć w 
1989 roku, więc trochę stażu już posiadam. 
Przez kilka lat tajniki tych dyscyplin zgłę-
białem w Krakowie i wciągało mnie to z 
roku na rok coraz bardziej. Po powrocie do 
Brzozowa postanowiłem pokazać młodzie-
ży, że sporty walki mogą być alternatywną 
do spędzania czasu przed komputerem.
S. Cz.: To pokazuje, że w małym ośrod-
ku można prowadzić klub sportowy na 
wysokim poziomie.
A. K.: Właśnie w mniejszych miejscowo-
ściach łatwiej zachęcić młodzież do upra-
wiania takiej dyscypliny, jak sporty walki, 
bo nie ma tylu innych konkurencyjnych 
zajęć, co w dużym mieście. Tutaj młodzież 
bardziej docenia treningi, czy wyjazdy 
na zawody. Chciałem też podziękować 
wszystkim firmom i instytucjom, które nam 
pomagają od samego początku, czyli od 
utworzenia BKS-u Ju-Jitsu w roku 2001. 
Bez ich wsparcia nie byłoby możliwości 
prowadzenia zajęć, a co za tym idzie osią-
gania sukcesów.

Pamiątkowe zdjęcie z Międzynarodowego Turnieju w Bieruniu
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Sebastian Czech: Czytał ksiądz „W pu-
styni i w puszczy”? Przygody Stasia i 
Nel były pierwszym księdza zetknięciem 
z Afryką?
O. Tomasz Nogaj: „W pustyni i w pusz-
czy" to wspaniała lektura. Ostatnio nawet 
słuchałem audycji radiowej na jej temat, 
co  odświeżyło moją pamięć, młodzieńczą 
fantazję, a także wyobraźnię o wędrówce 
Stasia i Nel przez pustynię Sudanu. Czy-
tając tę powieść, również chciałem być  
w Afryce i przeżyć podobne przygody. 
Takie miałem marzenia. Myślę, że wiele  
w życiu zależy od marzeń, tęsknot i pra-
gnień - zwłaszcza tych wielkich.
S. Cz.: I kiedy zaczęły się spełniać?
T. N.: W 2001 roku. Wtedy wylądowałem 
w Zambii i naprawdę przypomniałem sobie 
powieść „W pustyni i w puszczy”. Zresztą 
różne myśli przetaczały mi się przez głowę. 
Przede wszystkim bardzo się cieszyłem, że 
stanąłem na afrykańskiej ziemi. Afrykę za-
wsze miałem w sercu. A w chwili wstąpie-
nia do Zakonu Towarzystwa Jezusowego 
stała mi się szczególnie bliska.
S. Cz.: Wstępował ksiądz do zakonu  

z zamiarem wyjazdu na misje?
T. N.: Pan Bóg rozpalał moje misyjne po-
wołanie. Działo się tak od dziecka i syste-
matycznie pogłębiało z czasem. 
S. Cz.: Była tego jakaś konkretna przy-
czyna?
T. N.: Mam w rodzinie dwóch wujków, któ-
rzy także są Jezuitami i wiele lat przebywa-
li na misjach. Ojciec Michał Szuba spędził 
w Zambii 44 lata, a Br. Tadeusz Nogaj 19. 
Przyjeżdżali do domu co 3-5 lat i swoimi 

opowieściami rozpalali marzenia i budzili 
wielkie pragnienia posługi misjonarskiej 
na Czarnym Lądzie. Przede wszystkim bu-
dzili zainteresowanie  przekazem o tamtej-
szym życiu zupełnie nam nieznanym. 
S. Cz.: Czyli wyjazd do Zambii nie był 
przypadkowy.
T. N.: Tak, w 2001 roku pojechałem do Za-
mbii do Ojca Michała i przebywałem tam 2 
miesiące. Poznałem Jezuitów zambijskich, 
z Malawi, a także z innych części świata.  
W ogóle prowincja Zambia – Malawi to 
bardzo międzynarodowa część Afryki. 
S. Cz.: I pobyt w Zambii utwierdził księ-
dza w marzeniach o Afryce. Przekonał 
się ksiądz na własnej skórze, że jest to 
miejsce, gdzie chciałby pełnić kapłańską 
posługę?
T. N.: Zdecydowanie. Msze święte z rado-
snymi śpiewami w lokalnych językach, kla-
skaniem, czy tańcami były bardzo żywioło-
we, impulsywne i urzekające jednocześnie. 
Ludzie informowali się wzajemnie, że do 
danej miejscowości przyjechał ksiądz, 
schodzili się długo, nawet w trakcie mszy 
trwającej około 3 godzin. 

S. Cz.: Kościół w Afryce zaistniał jako 
powszechny?
T. N.: Tam, gdzie misjonarze prowadzą 
systematyczną działalność utworzono 
mocne centra religijne. One wytworzy-
ły nowe środowiska, w których misjonarz 
desygnował świeckich liderów i kate-
chetów organizujących wspólnoty wiary  
w danej miejscowości czy w danym okręgu. 
W ten sposób powstawały tak zwane misje 
od matki misji. Na zasadzie filii tworzono 

malutkie parafie, do których ksiądz przy-
jeżdżał 3 lub 4 razy w roku. Częściej nie 
dał rady. Misjonarz przebywał w parafii 
matce, szkoląc tam świeckich liderów, ka-
techetów wracających do swoich wiosek, 
gdzie przekazywali katechezę, przygotowu-
jąc tamtejszą społeczność do sakramentów 
małżeństwa czy bierzmowania. Misjonarz 
proboszcz co kilka tygodni wyjeżdżał do 
małych wiosek, odprawiając msze święte, 
chrzcząc, umożliwiając zawarcie związku 
małżeńskiego, odprawiając nabożeństwo 
żałobne. Tamtejsi mieszkańcy na co dzień 
przygotowywani byli przez liderów, zaś raz 
na jakiś czas gościli księdza. Taka forma 
działania zdawała egzamin.
S. Cz.: W Zambii po raz pierwszy spo-
tkał się ksiądz z Afrykańczykami?
T. N.: Nastąpiło to wiele lat wcześniej. Bę-
dąc w szkole średniej wyjechałem na mie-
sięczny obóz harcerski do Włoch, Francji 
i Słowenii. Oprócz Polaków obecni tam 
byli również Francuzi, Włosi, Słoweńcy 
i obywatele Burkina Faso z afrykańskie-
go kontynentu. To był pierwszy kontakt  
z przedstawicielami Afryki. Nauczyłem się 
wówczas współpracować w międzynarodo-
wej grupie.
S. Cz.: Przydały się te doświadczenia  
w przyszłości?
T. N.: Oczywiście. Kiedyś prosiłem mo-
jego przełożonego o misję w Afryce, ten 
podjął decyzję o wysłaniu mnie do Stanów 
Zjednoczonych, a konkretnie do Nowego 
Jorku. Chciał, żebym pobył w środowisku 
obcojęzycznym i w innej kulturze. Z góry 
też zapowiedział, abym nie wracał przed 
upływem 2 lat. Studiowałem, doskonaliłem 
język angielski i równolegle uczyłem kate-
chezy w szkole Jezuickiej na Manhattanie. 
Posługiwałem ponadto w Nowym Jorku  
w polskim kościele, grałem w zespole, śpie-
wałem razem z młodzieżą.

Daleka droga do Afryki
Rozmowa z Ojcem Tomaszem Nogajem ze Starej Wsi, 

misjonarzem w Sudanie Południowym, uhonorowanym tytułem 
„Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”. Część I.
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S. Cz.: Poznał ksiądz zatem życie wiel-
komiejskie i zarazem najbardziej ko-
mercyjne na świecie. Słowem całkowicie 
przeciwne do afrykańskiego.
T. N.: Afrykańskiego jeszcze wtedy nie 
znałem. Natomiast niesamowitym do-
świadczeniem była praca w szkole kształ-
cącej chłopców z Ameryki Południowej: 
Meksyku, Kolumbii, Wenezueli, Puerto 
Rico i Meksyku. Za cel mieli wybić się po-
nad przeciętność, posiąść jak najwięcej 
wiedzy w USA, a następnie wrócić do kraju 
i tam przekazywać ją innym. 
S. Cz.: Jak żyje się w Nowym Jorku?
T. N.: Specyficznie. To globalna struktura 
gromadząca ludzi z całego świata. Są tam 
ludzie niemal wszystkich wyznań czy kolo-
rów skóry. Mieszkając na Manhattanie czło-
wiek ma świadomość, że istnieje coś więcej, 
niż jego mały świat, w którym się wychował 
i do którego zawsze chętnie wraca. 
S. Cz.: I wrócił ksiądz z Nowego Jorku 
do swojego małego świata, czyli rodzin-
nej Starej Wsi?
T. N.: Nie było mi dane. Z USA poleciałem 
do wspomnianej już Zambii, a następnie do 
Irlandii.
S. Cz.: Znowu kulturowy przeskok. 
T. N.: Nowa misja, czyli studia teologicz-
ne w Dublinie. Nie tylko studiowałem, ale 
również posługiwałem w lokalnym koście-
le. Stworzyliśmy tam chór, zespół i poprzez 
muzykę między innymi ludzie zostali zapro-
szeni do udziału w mszy świętej. Mieszka-
łem tam trzy lata.
S. Cz.: Po tych podróżach wnioskować 
należy, że język nie stanowił dla księdza 
bariery.
T. N.: Kilka lat wcześniej przebywałem już 
w Irlandii na kursie językowym. Trwało to 
kilka miesięcy, więc przyjeżdżając ponow-
nie do Dublina wróciłem do ludzi pozna-
nych wcześniej. 
S. Cz.: Życie religijne w USA, czy Irlan-
dii różni się od naszego?
T. N.: Mój pobyt w tych krajach zbiegł się 
ze skandalami obyczajowymi doprowadza-
jącymi tamtejszy kościół do kryzysu. To 
był dramat, w którym próbowaliśmy się 
odnaleźć, w jakiś sposób zafunkcjonować  
w strukturach kościelnych jako młodzi 
ludzie uczący się o Bogu. Pytaliśmy, co 
możemy zrobić dla poniżonego kościoła, 
otrzymującego ciosy zarówno od poli-
tyków, jak i wiernych. Irlandczycy prze-
kreślili kościół tradycyjny, historyczny, 
ten sprzed skandali stracił niejako prawo 
bytu. Przygotowują się teraz do zrywu du-
chowego, ale proces odnowy potrwa lata. 
W Stanach Zjednoczonych natomiast na 
każdym kroku, na każdej ulicy widoczne są 
różne świątynie: buddyjska, Hare Kriszna, 
meczety islamskie, kościół protestancki, 
greckokatolicki czy katolicki. Jeden wielki 

kocioł. Ludzie prezentują wiarę zarówno  
w sposób naturalistyczny, jak i teologiczny, 
duchowy, a także mistyczny. Funkcjonu-
ją tam mistyczne zgromadzenia kościoła 
katolickiego z głęboką duchowością i tam 
najczęściej ludzie jadą po swoją moralną 
i duchową odnowę. Wspaniale, że wciąż 
działają  centra, domy rekolekcyjne, w któ-
rych wierni poszukują wyciszenia.
S. Cz.: Od kiedy ksiądz tak wędrował 
światem?
T. N.: Na biwaki, obozy harcerskie wy-
jeżdżałem zarówno w szkole podstawowej 
jak i średniej. I to zarówno krajowe, jak  
i zagraniczne. W szkole podstawowej już  
w 6 klasie jako jeden z pierwszych wstąpi-

łem do organizowanego przez O. Probosz-
cza „Ruchu Światło Życie”. Uczestniczy-
łem w spotkaniach oazowych, rekolekcjach 
wakacyjnych. W sumie często gdzieś podró-
żowałem. To otwierało na większy świat, 
umożliwiało zawieranie nowych znajomo-
ści, poznawanie nowych ludzi. Pasjono-
wałem się pracą w warsztacie, rolnictwem 
(które było nam wszystkim w okresie dzie-
ciństwa bardzo bliskie), sportem, muzyką, 
biologią, i w szczególności leśnictwem. 
W parafii natomiast byłem ministrantem 
i lektorem w mojej rodzinnej Starej Wsi. 
Mnóstwo czasu spędzałem z młodzieżową 
wspólnotą na oazach. 
S. Cz.: Łączył ksiądz szerokie zaintere-
sowania.
T. N.: One się przeplatały. Obserwacja 
ludzi, przyrody, wrażenia z tego czerpane 
również wzbogacały stronę duchową. 
S. Cz.: Przy tylu pasjach nie miał ksiądz 
problemów z wyborem drogi życiowej? 
T. N.: Młody człowiek zawsze chciałby 
pójść w różne strony. Nauka w Techni-
kum Leśnym w Lesku szła w parze z mo-
imi pasjami, szkołę tę ukończyłem z wy-
różnieniem, co było radością i sukcesem. 
Przeżywałem też wewnętrzne walki, walki 
duchowe. Coś traciłem, coś zyskiwałem. 

Jednocześnie ugruntowywało się powo-
łanie do życia zakonnego i kapłaństwa. 
Koniec szkoły średniej był dla mnie praw-
dziwym czasem walki wewnętrznej. Jaką 
podjąć decyzję? Co naprawdę chcę robić 
w przyszłości? Jak ma wyglądać moje ży-
cie? To były najważniejsze pytania tamtego 
okresu.
S. Cz.: I w jakich okolicznościach ksiądz 
zdecydował?
T. N.: W zasadzie do końca nie wiedziałem 
co zrobić. Po zdaniu matury pojechałem na 
egzaminy wstępne na uczelnię leśną do Po-
znania. Na wyniki jednak nie poczekałem, 
lecz po pieszej pielgrzymce do Częstocho-
wy podjąłem decyzję i wstąpiłem do Zako-

nu Towarzystwa Jezusowego. Mój wybór 
zatem dokonał się dość nagle, raptownie. 
Dzisiaj, po 20 latach stwierdzam, że to 
był wielki przełom, dramatyczna i trudna 
decyzja. Niełatwo rezygnować z pasji bli-
skich sercu. Ale dla większych rzeczy warto 
zrezygnować nawet z pasji, które są bliskie 
sercu. Brzmi to dość dziwnie, ale w kontek-
ście tego co robię teraz, tamta decyzja była 
na wagę złota!
S. Cz.: Najważniejsze, żeby tego nie ża-
łować w przyszłości.
T. N.: Niedawno jeden z moich przyjaciół 
zapytał mnie: jakby cofnął się czas o 20 
lat i miałbyś ponownie się określić, co do 
przyszłości, to co byś zrobił? Odpowiedzia-
łem z pełnym przekonaniem, że uczyniłbym 
tak samo, jak przed 20 laty. 
S. Cz.: Wstąpił ksiądz do Zakonu To-
warzystwa Jezusowego i jakie następnie 
etapy przechodził?
T. N.: W naszym zakonie formacja trwa 
kilkanaście lat i podzielona jest na kilka 
etapów. Pierwszy, to nowicjat w Starej Wsi. 
Wychowałem się w tej miejscowości, więc 
od dziecka poznawałem środowisko od 
zaplecza, a konkretnie od ogrodów Ojców 
Jezuitów. Przyjaźniłem się z nowicjuszami, 
graliśmy razem w ping-ponga, siatkówkę, 
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Z działalności statutowej: Fundacja Pomocy 
Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak działa od ponad 
12 lat, głównie w zakresie wspierania pieczy zastęp-
czej, pomocy dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej, dzieciom chorym i niepełnosprawnym. W tym roku nawią-
zaliśmy współpracę ze Starostwem Powiatowym i PCPR w Brzozowie,  
z którym wspólnie poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze 
do powstającej Wioski Dziecięcej. Wiosną wspólnie z Burmistrzem 
Brzozowa współfinansowaliśmy wyjazd wakacyjny do Szczawnika dla 
uczestników Świetlic Środowiskowych w Brzozowie i Przysietnicy.  
Z okazji Dnia Dziecka Podopieczni naszej Fundacji zostali zaproszeni 
przez Firmę Eleo-Budmax na wspólną zabawę do NTB Active Club. 

W okresie wakacji udało nam się kolejny raz przygotować pomoc  
w postaci wyprawki szkolnej dla dwadzieściorga dwojga dzieci z rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku nasza Fundacja przystąpiła 

do II edycji Agrafki Agory - Lokal-
nego Konkursu Stypendialnego, jako 
partnerskiego programu Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Funda-
cji Agory. Troje studentów z Rzeszowa i Krakowa otrzymało 
comiesięczne wsparcie finansowe. Partnerami II edycji Kon-
kursu są: BM Global Beata Mrozek, Zielona Oaza Zbigniew 
Owsiany, Motores Danuta Rzeszutek, RBR.INFO.pl, Brzo-
zowska Gazeta Powiatowa. Od wielu lat umożliwiamy Pod-
opiecznym zbieranie funduszy na pokrycie kosztów leczenia  
i rehabilitacji, w ramach czterdziestu trzech subkont dla dzieci 
z różnymi schorzeniami z Podkarpacia, a także z całej Polski.  
W połowie roku uruchomiliśmy nową, odmienioną stronę 
internetową, na której można zapoznać się z naszą działal-
nością. Do grona Przyjaciół Fundacji w tym roku dołączył 
Artur Żmijewski - znany polski aktor. Chcemy też przypo-
mnieć, że od listopada ubiegłego roku Przyjacielem Funda-
cji jest Danuta Stenka – znakomita polska aktorka teatralna  
i filmowa, a od października 2012 roku Patronat Honorowy 
nad budową Wioski objął Marcin Gortat – polski koszykarz 
grający w Lidze NBA. 

Zbiórki publiczne i akcje społeczne: W lutym poznali-
śmy Tima Guenarda, autora książki pt. „Silniejszy od niena-
wiści”, który głosił swoje świadectwo w Krośnie, Przemyślu 
i Jarosławiu. Wówczas można było uzyskać informacje na 
temat działalności naszej Fundacji i postępów w budowie 
Wioski Dziecięcej oraz nas wesprzeć. Uczestnicy po spo-
tkaniach przekazali do puszek dar serca na rzecz Wioski  
w wysokości 5612,67 zł. W dniach 26.05.2014 – 01.06.2014 

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak 
– podsumowanie roku 2014

Rozmawiał Sebastian Czech

piłkę nożną. Z wieloma z nich do dzisiaj 
utrzymuję żywy kontakt, włącznie z tymi, 
którzy odeszli z zakonu. Po dwuletnim 
nowicjacie złożyłem śluby wieczyste i roz-
począłem trzyletnie studia filozoficzne na 
Akademii Ignacjanum w  Krakowie. Po-
tem każdy z nas otrzymał pierwszą misję 
w Towarzystwie Jezusowym, trwającą  
2 lata.  To był czas spędzony w Nowym Jorku  
w Nativity Mission Center, gdzie uczyłem 
katechezy. To taka forma praktyki.
S. Cz.: Pozostało się już księdzu skupić 
na realizacji zamierzeń dotyczących mi-
sji w Afryce. Długo musiał ksiądz cze-
kać na pozytywną decyzję przełożonych 
w tej sprawie?
T. N.: Długo, ale nigdy do nikogo nie 
miałem o to żalu. Myślałem o swojej roli  
w misji kościoła jako całości, przekonywa-
łem się, że warto być cierpliwym, że trzeba 
zawsze posługiwać w miejscu, w którym 
Kościół autentycznie mnie potrzebuje. Po 
ukończeniu teologii w Dublinie miałem 
nadzieję, że wrócę do Zambii i rozpocznę 
prace misyjne. Tragiczna śmierć w wypad-
ku samochodowym moich dwóch współ-
braci z Gliwic sprawiła, że moje plany 
zostały odłożone na później. W maju 2004 
roku Ojciec Prowincjał skierował mnie 

do pracy w Gliwicach, gdzie spędziłem 4 
lata, przygotowując się duszpastersko do 
kapłaństwa, ucząc katechezy równolegle 
w dwóch szkołach, przyjąłem święcenia 
kapłańskie. Po tym czasie posłano mnie 
do Starej Wsi, żebym podjął specyficzną 
posługę asystenta Ojca Magistra w nowi-
cjacie. 
S. Cz.: Czym się ksiądz miał konkretnie 
zajmować?
T. N.: Magister to mistrz duchowy, przy-
gotowujący najmłodszych nowicjuszy, 
wprowadzający ich w życie zakonne. Na-
tomiast moją rolą była codzienna troska  
o zapewnienie nowicjuszom jak najlep-
szych warunków bytowych. 
S. Cz.: Słowem wrócił ksiądz do siebie.
T. N.: Zupełnie niespodziewanie. Nigdy 
wcześniej nie myślałem o roli asystenta 
Magistra nowicjatu ani o tym, że przez kil-
ka lat zamiast na misji w Afryce pracował 
będę w rodzinnej Starej Wsi, uczył religii 
dzieci moich koleżanek i kolegów z ławki 
szkolnej sprzed kilkunastu lat. Z czasem na 
moje miejsce asystenta przyszedł ktoś inny, 
a ja zająłem stanowisko wikarego w para-
fii w Starej Wsi. W sumie przebywałem tam 
kolejne 4 lata, do roku 2013. 
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Wszyscy budujemy Wioskę Dzie-
cięcą – wieści z budowy: Od dwóch lat 
budujemy Wioskę Dziecięcą – kompleks 
sześciu domów dla sierot biologicznych 
i społecznych, którymi zaopiekują się ro-
dzice zastępczy. Wioska będzie otwarta 
na potrzeby każdego dziecka, bez wzglę-
du na rasę, narodowość czy pochodzenie.  
W roku 2014 zakończyliśmy budowę 
dwóch z rodzinnych domów. Obecnie 
montujemy i ustawiamy meble, które 
otrzymaliśmy od naszych Darczyńców. 

Składamy podziękowania Instytu-
cjom, Przedsiębiorcom i indywidualnym 
Darczyńcom, którzy udzielili nam w tym 
roku pomocy finansowej i rzeczowej. 
Dziękujemy Ofiarodawcom, którzy prze-
kazali 1% podatku na naszą działalność. 
Dziękujemy Narzeczonym, Artystom,  
a także Anonimowym Darczyńcom z całej 
Polski. Dziękujemy Wolontariuszom oraz 
osobom, które w tym roku zaprosiły nas 

do współpracy. Pragniemy prosić Państwa o wsparcie finansowe 
i rzeczowe Wioski Dziecięcej, przekazania 1% podatku na pomoc 
potrzebującym dzieciom. Zapraszamy także do odwiedzenia na-
szych stron: www.fpd.org.pl lub www.wioskadziecieca.eu.

W adwentowej refleksji, w pokutnym skupieniu, 
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, 

życzymy Państwu, aby ten czas spędzony w gronie 
najbliższych napełnił Państwa spokojem, radością 

i miłością Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji 

osobistych zamierzeń. 
Niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 

                  towarzyszy Państwu przez cały kolejny 2015 Rok.                                                                         
Z pozdrowieniami,

Bożena i Andrzej Bieńczakowie

na terenie gminy Brzozów po raz jedenasty odbyła się akcja „Ty-
dzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Akcję zorganizowaliśmy 
przy współpracy pedagogów, nauczycieli i uczniów. W tym roku 
zebrano 7535,54 zł. Środki te w całości przekazujemy na potrzeby 
najuboższych uczniów szkół, które uczestniczyły w akcji. W czerw-
cu gościliśmy na Papieskich Dniach Rodziny, podczas których od-
był się finał konkursu literackiego „Jan Paweł II – Człowiek nie z 
tej ziemi”. Konkurs polegał na opisaniu przez młodzież spotkania  
z Papieżem Janem Pawłem II. Najlepsze prace zostały wydane  
w postaci książki. Dochód uzyskany ze sprzedaży książki w kwocie 
3750 zł został przeznaczony na wyposażenie dwóch domów w Wio-
sce Dziecięcej. 30 i 31 sierpnia w Millenium Hall odbył się event 
związany z powrotem dzieci do szkoły „Back To School”. Nie za-
brakło tam również i nas. Dużym zainteresowaniem cieszyło się ma-
lowanie naszego domku - modelu jednego z domów Wieloetnicznej 
Wioski Dziecięcej. 21 września br. wspólnie z Głogów Golf Club 
zorganizowaliśmy imprezę w stylu „retro” z turniejem golfowym 
w randze Mistrzostw Podkarpacia, połączonym z zabawą golfo-
wą w stylu „retro”. Głównym przesłaniem imprezy była promocja 
i wsparcie budowy Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie. 
Ważnym punktem Hickory Golf Cup była licytacja dzieł sztuki biesz-
czadzkich artystów oraz przedmiotów podarowanych przez znane 
osobowości, m.in. książki od Pani Prezydentowej Anny Komorow-
skiej z jej dedykacją. Dochód z licytacji, zbiórki do puszek oraz ze 
sprzedaży kosmetyków Mary Key w kwocie 6150 zł został przeka-
zany na wyposażenie budynków w Wiosce Dziecięcej. We wrześniu 
uczestniczyliśmy w musicalu „Dźwięki muzyki” autorstwa Richarda 
Rodgersa i Oscara Hammersteina II, w reżyserii Marii Sartovej,  
w ramach 24 Festiwalu im. Adama Didura w Sanockim Domu Kultury. 
Przed, w trakcie i po występie odbyła się zbiórka do puszek na rzecz 
wyposażenia dwóch domów w Wiosce, w której zebraliśmy 600 zł.  
W tym roku uruchomiliśmy akcję pn. „Chodź pomaluj ich świat!”. 
Zachęcamy do stałego wspierania naszych działań, nawet niewiel-
kimi kwotami i pomocy: w rehabilitacji dzieci, przy organizacji 
wyprawki szkolnej, uzdolnionym, ale biednym dzieciom, sierotom 
społecznym i biologicznym.  Osoby mające w sobie dużo dobroci 
i wrażliwości na los pokrzywdzonych i ubogich dzieci oraz trochę 
wolnego czasu zapraszamy do włączenia się w Wolontariat „Dłonie 
pełne dobroci”. Poszukujemy wolontariuszy z całego kraju do pra-
cy: przy promocji Fundacji i Wioski Dziecięcej, przy pozyskiwaniu 
środków na działalność Fundacji, przy organizacji i realizacji akcji 
społecznych na rzecz potrzebujących dzieci. 

warto wIedzIeć
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Franciszek Dąbrowiecki, mistrz garbarski, członek Wielkiego 
Cechu i Wydziału T. G. „Sokół” w Brzozowie. Zmarł 7 maja 1940 r.

Józef(a)t Pilawski, mistrz kowalski. 
Długoletni członek Wielkiego Cechu, zasia-
dał we władzach Wydziału Cechu. W latach 
1931-1934 pełnił funkcję zastępcy starszego 
Cechu. Pracował jako majster w kopalniach 
w Humniskach i Brzozowie. Wychowawca 
szeregu rzemieślników. Zmarł przeżywszy 
70 lat.

Józef Rogowski. Urodził się 5 paź-
dziernika 1899 r. w Brzozowie jako syn 
Antoniego, mistrza piekarskiego. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej zapisał się do 
brzozowskiego gimnazjum, naukę prze-
rwał wybuch I wojny światowej. Był to 
trudny okres  w życiu jego rodziny. Ojciec 
wyruszył na front jako żołnierz armii au-
striackiej i w trakcie walk dostał się do nie-
woli rosyjskiej  a sam Józef wraz z matką 
uciekł przed ofensywą rosyjską chroniąc się  
w obozie dla uchodźców na ziemi czeskiej.
Po powrocie do Brzozowa, objął prowa-

dzenie piekarni, co zaważyło na rezygnacji z uczęszczania do gim-
nazjum. W latach 1919-1921 odbywał służbę w wojsku polskim, 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po powrocie do cywila 
na powrót zajął się piekarnią, ponadto wstąpił w szeregi Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzozowie, rozpoczął również 
działalność w cechu rzemieślniczym. Szybko wspinał się po szcze-
blach kariery, początkowo pełnił w związku funkcję sekretarza, by  
w 1930 r. zostać wybranym na starszego cechu. Okres, w którym  
J. Rogowski przewodził Wielkiemu Cechowi spowodował dynamicz-
ny rozwój rzemiosła w Brzozowie (o czym pisałem we wcześniej-
szych artykułach). Tuż przed wybuchem wojny z Jego inicjatywy 

warto wIedzIeć/Sport

Zarys dziejów 
brzozowskiego rzemiosła 

w latach 1918-1939 r. (cz.7).

In Memoriam

rozpoczęto gromadzenie środków na budowę Domu Rzemiosła  
w Brzozowie. Wybuch II wojny św. przerwał wiele planów, sam 
J. Rogowski w 1940 r. zrzekł się funkcji cechmistrza. Po wojnie 
próbował reaktywować organizację cechową, według przed-
wojennych zasad,  co stało w sprzeczności z planami nowej 
władzy. Mimo to angażował się w życie społeczne  i kulturalne 
Brzozowa (o czym również pisałem we wcześniejszych artyku-
łach. Zmarł 20 stycznia 1979 r.
Edward Wiśniewski, mistrz stolarski. Długoletni członek 
Zarządu Cechu. Wychowawca i opiekun szeregu młodych sto-
larzy. Zmarł w 1932 r.
Józef Węgrzynowski, mistrz piekarski. Członek Zarządu 
Wielkiego Cechu od 1924 r., zastępca starszego Cechu. Zmarł 
21 czerwca 1932 r.
Wojciech Stanisław Węgrzynowski. Mistrz stolar-

ski, długoletni członek Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Brzozowie, założyciel i czło-
nek Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Brzozowie. W OSP pełnił sze-
reg funkcji, naczelnika, skarbnika 
i prezesa. Przez wiele lat pełnił 
mandat w radzie miejskiej Brzo-
zowa. Urodził się 13 marca 1866 
r. w Brzozowie, jako syn Michała 
i Marii z Parowskich. Po ukończe-
niu szkoły powszechnej wstąpił 
do terminu jako uczeń stolarski 
u Jana Parowskiego w Sanoku  

i tam później pracował jako czeladnik. Następnie otrzymał 
powołanie do armii austriackiej, w której służył przez trzy 
lata. Jego jednostką był 10 Regiment Piechoty, z którym sta-
cjonował najpierw w Przemyślu, następnie w Wiedniu. Służ-
bę wojskową zakończył w stopniu podoficera. W 1894 r. 
zawarł związek małżeński z Antoniną z d. Szuba, córką Mi-
strza stolarskiego z Brzozowa Józefa Szuby. Antonina zmarła  
w 1925 r. Po dwóch latach w 1927 r. ożenił się powtórnie z Pau-
liną z Lignarowiczów I voto Brysiową. 
  Wojciech St. Węgrzynowski był jednym z najbardziej 
aktywnych członków Wielkiego Cechu w Brzozowie. Przez 
wiele lat pełnił funkcję podstarszego Cechu. Wszedł również 
do Komitetu Założycielskiego Związku Rzemieślników Chrze-
ścijan w Brzozowie. W 1936 r. w uznaniu zasług dla rzemiosła 
brzozowskiego otrzymał tytuł honorowego członka Wielkiego 
Cechu. Zmarł po długiej chorobie 12 września 1939 r.

Krzysztof Hajduk

2 grudnia br. w Gimnazjum Nr 1  
w Brzozowie odbył się Finał Wojewódzki 
Gimnazjady w szachach drużynowych. W 
turnieju wzięło udział jedenaście najlepszych 
szkół z całego województwa, które zostały wy-
łonione po wcześniejszych eliminacjach. Były 
to drużyny gimnazjów z: Rudnika n/Sanem, 
Pilzna, Sędziszowa Małopolskiego, Krosna  
Nr 3, Krosna Nr 4, Tarnawy Dolnej, Górna, 
Nowej Sarzyny, Przeworska Nr 1, I LO w 
Przemyślu oraz gospodarzy. Niestety na za-
wody nie przybyła drużyna Gimnazjum Nr 
1 w Tarnobrzegu. Tytuły bronili brzozowscy 
gimnazjaliści, którzy „na papierze” wydawali 
się głównym kandydatem do tytułu mistrzow-
skiego. Turniej dla miejscowych nie był jednak 

łatwą przeprawą. Już w pierwszych dwóch 
rundach gospodarze zanotowali dwa remi-
sy z gimnazjami z Górna i Krosna Nr 4.  
W dodatku rundzie piątej przydarzyła się 
kolejna wpadka i remis z Nową Sarzyną. Po 
tej rundzie ubiegłoroczny mistrz zajmował 
miejsce piąte. Całe szczęście, że pozosta-
łe drużyny walczące o czołowe lokaty też 
traciły punkty. Brzozów w kolejnych run-
dach zaczął w końcu regularnie wygrywać. 
Sytuacja po kolejnych partiach była coraz 
ciekawsza. Ostatecznie wszystko rozstrzy-
gnęło się w ostatniej jedenastej rundzie. 
Tu spotkały się Brzozów z Pilznem. Sytu-
acja była nadzwyczaj ciekawa. Zwycięzca 
tego meczu wygrywał zawody, natomiast 

GOSPODARZE OBRONILI TYTUŁ

M.Pilszak i J. Bigus 
wręczyli nagrody dla zwycięzców
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Po raz kolejny triumfatorem Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej  
o Puchar Starosty Brzozowskiego została drużyna Hasiči Prešov (Słowacja). Można po-
wiedzieć, że goście zza południowej granicy osiągnęli patent na wygrywanie tej imprezy, 
bowiem na cztery rozegrane do tej pory edycje zwyciężyli po raz trzeci z rzędu. Tegoroczny 
turniej odbył się 6 grudnia, tradycyjnie w I LO w Brzozowie. 

W zawodach oprócz ekip startujących w latach ubiegłych zadebiutowała drużyna Po-
likatu. Sam turniej miał wyrównany przebieg i zdecydowana większość spotkań oscylowała 
wokół remisu. Już na „dzień dobry” zmierzyły się drużyna Powiatu Brzozowskiego, oparta 
na pracownikach Starostwa Powiatowego i Szpitala z drużyną ze Słowacji. Mecz mimo 
kilku dobrych okazji z obydwu stron zakończył się remisem 2 – 2. Po nim na parkiecie 
pojawiły się ekipy brzozowskiej Policji i Straży Pożarnej. Mecz był niezwykle ciekawy,  
a ostatecznie ze zwycięstwa 3 – 2 cieszyli się policjanci.

W kolejnych spotkaniach drużyna Powiatu Brzozowskiego wygrała z Polikatem  
i Policją, natomiast Słowacy zremisowali z Policją i ograli Polikat. Przed ostatnimi mecza-
mi sytuacja w tabeli była bardzo ciekawa i na wygranie turnieju miały szanse jeszcze trzy 
drużyny: Powiat Brzozowski, Straż Pożarna i Słowacy. W meczu numer osiem naprzeciw 
siebie stanęły dwie pierwsze ekipy. Gospodarzom do wygrania turnieju wystarczał „prak-

tycznie” remis. Lepiej w mecz jednak 
weszli strażacy i już po kliku minutach 
prowadzili 3 – 0. Drużyna Powiatu nie 
mogła sforsować dobrze grającej defen-
sywy przeciwnika i dopiero w końców-
ce pierwszej połowy udało się zdobyć 
pierwszą bramkę. Po przerwie udało się 

POWTÓRKA Z HISTORII

w przypadku remisu turniej wygrywało Górno, 
które w ostatniej rundzie dostało punkty walko-
werem za mecz z nieobecnym Tarnobrzegiem. 
Mecz był bardzo wyrównany i o wynikach na 
poszczególnych szachownicach decydowały do-
słownie sekundy. Większym opanowaniem wy-
kazali się gospodarze, którzy wygrali 4 – 0 i tym 
samym triumfowali w zawodach. Drugie miejsce 
przypadło dla Górna, a trzecie zajęło Pilzno. 

Po zakończonych zawodach wszystkie 
drużyny otrzymały dyplomy, a trzy najlepsze te-
amy puchary i medale. Nagrody wręczali: Jacek 
Bigus – Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego 
SZS w Rzeszowie, Mariola Pilszak – Dyrektor 

Miejsce Nr 
startowy Nazwa drużyny Ranking Duże 

punkty Pkt.

1 4 Gim. Nr 1 Brzozów 1457 18.0 33.5
2 9 Gim. Górno 1419 17.0 33.0
3 8 Gim. Pilzno 1306 16.0 29.0
4 1 Gim. Nr 3 Krosno 1527 15.0 23.0
5 6 Gim. Nr 1 Przeworsk 1342 13.0 25.5
6 2 Gim. Nowa Sarzyna 1460 12.0 24.0
7 12 Publiczne Gim. Rudnik n/Sanem 1303 11.0 22.0
8 11 Gim. Sędziszów Małopolski 1650 9.0 20.5
9 10 Gim. Nr 4 Krosno 1353 8.0 20.0
10 7 Gim. S.A. I LO Przemyśl 1500 8.0 18.5
11 5 Gim. Tarnawa Dolna 1075 5.0 15.0
12 3 Gim. Nr 1 w Tarnobrzeg 1000 0.0 0.0

 Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie oraz Kazimierz Kozubal – sędzia główny zawodów.
Najlepsza ekipa grała w składzie: Piotr Żak, Aleksandra Kozubal, Zuzanna 

Jurkiewicz oraz Anna Krzysztyńska. Na poszczególnych szachownicach najlepszy-
mi okazali się: I szachownica – Barbara Trybowska (Gimnazjum Rudnik n/Sanem) 
– 11 pkt., II szachownica – Paulina Pędrak (Gimnazjum Pilzno) – 9,5 pkt., III sza-
chownica – Zuzanna Jurkiewicz (Gimnazjum Brzozów Nr 1) – 10 pkt., IV szachow-
nica – Martyna Godek (Gimnazjum Górno) – 11 pkt.

Zwycięzcy, choć nie przyszło im to łatwo obronili tytuł wywalczony rok temu 
i uzyskali awans do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w przyszłym roku.

Marek Szerszeń
fot. ry-sa.pl

Mecz strażaków ze Słowacji z brzozowską policją
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XII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego 
26 listopada br. odbył się w Brzozowie XII Wojewódzki 

Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez nasz Ośrodek. 
Turniej  już na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych 
organizowanych dla placówek kształcenia specjalnego w naszym 
województwie. 

Uczestnicy podkreślają, że zawsze chętnie przyjeżdżają 
do Brzozowa, co przekłada się na ich liczny udział w imprezie.  
W tegorocznych rozgrywkach udział wzięli przedstawiciele ta-
kich ośrodków jak: Rzeszów, Krosno, Frysztak, Mielec, Ropczy-
ce oraz drużyna gospodarzy, czyli SOSW w Brzozowie.

Rywalizacja sportowa jak zawsze przebiegała żywiołowo, 
w pełnej emocji, ale pozytywnej atmosferze oraz w duchu fair 
play. W poszczególnych kategoriach turniejowych zaprezento-

wało się łącznie 36 zawodników. W poszczególnych kategoriach 
najlepsze wyniki osiągnęli:
Dziewczęta: I miejsce - Magdalena Misztak (SOSW Brzozów),  
II miejsce - Justyna Kramarz (SOSW Mielec), III miejsce - Katarzy-
na Róg (ZSS Rzeszów)
Chłopcy: I miejsce - Waldemar Siwak (SOSW Krosno), II miejsce 
- Stanisław Dubis (SOSW Krosno), III miejsce - Dominki Saletnik 
(SOSW Ropczyce)
Dziewczęta młodsze: I miejsce - Justyna Bystrek (SOSW Mielec), 
II miejsce - Magdalena Rachwał (SOSW Brzozów), III miejsce  
- Beata Głodowska (ZSS Rzeszów)
Chłopcy młodsi: I miejsce - Rafał Wrześniak (SOSW Mielec),  
II miejsce - Mateusz Dubis (SOSW Krosno), III miejsce - Artur Saj 
(SOSW Ropczyce)
Dziewczęta starsze: I miejsce - Małgorzata Lassota (ZSS Rze-
szów), II miejsce - Katarzyna Hersze (SOSW Mielec), III miejsce 
- Alicja Sabik (SOSW Krosno)
Chłopcy starsi: I miejsce - Damian Maciąg (SOSW Frysztak),  
II miejsce - Arkadiusz Kuliga (SOSW Krosno), III miejsce - Rado-
sław Sadowski (SOSW Ropczyce)

 Po zakończeniu rozgrywek nastąpiło uroczyste wręczenie 
medali, pucharów i nagród rzeczowych, którego dokonali: Sekretarz 
Powiatu w Brzozowie Ewa Tabisz, Dyrektor SOSW w Brzozowie 
Barbara Kozak oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno 
- Administracyjnego Szkół Stanisław Pilszak. Wszystkim uczestni-
kom tegorocznego turnieju dziękujemy za udział i wspaniałą sporto-
wą atmosferę, natomiast zwycięzcom gratulujemy sukcesów.

Wręczenie nagród

tekst i zdjęcia Paweł Czekański

„dołożyć” drugą, jednak to było wszystko na co w tym meczu było stać ekipę 
Powiatu. Mecz zakończył się zwycięstwem Straży, która tym samym pozo-
stawała cały czas w grze o najwyższy cel. W kolejnym meczu Polikat niespo-
dziewanie podzielił się punktami z Policją i o tym kto ostatecznie zwycięży  
w turnieju miało decydować ostatnie spotkanie między strażakami z Brzo-
zowa i Prešova. Mecz był bardzo ciekawy i stał na dobrym poziomie. Żadna  
z drużyn nie zamierzała ustępować pola, jednak to gościom udało się zdobyć 
cztery bramki, a stracić dwie. Tym samym drużyna słowacka wygrała decy-
dujący mecz i z dwoma wygranymi i dwoma remisami zwyciężyła w turnie-
ju. Drugie miejsce zajęła drużyna Powiatu, trzecie przypadło brzozowskim 
strażakom, czwarte – Policji, a piąte – Polikatowi.

Po zakończonych meczach drużyny odebrały puchary i dyplomy, które 
wręczył Marek Ziobro – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Brzozowie. Ponadto wyróżniono najlepszego strzelca tur-
nieju – Roberta Florka (Straż Pożarna Brzozów) oraz najlepszego bramkarza 
Kamila Dobosza (Powiat). Tradycyjnie dla uczestników i kibiców brzozow-
ska straż przygotowała smakowitą grochówkę.  

Marek Szerszeń
fot. ry-sa.plWalczą zaprzyjaźnione straże ze Słowacji i Brzozowa
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Zwycięska drużyna EKOBALLU Sanok

 8 listopada 2014 r. Orzełki Brzozów w hali Liceum Ogólno-
kształcącego zorganizowały turniej piłki nożnej halowej. W turnieju wzię-
ło udział 6 drużyn. Drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym. 
Dla wszystkich drużyn był to pierwszy turniej na hali po zmaganiach li-
gowych. Poziom gry był bardzo wyrównany, a o zwycięstwie decydowa-
ły detale. Turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze. Jest to zasługa ro-
dziców, którzy za każdym razem upiększają turniej pysznymi słodyczami  
i owocami oraz miłą obsługą, co powoduje, że drużyny chętnie do nas przy-
jeżdżają.
 Podczas wręczenia nagród, każda z drużyn otrzymała okazały pu-
char, każdy z zawodników pamiątkowy dyplom, a najlepsi zawodnicy po-
szczególnych drużyn otrzymali zegarki. Turniej został dofinansowany ze 
środków pochodzących z dotacji Starostwa Powiatowego w Brzozowie
Skład Orzełków: Radosław Zarzyka, Norbert  Zdziarski (1 bramka), 
Kacper Jurkiewicz, Krzysztof Supel, Michał Komski (3 bramki), Jakub 
Krzyżanowski (1 bramka), Damian Nogaj (1 bramka), Norbert Orłowski  
(2 bramki), Patryk Serafin, Bartłomiej Kędra (najlepszy zawodnik drużyny).

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ 
ROCZNIKA 2003

ORZEŁKI CUP

WYNIKI:
ORZEŁKI BRZOZÓW – EKOBALL SANOK II - 0:1
ACTIV PRO RYMANÓW – EKOBALL SANOK I - 1:1
ULKS WILCZKI GRABÓWKA - ORZEŁKI BRZOZÓW - 0:4
ZIOMKI RZESZÓW - ACTIV PRO RYMANÓW - 2:2
ULKS WILCZKI GRABÓWKA  - EKOBALL SANOK II - 3:1
ZIOMKI RZESZÓW - EKOBALL SANOK I - 1:2
ACTIV PRO RYMANÓW - EKOBALL SANOK II - 2:2
ULKS WILCZKI GRABÓWKA - ZIOMKI RZESZÓW - 3:2
EKOBALL SANOK I - ORZEŁKI BRZOZÓW - 1:1
ACTIV PRO RYMANÓW -  ULKS WILCZKI GRABÓWKA - 1:1
EKOBALL SANOK II - ZIOMKI RZESZÓW - 1:3
ORZEŁKI BRZOZÓW - ACTIV PRO RYMANÓW - 3:1
EKOBALL SANOK II - EKOBALL SANOK I - 1:3
ORZEŁKI BRZOZÓW - ZIOMKI RZESZÓW - 0:1
EKOBALL SANOK I -  ULKS WILCZKI GRABÓWKA - 4:0

L.p. Drużyna Punkty Bramki
1 EKOBALL SANOK I 11 12:4

2 ZIOMKI RZESZÓW 7 9:8
3 ORZEŁKI BRZOZÓW 7 8:4
4 ULKS WILCZKI GRABÓWKA 7 7:12
5 ACTIV PRO RYMANÓW 4 7:9
6 EKOBALL SANOK II 4 6:12

TABELA KOŃCOWA

Drużyna ORZEŁKÓW Brzozów

Paweł Szałajko
fot. ry-sa.pl
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 Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator,  
karykaturzysta

Urodził się i mieszka w Gliwicach na Ślą-
sku. Od 1962 roku gruntował swoją wiedzę  
z zakresu rysunku, malarstwa i grafiki w kółkach pla-
stycznych przy boku znanych gliwickich artystów, 
plastyków. Fascynuje się twórczością hiszpańskie-
go surrealisty Salwadore Dali. Od 1990 r. rozpoczął 
przygodę z malarstwem i grafiką, a od 1996 r. z ry-
sunkiem satyrycznym. Wykonywał ilustracje do ksią-

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

Tadeusz Krotos
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