
BRZOZOWSKABRZOZOWSKA
Gazeta PowiatowaGazeta Powiatowa

 Nr 8 (135) | Wrzesień 2015 | egzemplarz bezpłatny | ISSN 1642-8420 

Jasienica Nozdrzec

Dydnia

Domaradz

Rosielna

BRZOZÓW

Haczów

Inauguracja roku szkolnego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących



Janusz Draguła - Wicestarosta Brzozowski  
i Dorota Kamińska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu



Wrzesień .:. nr 8 (135)

3
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Powiat Brzozowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
– tak od 1 września bieżącego roku nazy-
wa się placówka utworzona z połączenia  
I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozo-
wie i powstałego przy ogólniaku dwuję-
zycznego Gimnazjum. Akt założycielski 
szkoły Dyrektor Dorocie Kamińskiej wrę-
czył podczas uroczystej inauguracji roku 
szkolnego Wicestarosta Brzozowski Ja-
nusz Draguła.

Historia brzozowskiego liceum za-
toczyła zatem koło. Wszak w 1909 roku 
założono tutaj Gimnazjum i ta nazwa szko-
ły obowiązywała do roku 1918. W latach 
1918 – 1932 placówka funkcjonowała 
pod szyldem Państwowe Gimnazjum, zaś  
w latach 1932 – 1948 jako Państwowe Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcące. Nowa 
rzeczywistość ustrojowa w 1948 roku wią-
zała się z przekształceniem placówki na 

Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Liceal-
nego, która od 1951 roku istniało Liceum 
Ogólnokształcące. W 1984 roku liceum 
nadano imię Króla Kazimierza Wielkiego, 
natomiast w 2002 roku dodano przed na-
zwę rzymską jedynkę z uwagi na ustawę 
zezwalającą na organizowanie liceów przy 
technikach. – Po 106 latach mamy w Brzo-
zowie gimnazjum dwujęzyczne. Zgodnie  
z duchem czasu będziemy nauczać w języ-
ku angielskim, a w roku 1909, kiedy gim-
nazjum powstawało, bardzo ważnymi języ-
kami były: łaciński i grecki. Teraz idziemy 
w kierunku cywilizacji anglojęzycznej, dla-
tego drugim językiem wykładowym będzie 
angielski. Zaczynaliśmy od gimnazjum, 
później przy gimnazjum powstało liceum, 
teraz natomiast utworzono Zespół Szkół 
Ogólnokształcących. Jest nowa jakość, za-
równo w historii szkoły, jak i powiatu brzo-

zowskiego – powiedziała Dorota Kamińska 
– Dyrektor placówki.

W języku angielskim, od drugiej 
klasy, prowadzone będą takie przedmio-
ty, jak: matematyka, fizyka, informatyka 
i być może biologia. Czas nauki w klasie 
pierwszej przeznaczony zostanie na doszli-
fowanie angielskiego. – Trzeba wyrównać 
różnice występujące wśród uczniów po 
szkole podstawowej. Mamy podopiecznych 
o dużym potencjale intelektualnym i jestem 
przekonana, że od drugiej klasy stopniowo 
wprowadzać zaczniemy język angielski jako 
wykładowy. W roku 1909 również przyszła 
do gimnazjum najzdolniejsza młodzież  
z całego powiatu, dlatego nawiązujemy do 
chlubnej historii – podkreśliła Dyrektor 
Dorota Kamińska.

Na przyjęcie gimnazjalistów szkoła 
przygotowała się również lokalowo. Mię-
dzy innymi wygospodarowano pomiesz-
czenie na świetlicę i dodatkową salę na 
popularne dzisiaj wśród młodzieży zajęcia 
fitness i aerobiku. Z gimnazjalistami praco-
wać będą nauczyciele z liceum. – To bar-
dzo doświadczony zespół pedagogiczny. 
Kształcenie ogólne w gimnazjum i liceum 
niewiele się różni, tak naprawdę rozbież-
ności dotyczą tylko wieku, ale jestem prze-
konana, że gimnazjaliści wezmą przykład  
z licealistów i również zaimponują nabytą 
w naszej szkole wiedzą. W sumie nie spo-
dziewam się żadnych problemów, ani edu-
kacyjnych, ani tym bardziej wychowaw-
czych – podsumowała Dorota Kamińska.

W nowym roku szkolnym w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie 
uczyć się będzie dwudziestu pięciu gim-
nazjalistów oraz pięciuset trzydziestu sied-
miu licealistów. – Od 2011 roku wspieramy 
naszą edukację ponadgimnazjalną środka-
mi budżetowymi. Pieniądze otrzymywane  
w ramach subwencji oczywiście w cało-

ści przekazujemy szkołom oraz Specjalne-
mu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu  
i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 
a z budżetu powiatu finansujemy dodatkowe 
godziny dydaktyczne. I te zajęcia dydak-
tyczne odbywają się we wszystkich szkołach 
prowadzonych przez powiat, również zawo-
dowych. W I Liceum Ogólnokształcącym 
i w Zespole Szkól Ekonomicznych, gdzie 
funkcjonuje II Liceum Ogólnokształcące, fi-
nansujemy od pięciu lat innowacje pedago-
giczne – stwierdziła Ewa Tabisz – Sekretarz 
Powiatu. Utworzenie Gimnazjum Dwuję-
zycznego, to kolejny etap realizacji progra-
mu rozszerzania wachlarza dydaktycznego 
i stwarzania dodatkowych możliwości roz-
woju młodzieży z powiatu brzozowskiego. 
– Zaznaczyć również należy, że dzięki środ-
kom europejskim doposażyliśmy nasze szko-
ły zawodowe. Zespoły Szkół Budowlanych i 
Ekonomicznych zyskały pomoce naukowe, 
pracownie na poziomie profesjonalnym, ta-
kie jakie wykorzystywane są w zakładach, 
w których pracownicy wykonują zawody 
nauczane w budowlance, czy ekonomiku. 
Staramy się na miarę naszych możliwości, 
wyznaczając kategorie ważności w realiza-

Powrót do szkoły

Ślubowanie gimnazjalistów
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cji powiatowego budżetu, stworzyć naszym uczniom maksymalnie najlepsze 
warunki do nauki. Najważniejsze, że są efekty tego wsparcia, bo absolwen-
tów brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych nie brakuje na najbardziej nawet 
prestiżowych uczelniach w Polsce, czyli Akademiach Medycznych, Akademii 
Górniczo-Hutniczej, czy Politechnikach. To zachęca do kolejnych działań  
i oczywiście daje wielką satysfakcję. Ciągle myślimy w jaki sposób urozmaicić 
ofertę i zapewnić jak najlepszy start w życie zawodowe uczniom z naszych szkół   
– powiedziała Ewa Tabisz. 

Rekrutacja do dwujęzycznego Gimnazjum wchodzącego w skład Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie obejmowała między innymi  
sprawdzian z predyspozycji językowych, w szczególności zadania intuicyjne 
eksponujące umiejętności wrodzone, autentyczny talent uczniów do języków. 
- Dowiadując się o utworzeniu Gimnazjum Dwujęzycznego przy I Liceum od 
razu zdecydowałam o kontynuacji nauki w tej właśnie szkole. Początkowo oba-
wiałam się trochę egzaminu wstępnego, ale poszedł bez większych problemów 
– stwierdziła Martyna Wojnicka. – Języka angielskiego uczymy się od początku 
szkoły podstawowej, dlatego dość biegle się nim posługujemy. Lubię matema-
tykę, jestem bardziej umysłem ścisłym, niż humanistycznym, dlatego nie powin-
nam mieć kłopotów z językiem wykładowym angielskim na tym przedmiocie 
– dodała Katarzyna Folta. 

Sebastian Czech

Uchwałą z dnia 27 sierpnia br. Zarząd Powia-
tu Brzozowskiego powierzył pani Dorocie Kamiń-
skiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Brzozowie na okres 5 lat.  Wcześniej  
- 20 sierpnia br. - dziewięcioosobowa Komisja Kon-
kursowa, działająca zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.  
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrek-
tora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz 
trybu pracy komisji konkursowej – po przeprowadze-
niu postępowania konkursowego - jednogłośnie zade-
cydowała, że pani Dorota Kamińska została kandydat-
ką na dyrektora ZSO.

Pierwszoklasiści z liceum i gimnazjum dwu-
języcznego złożyli ślubowanie, zaś uroczystą inau-
gurację roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzozowie zakończył program 
artystyczny w wykonaniu licealistów.

***********

O szkołach ponadgimnazjalnych 
i wynikach tegorocznej matury 

XI sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Koniec wakacji i rozpoczęcie no-

wego roku szkolnego wiązały się bezpo-
średnio z tematem przewodnim XI sesji 
Rady Powiatu w Brzozowie, która odbyła 
się 23 września br. 

W trakcie obrad Radni wysłucha-
li informacji dotyczącej stanu realizacji 
przez powiat zadań oświatowych przez 
powiat oraz wyników egzaminów matu-
ralnych i potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe w roku szkolnym 2014/2015, 
które przedstawił Piotr Tasz – Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regio-
nalnego i Promocji Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie.  Naczelnik 
przypomniał dla jakich szkół powiat jest 

organem prowadzącym i dokonał ich krótkiej 
charakterystyki. W nowo utworzonym  Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących kształci się 560 
uczniów. W bieżącym roku szkolnym w kla-
sach pierwszych liceum ogólnokształcącego 
rozpoczęło naukę182 uczniów w 6 oddziałach 
(o 14 uczniów więcej niż w ubiegłym roku 
szkolnym). Od 1 września br. w Zespole działa 
również Gimnazjum Dwujęzyczne, do którego 
uczęszcza 25 uczniów. 

Do Zespołu Szkół Ekonomicznych 
uczęszcza 489 uczniów. Szkoła kształci  
w następujących kierunkach: technik ekonomi-
sta, technik handlowiec, technik hotelarstwa, 
technik żywienia i usług gastronomicznych.  
W zespole funkcjonuje również liceum ogólno-

kształcące o profilach: policyjno-praw-
nym i pierwsza pomoc z ratownictwem 
medycznym. Do technikum uczęszcza 
351 uczniów, a do liceum 138. Naukę 
w klasach pierwszych w bieżącym roku 
szkolnym rozpoczęło 140 uczniów.

W Zespole Szkół Budowlanych 
kształci się natomiast 454 uczniów i 73 
słuchaczy liceum ogólnokształcącego 
dla dorosłych. Do technikum o kierun-
kach: technik budownictwa, technik 
drogownictwa, technik geodeta, tech-
nik architektury krajobrazu i technik 
analityk uczęszcza 210 uczniów, a do 
zasadniczej szkoły zawodowej - 244 
uczniów. Do klas pierwszych przyjęto 
125 uczniów. 

Kolejną szkołą prowadzoną przez 
powiat jest Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy. Tu 135 uczniów po-
biera naukę w 18 oddziałach, w trzech 
typach szkół, tj. szkole podstawowej, 
gimnazjum i szkole przysposabiającej 
do pracy. 

Naczelnik Piotr Tasz
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 Radni zapoznali się również z wy-
nikami egzaminu maturalnego i egzaminów 
zawodowych. Z przedstawionej informacji 
wynika, że do egzaminu maturalnego w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących przystąpiło 
225 uczniów, z czego  221 zdało egzamin 
(98,2%). Według danych Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Krakowie - na 175 liceów 
ogólnokształcących na Podkarpaciu – tego-
roczny wynik maturalny daje szkole 16 loka-
tę. Natomiast jako powiat - z wynikiem 90 % 
- zajmujemy bardzo wysoką drugą pozycję w 
woj. podkarpackim pod względem zdawalno-
ści matury w nowej formule. 

W Zespole Szkół Ekonomicznych 
do egzaminu maturalnego przystąpiło 95 
uczniów. W II LO na 34 uczniów zdających 
maturę - 29 uczniów (90%) egzamin zakoń-
czyło powodzeniem, zaś w Technikum nr 1  
– na 61 uczniów maturę zdało 41 (67%).

Egzaminy potwierdzające kwali-
fikacje zawodowe przeprowadzane były  
w formie starego i nowego egzaminu. Wy-
niki starego egzaminu przedstawiają się 
następująco: w technikum żywienia i go-
spodarstwa domowego do egzaminu przy-
stąpiło 29 uczniów, zdało 17 (58%), w tech-
nikum ekonomicznym egzamin zdawało  
26 uczniów, z powodzeniem - 25 (96,2%),  
18 uczniów przystąpiło do egzaminu w tech-
nikum hotelarstwa, a zdało go 16 (88,8%),  
w technikum o specjalności handlowiec 
egzamin zdali wszyscy uczniowie (8), któ-
rzy do niego przystąpili. Nowy egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe  
w technikum żywienia i usług gastronomicz-
nych zdawało 24 uczniów, z czego 17 zdało 
(70,8%), w technikum ekonomicznym na 27 
zdających egzamin powodzeniem zakończyło  
24 (88,8%), 23 uczniów przystąpiło do egzaminu  
w technikum hotelarskim, a zdało go 19 
(82,6%), zaś w technikum handlowym zdali 
wszyscy, którzy do egzaminu przystąpili, czy-
li 9 uczniów.

W Zespole Szkół Budowlanych do eg-
zaminu maturalnego przystąpiło 35 uczniów, 
zdało 24, co stanowi 68,6%. W szkołach 
dla dorosłych egzamin maturalny zdawa-
ło 3 słuchaczy, niestety bez powodzenia. 
Wyniki potwierdzające kwalifikacje zawo-
dowe przedstawiają się następująco: - sta-
ry egzamin (technik geodeta – przystąpiło  
17 uczniów, zdało 15 - 88,24%, technik 
budownictwa- przystąpiło 13 uczniów, 
zdało 9 - 69,92%, technik drogownictwa  
– przystąpiło 7 uczniów, zdało 5 - 71,42%,  
w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych 
(zaoczne) przystąpiło 11 słuchaczy, zdało 
4 - 36,4%) - nowy egzamin -technik drogo-
wnictwa – kwalifikacja: wykonywanie robót 
drogowych - przystąpiło 16 uczniów, wszy-
scy zdali (100%), kwalifikacja: organizacja 
robót związanych z budową i utrzymaniem 
dróg i obiektów mostowych – przystąpiło  

16 uczniów, zdało 14 (87,5 %),  tech-
nik budownictwa – kwalifikacja: wy-
konywanie robót murarskich i tyn-
karskich - przystąpiło 25 uczniów, 
zdało 24 uczniów (96%), kwalifi-
kacja: organizacja i kontrolowanie 
robót budowlanych – przystąpiło  
25 uczniów, zdało 15 (60 %), technik 
geodeta kwalifikacja: wykonywa-
nie pomiarów sytuacyjnych i wy-
sokościowych oraz opracowywanie 
wyników pomiarów – przystąpiło  
22 uczniów, egzamin zdało 19  
(86,36 %), kwalifikacja: obsługa 
geodezyjna inwestycji budowla-

nych – przystąpiło 16 uczniów, zdało  
12 (75%), technik architektury kra-
jobrazu kwalifikacja: projektowanie, 
urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury krajobra-
zu – przystąpiło 8 uczniów, zdało  
7 (87,5%). 

W ZSB funkcjonują również 
klasy wielozawodowe. Większość 
zawodów w tych klasach zdaje egza-
min czeladniczy. Zmiana przepisów 
prawa oświatowego spowodowała 
jednak, że kucharz i sprzedawca zda-
ją egzamin potwierdzający kwalifi-
kacje w zawodzie. 

Do przedstawionej przez Naczelnika 
Piotra Tasza informacji Radni nie mieli pytań  
i zastrzeżeń. Następnie Skarbnik Powiatu 
Brzozowskiego Marta Częczek zaprezentowa-
ła i omówiła wykonanie uchwały budżetowej 
powiatu brzozowskiego za I półrocze 2015 
roku oraz kształtowanie się Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego. 
Wyniki kontroli budżetu przeprowadzonej 
przez Komisję Rewizyjną przedstawił Radnym 
Przewodniczący tej komisji – Mieczysław 
Barć. Budżet powiatu brzozowskiego realizo-
wany jest zgodnie z przyjętym planem. Pod-
sumowując pierwsze półrocze bieżącego roku 
planowane dochody powiatu zostały wykona-
ne w 51, 9 %, wydatki zaś stanowią 43% planu. 

Kolejna część sesji związana była z pod-
jęciem przez Radnych kilku uchwał. Pierwsza 
dotyczyła utworzenia samorządowego zakładu 
budżetowego pod nazwą „Powiatowe Centrum 
Integracji Społecznej” i nadania mu statutu. 
Kolejne uchwały związane były z następu-
jącymi tematami: określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub w części, 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płat-
ności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej, zmiany uchwały w sprawie okre-
ślenia zadań i wielkości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich re-
alizację w 2015 roku, także zmiany uchwały 

budżetowej na 2015 rok i zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego 
na lata 2015 -2020, zaciągnięcia zobowiązań 
przez Powiat Brzozowski na 2016 rok oraz  
zmiany w Statucie Szpitala Specjalistycznego 
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka On-
kologicznego i zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych na terenie powiatu brzozowskiego  
w 2015 roku.  

Sesję, którą prowadził Henryk Kozik  
– Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie 
zakończyły interpelacje i zapytania Radnych 
oraz wolne wnioski.

Skarbnik Powiatu Marta Częczek

Magdalena Pilawska
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Zakończył się projekt
„Podkarpacie stawia na zawodowców”

Powiat brzozowski zakończył 30 czerw-
ca br. realizację projektu „Podkarpacie 

stawia na zawodowców”. Projekt ten roz-
począł się 1 września 2012 roku i był pier-
wotnie planowany do końca października 
2014 roku. Termin ten został przedłużony 
do końca czerwca 2015 roku.

Liderem projektu był Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie, zaś Partnerami 
Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz 
niektóre szkoły Województwa Podkarpac-
kiego (ok. 30 Partnerów).

W imieniu Powiatu realizacją pro-
jektu zajmował się Powiatowy Zespół 
Ekonomiczno - Administracyjny Szkół  
w Brzozowie. W projekcie brały udział 
dwie nasze szkoły zawodowe Zespół 
Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Eko-
nomicznych w Brzozowie.

W ramach projektu dokonano wielu 
zakupów pomocy naukowych i sprzętu do 
wyposażenia klasopracowni i warsztatów 
szkolnych.

W Zespole Szkół Budowlanych 
zaadoptowano pracownię do projektowa-
nia w zawodzie technik architektury kra-
jobrazu, technik budownictwa i technik 
drogownictwa poprzez zakup: 15 kom-
pletów zestawów komputerowych, opro-
gramowanie do pracowni projektowania, 
kserokopiarka, aparat cyfrowy, oprogra-
mowanie CAD. Wyposażono pracownię 
zajęć praktycznych w zawodzie technik 

architektury krajobrazu i technik ochrony 
środowiska poprzez zakup: glebogryzarki, 
kosiarki spalinowej, ciągnika ogrodowego, 
przyczepki do ciągnika, podkaszarki. 

Szkoła zakupiła pomoce dydaktycz-
ne do laboratorium drogowego: piknometr 
1000 ml., prasę hydrauliczną do badania 
wytrzymałości, wagę hydrostatyczną, za-
gęszczarkę, suwmiarkę Schultza. W ra-
mach projektu zakupiono również pomoce 
dydaktyczne do laboratorium  geodezyjne-
go: tachimetr elektroniczny+ statyw + tycz-
ka + lustro, drukarkę A3, GPS GNSS RTK, 
laptop, program geodezyjny do zakładania 
mapy zasadniczej, mapy ewidencji grun-
tów  i budynków dla 15 stanowisk, a także 
oprogramowanie i licencję do zarządzania 
szkołą. Wyposażono pracownię do prowa-
dzenia zajęć praktycznych w warsztatach 
szkolnych w: giętarki ręczne, zaciskarkę 
mechaniczną, zagęszczarkę, wkrętarkę 
sieciową, wiertarkę udarową, mieszarkę 
do farb i zapraw, szlifierkę kątowa, pilar-
kę stołową do drewna, pilarkę ukośnicę  
z posuwem, poziomicę laserową, krzyżową 
ze statywem oraz pracownię doradztwa za-
wodowego w komputery stacjonarne, lap-
top, rzutnik,  oprogramowanie i filmy edu-
kacyjne. Łączny koszt zakupów wyniósł 
218.958,14 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych ko-
rzystając ze środków pozyskanych w ra-
mach projektu „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” wyposażył pracownię eko-
nomiczno-informatyczną w:  zestaw inte-
raktywny, jednostki centralne, rzutnik mul-

timedialny,  pracownię handlową w: rzutnik 
multimedialny, komputer przenośny, kasy 
fiskalne, szkoleniowy terminal płatniczy, 
regały, lady sprzedażowe, wagi elektronicz-
ne, metkownice, tester banknotów, czytnik 
kodów testowych, areometr, pracownię 
gastronomiczną w: rzutnik multimedialny, 
komputer przenośny, piec konwekcyjno-
-parowy, okap do pieca parowego, meble 
kuchenne, kuchenka mikrofalowa, kuchnia 
gazowo-elektryczna, garnki, noże, patelnie, 
podgrzewacz do talerzy, frytkownice, na-
krycie stołowe, mikser, ekspres do kawy, 
robot wieloczynnościowy.

Szkoła zakupiła także do pracowni 
hotelarskiej rzutnik multimedialny, ladę re-
cepcyjną, stroje dla recepcjonistów w hote-
lu, wielofunkcyjny wózek hotelowy, łóżko, 
pościel, biurko, krzesło, sejf natomiast do 
pracowni doradztwa zawodowego kompu-
tery stacjonarne, laptop, rzutnik,  oprogra-
mowanie i filmy edukacyjne. Łączny koszt 
zakupów wyniósł  185.015,5 zł.

ZSB i ZSE realizował także staże  
i praktyki uczniowskie u pracodawców,  
w których uczestniczyło 300 uczniów. Sta-
że były płatne i każdy uczeń za 150 godzin 
pracy otrzymywał wynagrodzenie w wyso-
kości 1 000 zł.  Odbywały się one u 63 pra-
codawców dla uczniów obu szkół.  

W szkołach prowadzone były zaję-
cia dodatkowe: język angielski w ekonomii                               
i handlu, język angielski w gastronomii  
i hotelarstwie, język angielski w budownic-
twie i drogownictwie, Insert bez tajemnic  
i zajęcia wyrównawcze z matematyki. 
Wzięło w nich udział  244 uczniów. Ponad-
to organizowane były wszelkiego rodzaju 
kursy i szkolenia, które miały na celu uzu-
pełnienie umiejętności i kwalifikacji, które 
nie są ujęte w programie nauczania szkół.

W Zespole Szkół Budowlanych zor-
ganizowano następujące kursy i szkolenia: 
studia podyplomowe z zakresu doradztwa 
zawodowego - 1 nauczyciel, prawo jazdy 
kategorii B - 69 uczniów, kurs koparko-
-ładowarki - 53 uczniów, spawacz - 28 
uczniów, wózek widłowy - 30 uczniów, flo-
rysta - 13 uczniów, obsługa kas fiskalnych 
- 20 uczniów, szkolenie rady pedagogicznej  
(wszyscy nauczyciele). Łączna  wartość za-
dań  wyniosła  298.937,00 zł.

W ramach projektu uczniowie i na-
uczyciele w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych skorzystali z następujących kursów  
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Czterech nauczycieli kontraktowych 
ze szkół, dla których organem prowadzą-
cym jest powiat brzozowski, odebrało 
nominacje na nauczycieli mianowanych. 
Akty te otrzymali 26 sierpnia br. w świe-
tlicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie 
z rąk Wicestarosty Brzozowskiego Janusza 
Draguły. 

Pedagodzy zostali wcześniej pozy-
tywnie ocenieni przez komisję egzamina-
cyjną.  Podkreślić trzeba, ze egzamin stał 
na bardzo wysokim poziomie, a jego oce-
na sięgała nawet maksymalnej wysokości. 
- Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność 
nauczyciela wychowawcy i opiekuna mło-
dzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości 
ucznia i własnej, kształcić i wychowywać 
młode pokolenie w duchu umiłowania Oj-

czyzny, tradycji narodowych, poszanowa-
nia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
– przyrzekali nowi nauczyciele mianowani. 

- Życzę Paniom, aby wiedza i umie-
jętności, które zostały potwierdzone eg-
zaminem, zaowocowały wynikami nauki 
uczniów, których będziecie kształcić. Wraz 
z osiągnięciem tego stopnia awansu za-
wodowego zasilacie w tej chwili szeregi 
nauczycieli mianowanych. Jestem jednak 
przekonany, że to jest zaledwie pewien etap 
w waszej karierze zawodowej i że czekają 
was kolejne awanse – życzył Wicestarosta 
Brzozowski Janusz Draguła. 

Akty mianowania otrzymali:  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Jo-
anna Chęć (nauczyciel informatyki i ma-
tematyki) oraz Agnieszka Oryszak (na-

uczyciel matematyki), w Zespole Szkół 
Ekonomicznych Agnieszka Wójcik (na-
uczyciel przedmiotów zawodowych), zaś  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym Ewelina Śnieżek (psycholog 
szkolny).

W spotkaniu wzięli też udział: Se-
kretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego 
i Promocji Powiatu Piotr Tasz, Dyrektor  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzo-
zowie Dorota Kamińska, Dyrektor Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie 
Jerzy Olearczyk oraz Dyrektor Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Brzozowie Barbara Kozak. 

Anna Rzepka

Zasilili szeregi nauczycieli mianowanych

i szkoleń: studia podyplomowe z zakresu 
doradztwa zawodowego - 1 nauczyciel, księ-
gowy-bilansista -  34 uczniów, księgowość  
w małej firmie - 30 uczniów, obsługa kas fi-
skalnych - 123 uczniów, barista - 95 uczniów, 
kelner - 99 uczniów, barman - 72 uczniów, 
animator czasu wolnego - 40 uczniów, pra-
wo jazdy kategorii B - 69 uczniów, carving 
- 20 uczniów, szkolenie rady pedagogicznej  
(wszyscy nauczyciele). Łączna wartość za-
dań wyniosła 208.367,00 zł.

W projekcie uczestniczyło 527 
uczniów z dwóch szkół.  Projekt reali-
zowany był w ramach EFS za kwotę 
1.493687,71 zł, z czego 704.121,18 zł  
środków przeznaczonych było dla Zespołu 
Szkół Budowlanych, zaś 588.900,45 zł  dla 
Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Na kwotę 1.493.687,71 zł składały się:
- środki EFS  –  1.269.634,54 zł;
- środki własne Powiatu  –  202.685,00 zł;
- środki z budżetu państwa  –  21.368,17 zł.

Wyposażenie klasopracowni i zaku-
piony sprzęt, służyć będzie następnym po-
koleniom uczniów w zdobywaniu umiejęt-
ności praktycznych w swoich zawodach.

Projekt został zrealizowany pod 
względem finansowym prawie w 100%.  
Zajęcia, kursy i szkolenia, w których uczest-
niczyli uczniowie cieszyły się dużym zain-
teresowaniem  z ich strony, a zdobyte kwa-
lifikacje umożliwią im łatwiejszy dostęp do 
rynku pracy. Stanisław Pilszak

Dyrektor ZSEAS w Brzozowie
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32-letni Andrzej Wrona, sołtys Gol-
cowej wybrany został  nowym Prezesem 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
Sołtysów Powiatu Brzozowskiego podczas 
walnego zebrania sołtysów, jakie miało 
miejsce 22 września br. w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 
W jego pracy społecznej wspierać go będzie 
Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Barbara 
Dudek (sołtys Humnisk-Skrzyżowanie), 
Tadeusz Szarek (sołtys Jasienicy Rosiel-
nej), Tadeusz Wójcik (sołtys Trześniowa), 
Bernadeta Cichocka (sołtys Siedlisk) oraz 
Ryszard Kopczyk (sołtys Niebocka).

- Rola sołtysa się zmienia. Odpowie-
dzialność, jaka na nim spoczywa jest coraz 
większa, a nie ma to niekiedy przełożenia na 
szacunek, jakim jest darzony. Jest to o tyle 
przykre, że przecież każdy sołtys chce się 
wykazać i czegoś dokonać w swojej kaden-
cji. Ma swoje ambicje i zdecydowanie nie 
chce zawieść wyborców – zapewniał ustę-
pujący z funkcji Prezesa Tadeusz Wójcik, 
który przewodniczył obradom. – Korzysta-
jąc z okazji chciałbym wszystkim z Państwa 
podziękować za współpracę przez minione 
12 lat. Było mi bardzo miło z Państwem pra-
cować i jestem przekonany, że nowy Prezes 
również znajdzie w Państwu oparcie. 

Za powierzone zaufanie podzięko-
wał również Andrzej Wrona, który funkcję 
sołtysa sprawuje drugą kadencję. - Bardzo 
dziękuję za wybór mojej osoby na to stano-
wisko. Postaram się jak będę umiał najle-
piej pełnić tę funkcję. Mam kilka pomysłów, 
które wspólnie z Państwem chciałbym zre-
alizować. Na pewno będę zabiegał, aby fre-
kwencja w takich spotkaniach była większa, 
aby reprezentowana była jak najszersza 
społeczność. Zależy mi, aby poznać Pań-
stwa wizje i pomysły – podkreślał Prezes 
Andrzej Wrona. 

Spotkanie było okazją do poruszenia 
problemów z jakimi borykają się sołtysi  
w lokalnych środowiskach. Dyskutowano 
mi.in o tegorocznej suszy, gospodarce wod-
no-ściekowej, mającym powstać w Nieboc-
ku polderze, scaleniach gruntów, koniecz-
ności zamontowania progów zwalniających 

Nowy prezes wybrany

na drodze Rudawiec – Wydrna (droga nr 
2038 R Dydnia – Wydrna – Izdebki) oraz 
o nieprawidłowym nachyleniu drogi pod-
rzędnej względem głównej w Niebocku. 
Do zagadnień związanych z infrastruk-

turą drogową w powiecie oraz budową 
suchych zbiorników odniósł się Wicesta-
rosta Brzozowski Janusz Draguła. - Budo-
wa suchych polderów w Niebocku prze-
widziana jest jako zadanie do realizacji  
w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodzio-
wym, opracowanym na zlecenie Krajowe-
go Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). 

Figuruje w nim m.in. budowa suchego zbior-
nika na cieku Grabówka oraz 2 zbiorników 
na cieku Bośnia (wszystkie w miejscowości 
Niebocko). Ich realizacja przewidziana jest 
do 2021 roku. W kolejnych latach w planach 
KZGW przewidziana jest budowa następnych 
15 suchych zbiorników. (…) W kwestii progów 
zwalniających na drodze Rudawiec – Wydrna  
należy wystąpić z formalnym wnioskiem do 
Starostwa Powiatowego. Jeżeli nie będzie 
przeszkód prawnych i taka będzie wola miesz-
kańców, to w trosce o ich bezpieczeństwo,  
a w szczególności bezpieczeństwo dzieci po-
staramy się progi zwalniające wprowadzić – 
zapewniał Wicestarosta Janusz Draguła. Poin-
formował też zebranych sołtysów o punktach 
bezpłatnej pomocy prawnej, jakie powsta-
ną  na terenie powiatu od 1 stycznia 2016 r.  
- Z wieloma spośród Państwa utrzymujemy 
częste kontakty, które mają na celu rozwią-
zywanie lokalnych problemów. Cieszę się, że 
nasz samorząd i współpraca z nim są odbiera-
ne tak pozytywnie, zaś wiele problemów z któ-
rymi się Państwo do nas zgłaszają udaje się  
z pożytkiem dla lokalnego środowiska rozwią-
zać - stwierdził Wicestarosta nawiązując do 
licznych podziękowań za współpracę, jakie 
na adres władz powiatowych złożyli sołtysi. 

Na pytania zebranych odpowiadał rów-
nież Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca. Od-
niósł się do pomysłów dotyczących podnie-
sienia rangi sołtysów. Zaakcentował korzyści 
dla gmin płynące z wprowadzenia ustawy  
o rewitalizacji, na którą w nowej perspektywie 
przeznaczone będzie 25 mld zł. Nawiązał do 
projektu ustawy o kompetencjach w zakresie 
melioracji, wyjaśniając zmiany jakie mają na-
stąpić, zaś na koniec zachęcił do korzystania 
z bezpłatnych usług prawniczych, jakie wpro-
wadzone zostały w jego biurze poselskim  
w Brzozowie. 

Pracę Stowarzyszenia Sołtysów na 
szczeblu wojewódzkim przedstawił Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Sołtysów Stanisław Lawera. Specyfikę Towa-

rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych omówiła 
Lucyna Rybak – Dyrektor Biura Regional-
nego „TUW” w Rzeszowie, zaś współpracę 
Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie 
z sołtysami przybliżył Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Brzozowie mł. insp. 
Mariusz Skiba. 

Nowy Prezes Stowarzyszenia  
Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Andrzej Wrona

Anna Rzepka



Wrzesień .:. nr 8 (135)

9
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Służby,  InSpekcje,  Straże

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

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Brzozowie Maria Cecuła-Zajdel

Sklepiki szkolne bez słodyczy 
Z dniem 1 września br. weszło  

w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 26 sierpnia 2015 r. (Dz. U. poz. 1256) 
zgodnie, z którym w sklepikach szkolnych 
nie można sprzedawać tzw. śmieciowego 
jedzenia.  
Rozporządzenie określa: 
1. grupy środków spożywczych przezna-
czonych do sprzedaży dzieciom i młodzie-
ży w jednostkach systemu oświaty, 
2. wymagania  jakie muszą spełniać środki 
spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jed-
nostkach.

Listę produktów przygotował In-
stytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) podle-
gający resortowi zdrowia. Zmiana oferty 
sklepików szkolnych może być jednym  
z elementów przeciwdziałania niepokoją-
cemu wzrostowi nadwagi i otyłości wśród 
polskich dzieci. Z badania przeprowadzo-
nego przez  Instytut Żywności i Żywie-
nia w kilku województwach wynika, że 
nadwaga stanowi problem dla 17-19 proc. 
polskich  dziewięciolatków, a otyłość doty-
czy 6,5 proc. chłopców i 4 proc. dziewcząt  
w tym wieku. Również inne badania po-

twierdzają, że problem otyłości wśród dzieci  
i młodzieży w Polsce narasta.

Kanapki - najlepiej z ciemnego pie-
czywa, z chudą wędliną i świeżymi wa-
rzywami, mleko, jogurty, kefiry, serki i de-
sery mleczne, musli, warzywa oraz owoce 
- świeże i suszone, orzechy, soki i woda - to 
niektóre z produktów, jakie powinny domi-
nować w szkolnych sklepikach. 

W kanapkach nie powinny pojawić 
się m.in. przetwory mięsne zawierające 
mniej niż 70% mięsa lub  60% mięsa ryb,  
serki topione i majonez. 

Ograniczona została sprzedaż żyw-
ności, do której dodawane są cukry i sub-
stancje słodzące, a także żywność o dużej 
zawartości tłuszczu lub soli, w związku  
z tym w sklepikach szkolnych nie można bę-
dzie sprzedawać  chipsów, napojów gazowa-
nych i energetyzujących oraz jedzenia typu  
fast- food. W jednostkach systemu oświaty 
zabrania się również reklamy oraz promocji 
polegającej na prowadzeniu działalności za-
chęcającej do nabywania środków spożyw-
czych innych niż wymienione powyższym 
rozporządzeniu.    

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Brzozowie sygnalizował ten 
problem już niejednokrotnie czy to na ła-
mach tutejszej gazety, czy na spotkaniach  
z dyrektorami szkół, właścicielami sklepi-
ków szkolnych, a także z młodzieżą szkolną. 

W związku z zachorowaniami na grypę Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przypomina:
Grypa sezonowa to ostra choroba wirusowa, która szerzy się:
- drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania osoby zakażonej,
- poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
- poprzez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub 

wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej.
Choroba pojawia się nagle, zwykle po 24-48 godz. od zakażenia.
GŁÓWNE OBJAWY TO: wysoka gorączka, nawet do 39,5oC, 
bóle mięśniowo-stawowe, złe samopoczucie, dreszcze, katar  
z płynną wydzieliną lub uczuciem zatkania nosa,  bóle głowy, su-
chy kaszel, ból gardła, biegunka, nudności, bóle brzucha – szcze-
gólnie u dzieci.

NIE WPADAJ W PANIKĘ! NIE CHCESZ ZACHOROWAĆ? 
ZAPAMIĘTAJ!
- dostosuj ubiór do warunków atmosferycznych, tak aby nie prze-

grzewać, ale również nie wyziębiać organizmu. Szczególnie dbaj 
o odpowiednie nakrycie głowy, oraz ciepłe, nieprzemakalne obu-
wie,

- dbaj o urozmaiconą dietę, bogatą w składniki odżywcze, wita-
miny i minerały, 

- w miarę możliwości, niezależnie od warunków atmosferycznych, 

spędzaj aktywnie przynajmniej godzinę na świeżym powietrzu,
- zwracaj uwagę na higienę rąk. Myj ręce wielokrotnie w ciągu 

dnia używając mydła i ciepłej, bieżącej wody,
- podczas kichania i kasłania zasłaniaj usta i nos jednorazową chu-

steczką higieniczną, 
- zawsze po jednorazowym użyciu wyrzucaj chusteczkę higienicz-

ną do kosza na śmieci, a następnie umyj ręce pod bieżącą wodą,
- w przypadku braku jednorazowych chusteczek higienicznych ki-

chaj i kasłaj w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie,
- unikaj dotykania okolic nosa, oczu i ust,
- unikaj bliskiego kontaktu z osobami, u których występują obja-

wy grypopodobne, 
- w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie, 

pozostań w domu i skonsultuj się z lekarzem,
- w sytuacji wystąpienia wzrostu liczby zachorowań na grypę uni-

kaj przebywania w miejscach dużych skupisk ludzi (kina, dysko-
teki, puby, centra handlowe, hale sportowe, itp.)

ROZWAŻ CZY NIE ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO GRY-
PIE. Szczepienie jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem 
zabezpieczenia się przed GRYPĄ i jej powikłaniami.

Boisz się grypy – pamiętaj o szczepieniu!
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

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

www.straz.brzozow.pl

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek

Termomodernizacja budynku 
Komendy Powiatowej PSP
Od 18 sierpnia br. trwa termomodernizacja budynku Komendy Po-

wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 
1. W ramach inwestycji docieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku 
oraz poddasze, wymienione będą okna drewniane na PCV i drzwi ze-
wnętrzne. Prace obejmą też modernizację instalacji cieplnej wody użytko-
wej w tym montaż kolektorów słonecznych, a także modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania.

To efekt umowy partnerskiej podpisanej 13 maja tego roku w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu pomiędzy Powiatem Mieleckim 
– Liderem projektu, a Powiatami: Bieszczadzkim, Brzozowskim, Dębic-
kim i Stalowowolskim na rzecz realizacji projektu „Termomodernizacja 
budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, 
Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” w ramach programu priorytetowego 

„System zielonych inwestycji” (GIS-Green Investment 
Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wy-
branych podmiotów sektora finansów publicznych, ogło-
szonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

Dzięki realizacji projektu nastąpi ograniczenie lub 
uniknięcie emisji dwutlenku węgla o 389 Mg/rok. Ter-
min zakończenia wszystkich robót to 30 października  
2015 r. Przewidywany całkowity koszt realizacji wspól-
nego projektu to 2.630.627,00 PLN. Poziom dofinanso-
wania projektu wynosi do 98,14% kosztów kwalifikowa-
nych przedsięwzięcia. 

Nowy samochód
Samochód rozpoznawczo-ratowniczy SsangYong pozyskała Ko-

menda Powiatowa PSP w Brzozowie. Zakupiony został przez Podkarpac-
kiego Komendanta Wojewódzkiego z Projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.

Lekki samochód SSANGYONG wyposażony jest w agregat prądo-
twórczy, radiotelefony przewoźne, radiotelefony nasobne, radiotelefon na 
pasmo CB, wyciągarkę liniową z napędem elektrycznym, torbę ratownic-
twa medycznego typu PSP RO, obrotowy reflektor samochodowy, kom-
puter wraz z oprogramowaniem, drukarkę laserową A4 mono, aparat fo-
tograficzny cyfrowy, miernik wielogazowy, detektor prądu, wiatromierz, 
lornetkę z dalmierzem, przenośną tubę głośnomówiącą, ręczny odbiornik 
GPS, pirometr, nawigację satelitarną.

Wypadek w Domaradzu 
Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do jakiego doszło 

2 września br. na drodze krajowej nr 19 w Domaradzu. Samochód osobo-
wy marki Hyundai uderzony został przez ciężarowy Renault i wpadł pod 
drugą ciężarówkę nadjeżdżającą z naprzeciwka.

W akcji ratowniczej wzięły udział trzy zastępy z JRG w Brzozo-
wie i jeden OSP w Domaradzu. Przybyłe zastępy z JRG Brzozów zabez-
pieczyły miejsce zdarzenia, użyły piany ciężkiej, ponieważ z samochodu 
osobowego wyciekało paliwo. Ratownicy odłączyli dopływ prądu w sa-
mochodzie. Jedna osoba poszkodowana została zabrana przez zespół ka-
retki pogotowia ratowniczego, a druga przez śmigłowiec ratowniczy LPR. 
Na miejscu obecny był dowódca JRG Brzozów, pracownicy GDDKiA 
oraz grupa dochodzeniowa Policji. Po wykonaniu czynności dochodze-
niowych przez policję przywrócono ruch wahadłowy na drodze krajowej 
„19”. Samochód osobowy został zabrany przez pomoc drogową, a samo-
chody ciężarowe przemieszczono na pobliski parking. Po zakończonych 

czynnościach droga została zmyta prądem wody. Znisz-
czeniu uległy: całkowicie samochód osobowy marki Hy-
undai i przód jednego z samochodów ciężarowych marki 
Renault. Akcja trwała przeszło trzy i pół godziny.

fot. Bogdan Biedka

fot. Bogdan Biedka
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Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży opla
W środę 9 września br. dyżurny 

brzozowskiej komendy odebrał telefo-
niczne zgłoszenie o kradzieży opla vectry.  
Z przekazanych informacji wynikało, że 
samochód został skradziony z parkin-
gu przy jednym ze sklepów w Dydni,  
w czasie, gdy jego właścicielka przebywała  
w sklepie.

Na miejsce skierowani zostali funk-
cjonariusze z Posterunku Policji w Dydni. 
Mundurowi natychmiast zajęli się poszu-
kiwaniem skradzionego pojazdu i ustala-
niem tożsamości złodzieja. W toku pro-
wadzonych działań uzyskali informację, 
że poszukiwany opel vectra przemieścił 
się na teren powiatu sanockiego. Tam po 
niespełna godzinie od momentu zgłosze-
nia kradzieży został zauważony na jezdni 
z uszkodzonym przodem. Samochód stał 
unieruchomiony z włączonymi światłami 
mijania. Za jego kierownicą siedział mło-

dy człowiek, który próbował uruchomić 
pojazd. Dwaj pozostali mężczyźni mają-
cy związek z kradzieżą zostali zatrzymani 
przy współudziale sanockich policjantów.

 Sprawcami okazali się trzej młodzi 
ludzie w wieku 20, 21 i 22 lat. W chwi-
li zatrzymania mężczyźni byli pijani. Re-
kordzista miał ponad 3 promile alkoholu  
w organizmie. Ostatecznie wszyscy zostali 
zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. 
Policjanci zwrócili samochód prawowite-
mu właścicielowi. W toku dalszych czyn-
ności funkcjonariusze ustalili, że pojazdem 
najpierw kierował 22-latek, który mając 
ponad trzy promile dodatkowo spowodo-
wał kolizję na terenie powiatu sanockiego. 
Po pewnym czasie na miejsce kierowcy 
wsiadł 20-latek. Obydwaj nie posiadają 
uprawnień do kierowania pojazdami.

Wszyscy mężczyźni usłyszeli już za-
rzut kradzieży samochodu. Ponadto 20-la-

tek i 22-latek usłyszeli też zarzut kierowa-
nia w stanie nietrzeźwości. Przyznali się do 
zarzucanych im czynów. Wkrótce za swoje 
zachowanie odpowiedzą przed sądem. Nie 
ominie ich również kara za kierowanie bez 
uprawnień i spowodowanie kolizji.

Policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego brzozow-

scy policjanci rozpoczęli akcję „Bezpieczna droga do 
szkoły”. Są to nie tylko wzmożone działania na dro-
gach, ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci, ale 
również spotkania z najmłodszymi w szkołach.   

Podczas takiej lekcji policjanci omawiają ele-
mentarne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Dzieci dowiadują się jak bezpiecznie poruszać się po 
drogach, czy to w roli pasażera, czy też pieszego. Funk-
cjonariusze uświadamiają uczniów jakie niebezpieczeń-
stwa mogą spotkać na drodze, uczą jak unikać zagrożeń 

i zarazem ich nie powodować. Przypominają dzieciom o korzysta-
niu z elementów odblaskowych, które zapewniają lepszą widocz-
ność na drodze, a przez to gwarantują większe bezpieczeństwo. 
Na zakończenie odbytej lekcji wszyscy jej uczestnicy otrzymali 
przywieszki odblaskowe ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Krośnie.  

Pamiętajmy także, że to my dorośli, odpowiadamy za bez-
pieczeństwo naszych dzieci, zróbmy więc wszystko, by od naj-
młodszych lat uczulać je na wszelkiego rodzaju zagrożenia ucząc 
przezorności i ostrożności w życiu codziennym. Nieważne jest 
czy droga do szkoły jest długa, czy krótka, najważniejsze aby była 
ona bezpieczna przez cały rok.



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

12
http://www.powiatbrzozow.pl

Służby,  InSpekcje,  Straże /jednoStkI organIzacyjne powIatu

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

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

PUP rozpoczął realizację kolejnego projektu unijnego
Tym razem  brzozowski PUP przystąpił do realizacji projek-

tu skierowanego do osób powyżej 29 roku życia. Do tej pory reali-
zowany był projekt, którym objęte były wyłącznie osoby młode, 
wykluczał on jednocześnie rekrutowanie osób w wieku starszym. 
Objęcie takich osób aktywnymi formami możliwe było wyłącz-
nie w ramach podstawowych środków jakimi corocznie dysponuje 
PUP, przyznawanych na podstawie tak zwanego algorytmu. A ich 
wysokość jest ograniczona i zależna od różnych czynników. Dzięki 
przystąpieniu do realizacji  projektu „Aktywizacja osób powyżej 
29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim” 
(I) PUP otrzyma w 2015 r. dodatkowo prawie 1,9 mln złotych. 

Celem głównym projektu jest  podniesienie poziomu aktyw-
ności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych 
powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w PUP w Brzozowie. Każdy  
z uczestników projektu zostanie objęty indywidualnym i komplek-
sowym wsparciem. Weźmie udział w poradnictwie zawodowym 
lub pośrednictwie pracy, które poprzedzone zostanie ustaleniem 
profilu pomocy oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Dzia-
łania (usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy o promocji zatrudnienia (…). Zadania te finansowane będą 
poza środkami Funduszu Pracy. Ponadto każdy z uczestników  
w zależności od potrzeb zostanie również objęty co najmniej jed-
nym z działań kosztowych, które przewiduje realizacja projektu 
(w zależności od potrzeb), mianowicie:
- stażem, mającym na celu nabycie lub uzupełnienie doświadcze-
nia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wy-
konywania danego zawodu (60 osób),
- skierowaniem na subsydiowane zatrudnienie (prace interwen-
cyjne) osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy 
wsparcia (50 osób), bądź też skierowaniem na nowoutworzone 
doposażone/wyposażone stanowisko pracy (29 osób),
- wsparciem w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności go-
spodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na 
utworzenie własnej firmy (38 osób).

Łącznie planuje się objąć projektem ok. 177 osób. Jego re-
alizacja potrwa do 30.06.2016 r.  

 Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, powy-
żej 29 roku życia, tj.:
• osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. 
bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający 
wsparcia) z grup:
- osoby od 50 roku życia
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby niepełnosprawne
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
• rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne go-
spodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnic-
twa, należący do wyżej wymienionych grup.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś 
priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkur-
sowe PUP - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Małgorzata Matelowska
Kierownik  Działu Programów i Instrumentów 

Rynku Pracy PUP w Brzozowie

Oficer Prasowy KPP w Brzozowie
asp. Monika Dereń

16 września br. dyżurny brzozowskiej komendy 
uzyskał telefoniczne zgłoszenie o zdarzeniu, do które-
go doszło na jednym z parkingów w Brzozowie. Skie-
rowani na miejsce funkcjonariusze wstępnie ustalili, 
że pojazd koloru czerwonego wjechał w dziewczynę 
przygniatając ją do samochodu, przy którym stała. 
Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając 

Wjechał w dziewczynę i uciekł
jej pomocy. Poszkodowana 23-latka została przewieziona do szpitala. Zaalar-
mowani policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy tego wy-
padku. Już kilka minut później znaleźli pozostawiony na jezdni pojazd. Jego 
przednia część była uszkodzona. Funkcjonariusze ustalili dane mężczyzny, 
który kierował samochodem. Okazał się nim 23-letni mieszkaniec Brzozo-
wa. Młody człowiek następnego dnia znalazł się w rękach Policji i trafił do 
policyjnego aresztu. W momencie zatrzymania badanie alkomatem wskaza-
ło, że był trzeźwy. Pobrano mu krew do badania na obecność narkotyków.

Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił policjantom na 
przedstawienie 23-latkowi zarzutu spowodowania wypadku i ucieczki  
z miejsca. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia 
wolności nawet do 4 lat i 6 miesięcy. W toku prowadzonego postępowania 
policjanci ustalą, czy mężczyzna w chwili zdarzenia znajdował się pod wpły-
wem alkoholu lub innych środków odurzających. 
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Uczeń trudny czy niedostosowany?
Szkoła stanowi drugie, po rodzinie, 

środowisko społeczne. Dzięki interak-
cjom dziecka, w tym wypadku pełniącego 
rolę ucznia, z nauczycielami, pozostałymi 
przedstawicielami personelu szkolnego 
oraz z innymi uczniami szkoła jest miej-
scem, w którym zachodzi proces socjali-
zacji jednostki. W środowisku domowym 
dziecko, niezależnie od tego, czy ma ro-
dzeństwo, czy nie, jest często stawiane na 
świeczniku, skupiają się na nim wszystkie 
emocje i wrażenia rodziców. Natomiast  
w środowisku szkolnym „ukochane dziec-
ko rodziców” stanowi jedno z wielu osób 
uczęszczających do mniej lub bardziej 
licznej klasy szkolnej. Stąd relacje szkol-
ne ucznia są bardziej formalne, mniej na-
turalne i spontaniczne niż relacje rodzin-
ne.  

W rozwoju społecznym dziecka  
- ucznia pojawia się aspekt, który wpraw-
dzie istniał już w okresie przedszkolnym,  
a mianowicie rywalizacja o prestiż spo-
łeczny, wyniki w nauce, zdobycie sza-
cunku u nauczyciela i innych uczniów. 
Dziecko, które trafia do szkoły przychodzi 
do niej z określonymi umiejętnościami, 
nawykami, cechami osobowości. Dobra 
diagnoza pod względem możliwości ru-
chowych i umysłowych, umiejętności i za-
chowania pozwoli nie tylko na uniknięcie 
błędów, ale i wybór właściwych sposobów 
pracy z uczniem. Niekiedy może się oka-
zać, że z różnych przyczyn postrzeganie 
świata, potrzeby i oczekiwania dziecka są 
odmienne od tych, które obserwujemy na 
co dzień i których oczekujemy, a zastoso-
wane metody pracy nie spełniają swojej 
roli. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wynika 
to stąd, iż każdy człowiek ma swój własny, 
indywidualny potencjał rozwojowy. Dziec-
ko przychodzi na świat z genetycznym 
bagażem, który zawiera elementy wyma-
gające zmiany lub dojrzewania. Są też ta-
kie, których nie trzeba lub nie można zmie-
nić. Poza tym warunki, jakie towarzyszą 
przyjściu na świat mogą wspomagać lub 
utrudniać dobre funkcjonowanie wszelkich 
procesów psychofizycznych. O niektórych 
uczniach zwykło się mówić, że sprawiają 
trudności wychowawcze lub że są dziećmi 
niedostosowanymi społecznie. 

W rzeczywistości mamy zazwyczaj 
do czynienia z poważnymi przypadkami 
zaburzenia rozwoju emocjonalnego i spo-
łecznego. Niedostosowanie społeczne jest 
problemem złożonym, którym zajmują się 
pedagogika, psychologia, socjologia, 
kryminologia, psychiatria. Dotyczy to 
młodych ludzi, którzy nie przekroczy-

li dwudziestego pierwszego roku życia.  
U społecznie niedostosowanych dostrzega 
się osłabione czynniki wolicjonalne (zależ-
ne od woli), nieharmonijny rozwój uczuć, 
zmienność nastrojów, trudności w koncen-
tracji uwagi, brak zainteresowań, niechęć 
do wysiłku, a także ograniczoną zdolność 
do przejawiania uczuć opiekuńczych, 

wdzięczności, przyjaźni oraz przywiąza-
nia. Funkcjonowanie uczniów niedostoso-
wanych społecznie jest motywowane:
• kierowaniem się zasadą przyjemności 

(przede wszystkim wyczynu, przygody,  
   zabawy),
• destruktywnymi postawami wobec oto-

czenia,
• zaspokajaniem własnych potrzeb, które 

są typowo egoistyczne.
Uczeń niedostosowany społecznie 

nie nawiązuje kontaktów społecznych, jest 
wyobcowany w grupie rówieśniczej, czę-
sto popada w konflikty z dorosłymi, brak 
mu nawyków współpracy i współdziałania. 
Powyższe zaburzenia w zachowaniu są na-
stępstwem niekorzystnego wpływu środo-
wiska społecznego oraz błędnych oddzia-
ływań wychowawczych. Niedostosowanie 

społeczne bardzo często ma swoje źródła 
w domu rodzinnym dziecka.

Współpraca z rodzicami, dobrze ro-
zumiana i realizowana, owocuje nie tylko 
wynikami w nauce ich dzieci, jak przede 
wszystkim stworzeniem dziecku poczucia 
bezpieczeństwa. Dziecko nie jest „zawie-
szone” w próżni między rodzicami a na-

uczycielem lecz czuje, że jest razem z nimi.
Wiedząc, jak ważnym środowiskiem 

jest dla dziecka jego rodzina, każdy na-
uczyciel powinien starać się poznać śro-
dowisko domowe swoich uczniów. Winien 
zadbać o to, by nawiązać serdeczny kontakt 
z rodzicami, traktując ich jako współodpo-
wiedzialnych za funkcjonowanie szkoły, 
poznać warunki domowe ucznia, warunki 
materialne, atmosferę w rodzinie. Dzięki 
lepszemu poznaniu łatwiej stosować odpo-
wiednio dobrane, zróżnicowane, dostoso-
wane do konkretnych warunków działania.

Nauka szkolna nie tylko nie musi 
być źródłem problemów, może wręcz peł-
nić rolę resocjalizacyjną.

Oddział Rejonowy PCK w Brzozowie w sierpniu br. przeprowadził zbiórkę ar-
tykułów szkolnych, aby zorganizować „Wyprawkę dla Żaka”. Sponsorami byli: Miro-
sław Borek „Miriam” Galeria Handlowa Alta – wartość przekazanych artykułów 500 
zł; Sklep „AS” - 20 zł, Firma Handlowa „KLEKS” - 250 zł, Sklep papierniczy „Bajka” 
-  115,10 zł.

Ponadto z funduszu PCK zakupiono 2 plecaki o wartości 77,80 zł. Przygotowano 
wyprawki szkolne dla 12 potrzebujących rodzin. Wartość wszystkich wyprawek wyno-
si 962,90 zł. Koszt jednej wyprawki wynosi około 80,24 zł. Oddział Rejonowy PCK  
w Brzozowie składa serdeczne podziękowania darczyńcom.

Prezes Zarządu OR PCK w Brzozowie
Danuta Gwizdała

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie

Marta Śmigiel
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„Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Brzozowie zakończyło realizację projektu 
pn. „Program aktywizacji społecznej w powie-
cie brzozowskim”. Była to już ósma, a zarazem 
ostatnia edycja programu. Z udziału w projekcie 
na przestrzeni ośmiu lat docelowo skorzystało 149 
osób. Projekt skierowany był do osób z terenu po-
wiatu brzozowskiego, legitymujących się ważnym 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, ko-
rzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub 
powiatowego centrum pomocy rodzinie, będących  
w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub 
zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodo-
wych. 

Głównym celem jaki przyświecał realizacji 
projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób niepełnosprawnych. Działania podejmowane 
w ramach projektu miały na celu likwidację barier 
dyskryminujących osoby niepełnosprawne na ryn-
ku pracy, a także  w życiu społecznym. Prowadzo-
ne działania miały charakter kompleksowy, tj.: społeczny, zawodowy 
oraz zdrowotny. 

Uczestnicy projektu korzystali z różnorodnych form wsparcia, 
pomagających  im wzmocnić i odzyskać zdolność do pełnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie  (przy zastosowaniu grupowego i indywi-
dualnego doradztwa zawodowego oraz treningu kompetencji i umie-
jętności społecznych), zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe 
(udział w szkoleniach zawodowych), zdobyć pracę (skierowanie na 
staż zawodowy) a także poprawić kondycję zdrowotną (udział w tur-

nusie rehabilitacyjnym lub zajęciach 
ogólnousprawniających na basenie).

Właściwa praca i dobór form 
wsparcia była możliwa dzięki diagno-
zie potrzeb, opracowanej w ramach 
Indywidualnego Planu Działania przez 
doradcę zawodowego  z udziałem każ-
dego z uczestników projektu. Indywi-
dualne podejście umożliwiło przepro-
wadzenie ścieżki wsparcia zgodnie  
z potrzebami i oczekiwaniami.

Realizacja tak kompleksowego 
wsparcia klientów Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Brzozowie 
nie byłaby możliwa bez udziału środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Nadmienić należy iż udział  
w projekcie był bezpłatny.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły  
w projekcie. Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzię-
ciu przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności 
oraz kwalifikacji, ale był także ważnym i ciekawym doświad-
czeniem.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz Pracownicy Biura Projektu

„Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim”

Urszula Pojnar

Powiatowe Centrum PomoCy 
rodzinie w Brzozowie 

organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Szkole-
nie jest skierowane do wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani opieką 
nad dziećmi pozbawionymi środowiska rodzinnego. Uczestnictwo w nim nie 
zobowiązuje do podjęcia się opieki nad dzieckiem. 

Szkolenie umożliwia:
• pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psycho-

logii dziecka;
• poszerzenie świadomości na temat trudności  

w przeżywaniu przez dziecko rozstania z rodziną 
biologiczną;

• uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z ro-
dziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kon-
taktu dziecka z najbliższymi;

• zwiększenie umiejętności opiekuńczych i wycho-
wawczych;

Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą:
• porozmawiaj z trenerami rodzin zastępczych w Ze-

spole ds. Pieczy Zastępczej;
• sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki formalne;
• omów te plany z rodziną;
• uwzględnij opinię swoich dzieci;

Ważne, abyś wiedział że:
• rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub oso-

ba niepozostająca w takim związku;
• opieka zastępcza jest sprawowana czasowo;
• dziecko z rodziny zastępczej, może wrócić do swo-

jej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić 
się; 

• rodzina zastępcza to nie adopcja.
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Grupowe zajęcia logopedyczne w SOSW

Spotkanie z „Misiem Uszatkiem” 

Mowa w dużej mierze wpływa na 
ogólny rozwój dziecka, jego osiągnięcia 
szkolne. Stanowi narzędzie w zdobywaniu 
informacji, pozwala na wyrażanie swo-
ich myśli, opinii, odczuć. Ogromną rolę 
w procesie kształtowania mowy dziecka 
odgrywają rodzice – to oni są jego pierw-
szymi nauczycielami poprzez wspólne za-
bawy, czytanie książeczek, ich opowiada-
nie, śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie  
w zakresie wspomagania i rozwoju mowy 
mają grupowe zajęcia logopedyczne, gdzie 
zabawa stanowi dominujący sposób nauki. 
Jest kluczem do poznawania nowych słów, 
ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę. Po-
przez zabawę możemy stymulować rozwój 
wszystkich funkcji, od których zależy pra-
widłowa artykulacja.

Mając na uwadze świadomość wagi 
stymulacji prawidłowego rozwoju mowy, 
opracowałam program grupowych zajęć lo-
gopedycznych „Spotkanie z Misiem Uszat-
kiem”, który zrealizowałam w roku szkol-
nym 2014/2015 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno–Wychowawczym w Brzozowie  
z grupą dzieci objętych zajęciami Wcze-
snego Wspomagania Rozwoju. Jako logo-
peda proponowałam w nim prowadzenie 
zajęć poprzez zabawy mające na celu stwa-
rzanie warunków do stymulowania prawi-
dłowego rozwoju mowy, a także włączanie 
rodziców do świadomej współpracy nad 
rozwojem mowy i kształtowaniem prawi-
dłowej artykulacji. Wiedząc, że mowa jest 
aktem ruchowym uwarunkowanym prawi-
dłowym oddychaniem, wykorzystaniem 
głosu, sprawnością narządów artykulacyj-
nych oraz sprawnością w zakresie słuchu 
fonematycznego, gwarantującego odpo-
wiednie brzmienie dźwięków mowy, pro-

gram skonstruowałam tak, by oscylować 
przede wszystkim wokół kształtowania  
i usprawniania właśnie tych umiejętności. 
Kanwą każdych zajęć stało się opowiadanie  
o przygodach Misia Uszatka, którego istotą 
było usprawnianie narządów mowy dzie-
ci, uwrażliwianie na różnorodność świata 
dźwięków, a także mobilizowanie do my-
ślenia, kojarzenia oraz poprawnej werba-
lizacji. Ćwiczenia były wplatane w treść 
opowiadania tak, aby wszystkie one mogły 
wydawać się dzieciom na tyle ciekawe, in-
trygujące i atrakcyjne, by nie odczuły znu-
dzenia i zmęczenia, mimo potrzeby sporej 
liczby ich powtórzeń. Dodatkowym uroz-
maiceniem były zabawy ruchowe (prak-
tycznie niezbędne w pracy szczególnie  
z małymi dziećmi), zabawy paluszkowe, 
rymowanki i wyliczanki oraz wypowiada-
ne wyrazy dźwiękonaśladowcze (sprawia-
jące dużo radości i wywołujące aktywność 
werbalną u maluchów). Ważną, a w zasa-
dzie najważniejszą postacią całego cyklu 
zajęć był tytułowy Miś Uszatek – uwiel-
biana przez dzieci maskotka, sprawiają-
ca dużo radości, a zarazem wywołująca 
nieodpartą potrzebę dialogu z nim. To on 
właśnie rozumiał dzieci, zapraszał je do 
zabawy, zachęcał do słuchania opowiada-
nia, do ruchowego szaleństwa, w końcu do 
wszelkich możliwych logopedycznych za-
dań. To on rozmawiał z dziećmi, żartował, 
trudził się wraz z nimi, ale też poprawiał, 
kiedy zaszła potrzeba.   

Istotnym elementem realizacji pro-
gramu była ścisła współpraca z rodzicami, 
która polegała na zapoznaniu rodziców  
z harmonogramem i tematyką zajęć, spo-
sobem wykonywania ćwiczeń oraz aktyw-
nym uczestnictwie rodziców w zajęciach. 

Po zrealizowanych zajęciach rodzice 
otrzymywali materiały z opisem ćwiczeń  
do kontynuowania z dzieckiem w domu. 
Dzięki temu mieli okazję do włączenia 
się w proces wspomagania rozwoju mowy 
swoich dzieci poprzez wspólną zabawę,  
a także byli świadomi realizowanych zało-
żeń programu. 

Taki rodzaj pedagogizacji rodzi-
ców oraz integracji działań na płaszczyź-
nie logopeda-rodzic jest w mojej ocenie 
naprawdę znakomitym zaczątkiem koor-
dynacji późniejszych oddziaływań pod-
czas terapii logopedycznej. Rodzice mie-
li okazję bezpośredniego włączania się  
w logopedyczne zabawy, obserwacji swo-
ich pociech podczas zajęć oraz poznania 
Misia Uszatka. Dla mnie z kolei była to 
możliwość pozyskania opinii i refleksji 
rodziców o programie, zarówno w for-
mie rozmowy, jak i ankiet ewaluacyjnych. 
Dopełnieniem programu były szkolenia 
dla rodziców, w czasie których poznawali 
ogólne zagadnienia profilaktyki logope-
dycznej, najczęściej występujących zabu-
rzeń i utrudnień rozwoju mowy.

Moją rolą jako logopedy w kon-
takcie z rodzicami było pokazanie im jak 
wspierać dziecko w usprawnianiu jego ko-
munikacji, jak pomagać w eliminowaniu 
wad wymowy i doskonaleniu wyrazistości 
mówienia. Zawarte w programie ćwicze-
nia, gry i wszelkiego rodzaju zabawy ak-

tywizowały procesy mowy, a dzięki moż-
liwości zespołowego ich organizowania 
przyczyniały się do rozwoju społecznego 
dzieci.

Monika Wnęk
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„Szpikowi” bohaterowie w Jasionowie
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, 

co się tej nadziei może sprzeciwiać
       Jan Paweł II

- Taka jest powinność każdego z nas – pomagać w chwilach, 
gdy istnieje potrzeba. I tu nie chodzi o wielki altruizm i szczegól-
ne bohaterstwo. Robi się to, czego wymaga od nas człowieczeń-
stwo – tak akcję o nazwie „Pomóżmy Romanowi i innym” zor-
ganizowaną w Jasionowie w ostatni weekend wakacji komentuje 
jeden z jej organizatorów Lucjan Smoleń – Sołtys wsi Jasionów.  
Ideą akcji było znalezienie dawcy szpiku dla trzydziestocztero-
letniego Romana Kukulińskiego – mieszkańca Jasionowa, który  
w lutym br. zachorował na białaczkę. Fakt ten był impulsem, 
który poderwał do działania właściwie całą lokalną społeczność,  
a jego efektem było zorganizowanie w Domu Ludowym w Jasio-
nowie rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych.  
Jak się okazało chętnych nie zabrakło i zarejestrowano aż 350 
osób. Ponadto zebrano blisko sześć tysięcy złotych z przezna-
czeniem na przebadanie zarejestrowanych w Jasionowie poten-
cjalnych dawców szpiku kostnego. Akcja zakończyła się więc 
pozytywnie i udowodniła, że w naszym środowisku nie brakuje 
ludzi dobrej woli, którzy zawsze chętnie niosą pomoc. Jednym 
z nich jest również Grzegorz Filak – mieszkający w Jasionowie 
Radny Rady Gminy w Haczowie, który z nieukrywanym zado-
woleniem wspomina entuzjazm i chęć działania mieszkańców 
wsi i okolicy – Pomóc Romanowi zechciało bardzo wiele osób. 
W akcję zaangażowała się rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy, 
sołtys, radni z Jasionowa, członkowie Stowarzyszenia Razem dla 
Jasionowa, OSP Jasionów, KGW Jasionów, Wójt Gminy Haczów, 
a także darczyńcy, którzy przekazali fanty na loterię, wolontariu-
sze i obsługa medyczna – wylicza. Teraz trzeba mieć nadzieję, że 
już wkrótce znajdzie się odpowiedni dawca dla chorego Romana 
i dojdzie do oczekiwanego przeszczepu. On sam i jego najbliżsi 
są bardzo wdzięczni za okazaną pomoc - Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy wykazali się wrażliwością na potrzeby drugie-
go człowieka i tak licznie wzięli udział w akcji rejestracji poten-
cjalnych dawców szpiku przeprowadzonej w Jasionowie. Dzię-
kujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy bezinteresownie 
okazali swą pomoc, poświęcili czas i energię. Jesteśmy wdzięczni 
za wsparcie, szczodrość i okazane serce – ze wzruszeniem mówią 
państwo Kukulińscy. 

Tak spontaniczna reakcja społeczna i tak duża ilość osób 
chętnych do rejestracji to najlepszy dowód na to, że wiedza na 
temat białaczki, chorób krwi i dawstwa szpiku kostnego cały czas 
wzrasta. Duża w tym zasługa akcji podobnych do tej w Jasio-
nowie. – Nasza świadomość jest teraz zdecydowanie pełniejsza. 

Przygotowanie do akcji pozwoliło na zgłębienie tematu i przeka-
zanie nabytej wiedzy innym. Promując naszą inicjatywę - wiedzę 
na temat leczenia białaczki i chorób krwi przekazywaliśmy wielu 
ludziom, nie tylko w naszej gminie czy powiecie, ale i poza jego 
granicami. I jak widać po adresach osób, które zarejestrowały się 
do bazy dawców podczas akcji w Jasionowie warto było docierać 
tak daleko – z satysfakcją zaznacza Józef Kołodziej – mieszkaniec 
Jasionowa, Radny Rady Gminy w Haczowie. 

Powiat brzozowski ma na swoim koncie już kilka działań, 
których celem było z jednej strony podniesienie świadomości spo-
łecznej dotyczącej chorób nowotworowych krwi i walki z nimi, 
jak i zwiększenie światowej bazy potencjalnych dawców szpiku 
kostnego. Wszystko za sprawą Starosty Brzozowskiego Zygmunta 
Błaża, który poprzedni rok w powiecie ogłosił rokiem walki z cho-
robami krwi. Hasło „Razem przeciwko białaczce” było motywem 
przewodnim cyklu konferencji, spotkań, akademii i konkursów,  
a przede wszystkim akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku 

kostnego, organizowanych w Brzozowie i  sąsiednich miejscowo-
ściach.  To bardzo ważne zagadnienie, bo posiadanie odpowiedniej 
wiedzy pozwala obalić dominujące dotychczas stereotypy i uświa-
damia, jak niewiele potrzeba, by przeżyć coś naprawdę niezwykłe-
go i  podarować komuś życie. To właśnie dawcy szpiku ratują wielu 
chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi. Do tej pory na świecie 
swój szpik oddało około dziesięciu tysięcy dawców niespokrew-
nionych i kilkadziesiąt tysięcy dawców rodzinnych. W tym także 
malutkie dzieci (wg. National Marrow Donor Program, USA). Nie-
którzy z nich robili to wielokrotnie i nie miało to żadnego negatyw-
nego wpływu na ich życie, zdrowie i na przyszłość. Są zdrowi i żyją 
zupełnie normalnie. I choć nie uważają się za ludzi szczególnych,  
a swoje postępowanie traktują jak zwykły obowiązek każdego czło-
wieka - według mnie jednak stanowią oni pewien wzorzec moralny 
dla społeczności, co czyni z nich „szpikowych” bohaterów. 

Magdalena Pilawska, fot. RY-SA
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Grupa nieformalna „Razem na rzecz rozwoju KGW 
powiatu brzozowskiego”, Towarzystwo Ziemi Haczowskiej 

oraz Brzozowska Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych

ogłaszają konkursy z nagrodami 
pn: „POTRAWA REGIONU BRZOZOWSKIEGO”

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarzą-
dowych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych osób prywatnych z powiatu 
brzozowskiego.
Celem konkursu jest:
- popularyzacja kuchni regionalnej,
- promowanie potraw specyficznych dla naszego regionu,
- budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywana przez 
starszych młodszym pokoleniom,
Konkurs składa się z 2 etapów. W pierwszym, uczestnicy konkursu przesyłają do 
organizatora, w terminie do 15.10.2015 r,. kartę zgłoszeniową z opisem wybranych 

przez siebie, a charakterystycznych  dla regio-
nu powiatu brzozowskiego potraw. Etap drugi 
polega na prezentacji przygotowanych potrawy  
w dniu 10.11.2015 r. 

Komisja Konkursowa przyzna 3 nagrody 
rzeczowe za: I, II, III miejsce, które zostaną wrę-
czone laureatom konkursu w dniu 26.11.2015 r. 
podczas „Powiatowego Festiwalu Smaków Re-
gionalnych”. 

Z wielką radością zapraszamy Państwa 
do udziału w I edycji konkursu. Szczegóły do-
tyczące konkursu, w tym regulamin i formularz 
zgłoszeń, dostępne są na stronie http://www.
powiatbrzozow.pl/ oraz na stronie http://www.
prop.rzeszow.pl/aktualnoscibrzozowski.html. 

Serdecznie zapraszamy! 

Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków 
konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regio-
nalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, 
Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny 
SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partner-
stwo dla Ziemi Niżańskiej.

Ponad czterdzieści osób wzięło 
udział w szkoleniu zorganizowanym przez 
Regionalny Związek Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych w Krośnie z sie-
dzibą w Jaśle. Podczas spotkania przed-
stawiciele kółek rolniczych oraz kół go-
spodyń wiejskich mogli zapoznać się  
z zasadami rejestracji i funkcjonowania 
portalu mojekgw.pl.

- To medium nowoczesnego Koła 
Gospodyń Wiejskich, którego głównym 
celem jest ukazanie bogatego dorobku ko-
biet zrzeszonych w kołach gospodyń w roz-
wój polskiej wsi, pielęgnowanie tradycji 
czy krzewienie kultury - podkreślał zalety 
portalu Jan Boczek, Dyrektor Operacyj-
ny programu Rabat Rolniczy. Specyfikę 

Portal, który integruje

portalu oraz jego funkcje omówił Bar-
tłomiej Olesiński. - Portal pełni ponie-
kąd rolę kroniki, gdzie dokumentowane 
są najważniejsze wydarzenia z życia 
koła czy regionu. Pozwala 
na wymianę doświadczeń 
z innymi kołami, również 
z tymi zlokalizowanymi na 
drugim końcu Polski. Teraz 
każde KGW w Polsce może 
bezpłatnie mieć do dyspo-
zycji swoją własną stronę 
www. Portal pomoże Wam 
w sprawnym i nowoczesnym 
prowadzeniu waszego koła 
gospodyń wiejskich – zachę-
cał B. Olesiński.

Dla części osób portal nie był nowością. 
– Jesteśmy w nim zarejestrowane już od oko-
ło 3 miesięcy. Na razie jednak oswajamy się  
z jego działaniem - opowiada Wioletta Gromek 
– Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
we Wzdowie, które zostało reaktywowane  
w marcu tego roku. - Zostałyśmy dzisiaj pozy-
tywnie zachęcone do aktywności. Rejestracja 
w portalu ma sporo zalet. Można zobaczyć  
w skali kraju jak działają inne koła, można 
podpatrzeć pomysły, poszukać inspiracji, na-
wiązać  współpracę. Wymiana zdań czy do-
świadczeń to chyba największe zalety, zwłasz-
cza dla kół, które chcą być aktywne. W naszym 
kole może się to sprawdzić, gdyż działamy bar-
dzo prężnie, a średnia wieku naszych członkiń 
nie przekracza dwudziestu kilku lat. Chcemy 
się rozwijać, organizować imprezy integracyj-
ne. Zależy nam aby lokalną społeczność pobu-
dzić do aktywniejszego trybu życia – mówiła  
o planach na przyszłość Wioletta Gromek.  

Sprawy organizacyjne omówił Roman 
Piłat – Prezes Zarządu RZRKiOR. 

W szkoleniu wzięło udział ponad 40 osób

Anna Rzepka
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Zakończono budowę kolejnych od-
cinków chodników przy drogach powiato-
wych na terenie gminy Haczów.  W tym 
roku wykonano już 1203 mb tych traktów.

Wzorem lat ubiegłych, kolejne od-
cinki chodników powstały dzięki efek-
tywnej współpracy samorządu gminnego 
i Starostwa Powiatowego w Brzozowie. 
Gmina Haczów partycypowała w kosz-
tach ich budowy w wysokości 50 procent.  
W ten sposób w Jabłonicy Polskiej powsta-
ło 181 mb chodnika, we Wzdowie 166 mb, 
w Haczowie 204 mb, zaś w Jasionowie – 

60 mb. Ponadto przy okazji przebudowy 
drogi powiatowej Iskrzynia – Trześniów, 
wybudowano tam kolejne dwa odcinki 
chodników  - 257 mb w Haczowie i 335 mb 
w Trześniowie. – Co roku staramy się, aby 
na terenie naszej gminy przybywały ko-
lejne odcinki chodników. Teraz zaczynają 
się już ze sobą łączyć tworząc jedną spój-
ną całość w kolejnych miejscowościach.  
W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy się 
gdzieś spieszą, również kierowcy, chod-
nik stanowi pewnego rodzaju zabezpie-

czenie dla pieszych, szczególnie dla tych 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy, 
którzy codziennie przemieszczają się nim 
w drodze do i ze szkoły – stwierdził Stani-
sław Jakiel - Wójt Gminy Haczów.

Powiat Brzozowski posiada już 
opracowane dokumentacje budowy na 
kolejne chodniki w ciągach dróg powia-
towych. W najbliższym czasie powstanie 
łącznie ponad 4 kilometry chodników  
w następujących miejscowościach: Jasio-
nów (785 mb),  Wzdów (119 mb), Haczów 
(416 mb), Humniska (190 mb), Zmienni-

ca (747 mb), Temeszów (179 mb), Orze-
chówka (310 mb), Wola Jasienicka (245 
mb), Brzozów (ul. Chopina 550 mb) oraz 
na odcinku Brzozów ul. Bema – Stara 
Wieś (481 mb). Ponadto zlecono wykona-
nie kolejnych dokumentacji projektowych 
budowy chodników przy drogach powia-
towych w Baryczy, Domaradzu, Golco-
wej, Jasienicy Rosielnej, Malinówce i Bli-
znem. Plany obejmują wykonanie łącznie 
kolejnych 2838 mb chodników. – Kolejne 
odcinki chodników, zarówno te powsta-

Bezpieczeństwo przede wszystkim

łe, jak i te w planach, to skutek efektywnej 
współpracy Powiatu Brzozowskiego z sa-
morządami gminnymi. Jak zdecydował Za-
rząd Powiatu, przy akceptacji Rady Powia-
tu, pierwszeństwo w realizacji będą mieć 
te inwestycje, w kosztach budowy których 
uczestniczyć będą gminy. Ostatnie lata po-
kazują, że najwięcej traktów chodnikowych 
powstało w gminie Haczów. Obecnie mamy 
już gotową dokumentację na dalsze odcin-
ki na terenie naszego powiatu, tak więc  
w najbliższym czasie ruszy budowa kolej-
nych traktów – stwierdził Janusz Draguła, 
Wicestarosta Brzozowski.

Elżbieta Boroń

Chodnik przy Zespole Szkół we Wzdowie

Rozpoczęto kolejny etap prac modernizacyjnych przy haczowskim dworze. 
Po sanitarnej przycince drzew w parku, przyszedł czas na sam budynek.

Przycinka polegała na usunięciu martwych, chorych i połamanych konarów 
i gałęzi. Do zabiegu tego zakwalifikowano 276 drzew. Koszty cięć przekroczyły 86 
tysięcy złotych. Działania te w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia 
bezpieczeństwa osób przebywających w parku. – Rozstrzygnięto już przetarg na 
kolejne działania inwestycyjne w parku. Obecnie chcielibyśmy odtworzyć zabytko-
wą kolumnadę, balkon oraz schody wejściowe. Powoli, na ile środki finansowe nam 
pozwolą, będziemy chcieli kontynuować prace przy tym obiekcie. Zaplanowane są 
już miejsca na ścieżki i alejki spacerowe, skwery z ciekawą roślinnością oraz odpo-
wiednie oświetlenie. Wszystkie te działania mają sprowadzić się do tego, by dwór 
razem z parkiem przywrócić do dawnej świetności  – stwierdził Stanisław Jakiel, 
Wójt Gminy Haczów.

Dzięki zaplanowanym zabiegom konserwatorskim zostaną uzupełnione bra-
kujące kolumny, a ubytki w poszczególnych sztukach wypełnione. Nowy wygląd 
zyskają też schody wejściowe, które obłożone zostaną piaskowcem. Roboty zakoń-

czą się do końca listopada br. Koszt inwestycji 
pochłonie około 145 tysięcy złotych. Środki te 
pochodzić będą z budżetu Gminy Haczów oraz 
Konserwatora Zabytków.

Kolejne prace już w toku

Chodnik w Haczowie

Elżbieta Boroń

Remont dworu w Haczowie



Trzydzieści osób, słuchaczy Łańcuckie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestni-
czyło w trzydniowych warsztatach prowadzo-
nych przez członków Stowarzyszenia Ludzi 
Twórczych w Brzozowie.  Przedsięwzięcie to 
efekt projektu „Żyjmy zdrowiej i aktywniej”.

Uczestnicy warsztatów podzieleni 
zostali na dwie grupy. Jedna uczestniczyła  
w zajęciach  rękodzieła – gdzie uczyła się wy-
konywania ozdób ze słomy oraz kwiatów z bi-
buły i krepiny, a druga - w warsztatach pisania 
ikon. Nowych umiejętności uczyły seniorów 
Czesława Witek, Stefania Bąk oraz Doro-
ta Filip. – Jest to projekt aktywizujący osoby 
starsze. Chcieliśmy, by nasi słuchacze zdobyli 
nowe umiejętności, stąd też pomysł na projekt 
„Żyjmy zdrowiej i aktywniej”. Został on pozy-
tywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie od 
Wojewody Podkarpackiego. Zostaliśmy tutaj 
niesamowicie przyjęci. Pani Prezes Stowa-
rzyszenia - Małgorzata Chmiel oraz Krystyna 
Łobaza, wszystko wspaniale zorganizowały. 
W zajeździe „Pod Lipą” mamy bardzo dobre 
warunki zarówno do pracy jak i te noclego-
we. Nasi słuchacze są niezmiernie zadowoleni, 
nauczyli się wielu nowych i ciekawych rzeczy 
– stwierdziła Wiesława Toczyńska – Kucha, 
Koordynator projektu. – Wzięliśmy już udział 
w wielu projektach, ale chyba nigdy nie by-
liśmy tak ciepło i serdecznie przyjęci jak tu-

taj. Mamy wspaniałe warunki mieszkaniowe  
i warsztatowe. Panie z rękodzieła nauczyły nas 
wielu nowych rzeczy. Tak samo pisanie ikon. 
Niesamowita sprawa. To wszystko jest dla nas 
nowe, ciekawe. Wiele  technik na pewno prze-
niesiemy do siebie – mówiła Janina Haładyń  
– Różak, Wicekanclerz Stowarzyszenia Łańcuc-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Oprócz trzydniowych zajęć, uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić sanockie Muzeum Hi-
storyczne, gdzie podziwiali ikony oraz twór-
czość Zdzisława Beksińskiego. Odwiedzili tak-
że galerię hełmów paradnych Edwarda Mroza  
w Trześniowie. Mieli możliwość, by zapoznać się  
z działalnością Stowarzyszenia oraz pracami 
jego członków. Swoje wyroby zaprezentowały: 
Barbara Florek z Brzozowa – gobeliny, bati-
ki, Anna Głąb z Haczowa – ozdoby wykonane 
techniką quillingu, Grażyna Hanus z Brzozowa 
– ozdoby choinkowe wykonane haftem gobeli-
nowym, Urszula Świątek z Brzozowa – wyro-
by szydełkowe oraz Bogdan Kubal z Brzozowa  
- piękne ilustracje do bajek i Adam Pobidyński  
z Brzozowa – utwory literackie. Krystyna Łoba-
za z Brzozowa przygotowała wspaniałe regio-
nalne wypieki, którymi zachwycali się wszyscy.

– Pisanie ikon to dla naszej grupy zupeł-
na nowość. Technikę tę poznajemy od zupełnych 
podstaw. Pani Dorota w bardzo przystępny spo-
sób wszystko nam tłumaczy. Doradzi, pomoże. 
Pisanie ikon to bardzo trudna i żmudna praca. 
Trzeba bardzo precyzyjnie nakładać kolejne 
warstwy farby i co ważne powstającej ikony nie 
wolno dotykać bezpośrednio palcami, bo zosta-
ną na obrazie odbite linie papilarne. Ale jakby 
na to nie patrzeć, to jednak były to napraw-
dę ciekawe zajęcia – oceniła Regina Trojnar.  
– Uczestniczyłam w zajęciach rękodzieła. Nasza 
grupa nigdy nie zajmowała się papierem i słom-
ką. Jesteśmy nastawione głównie na druty, szy-
dełkowanie i różnego rodzaju hafty. Takie tech-
niki były dla nas nowością, ale w sumie bardzo 
zajmującą i ciekawą. Grupa na pewno wiele z 
tych zajęć wyniosła i skorzystała. Jestem pewna, 
że część poznanych technik przeniesiemy na na-
sze zajęcia w Uniwersytecie – dodała Krystyna 
Lewicka.

Z efektów projektu zadowolona była 
również Małgorzata Chmiel, Prezes Stowarzy-
szenia Ludzi Twórczych w Brzozowie. – To dla 
nas ogromne wyróżnienie i docenienie naszej 
dotychczasowej pracy. Uczestnicy warszta-

Warsztaty twórcze i niecodzienne

tów bardzo poważnie podchodzili do 
tematu i widać było, że każdy starał 
się i chciał nauczyć się czegoś no-
wego. Nasze Stowarzyszenie istnieje 
już pięć lat i zrzesza około 60 osób. 
Skupiamy artystów, rękodzielników 
oraz animatorów kultury. Pracą, wy-
jazdami i wytworzonymi produktami 
staramy się budować naszą markę,  
a tym samym promować też nasz powiat  
i województwo. Cieszę się niezmier-
nie, że różne organizacje nas znajdują 
i że razem możemy zrealizować wiele 
ciekawych projektów – podsumowała 
Małgorzata Chmiel.

Elżbieta Boroń

Warsztaty pisania ikon, mimo, że trudne i pracochłonne 
zyskały uznanie uczestników zajęć

Uczestnicy warsztatów odwiedzili
galerię hełmów paradnych Edwarda Mroza



 Strażacy z OSP w Jabłonicy Pol-
skiej zdecydowanie wygrali rywalizację 
seniorów podczas szesnastych Powiato-
wych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, 
zorganizowanych na stadionie w Haczo-
wie 6 września bieżącego roku. Odzyska-
li tym samym miano drużyny dominują-
cej w powiecie brzozowskim.
 Jabłonica zatriumfowała po 
rocznej przerwie. Przed rokiem bowiem 
nie weszła do powiatowego finału, pla-
sując się za Trześniowem w eliminacjach 
gminnych. Swój powrót zaznaczyła jed-
nak mocnym akcentem, nie pozostawia-
jąc wątpliwości, kto zasłużył na zwy-
cięstwo w haczowskich zmaganiach. 
– To jest sport, więc nie zawsze wszystko 
układa się zgodnie z oczekiwaniami. Nie 
wyszedł nam przed rokiem start w zawo-
dach gminnych i zabrakło kwalifikacji na 
szczebel powiatowy. Nie załamywaliśmy 
się, nie rozpamiętywaliśmy niepowodze-
nia. Robiliśmy dalej swoje, trenowaliśmy, 
staraliśmy się doskonalić umiejętności. 
Wszystko to zaprocentowało w tym roku. 
Zrobiliśmy naprawdę dobry wynik, choć 
w ćwiczeniach bojowych na treningach 
śrubowaliśmy czas lepszy od uzyskane-
go na zawodach w Haczowie. Dokładnie 
różnica wynosiła 2. sekundy. Nasi druho-
wie pokazali się z jak najlepszej strony  
i myślę, że na tym nie poprzestaną. Tre-
ningi prowadzi Karol Śnieżek, przekazu-
jąc wiedzę i umiejętności zaangażowa-
nym w działalność sportowo-pożarniczą 
kolegom, co daje znakomite rezultaty  
– powiedział Zbigniew Józefczyk – Pre-
zes OSP w Jabłonicy Polskiej.
 Próbkę swoich możliwości dru-
howie z Jabłonicy zaprezentowali już  
w pierwszej konkurencji, czyli sztafecie. 
Wymagany dystans wraz z przeszko-
dami pokonali w ciągu 60,9 s, wyprze-
dzając najgroźniejszego rywala - OSP 
Trześniów o ponad półtorej sekundy.  
W ćwiczeniu bojowym natomiast zde-
klasowali przeciwników, uzyskując czas 
32,3 s. To niejedyne osiągnięcie OSP  
w Jabłonicy Polskiej w tegorocznej edy-
cji Zawodów Sportowo-Pożarniczych. 
Jednostka triumfowała bowiem w kate-
gorii Kobiecych Drużyn Pożarniczych 
oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych wśród chłopców. - Pochwalić nale-
ży też naszą grupę młodzieżową chłopców  
i dziewczyny startujące w Kobiecych Dru-

XVIPowiatowe Zawody SPortowo-PożarnicZe 
„HACZÓW 2015”

żynach Pożarniczych w grupie C. Obydwie 
drużyny zdystansowały przeciwników,  
a zespół dziewcząt uczynił to praktycz-
nie bez treningów. To najlepiej świadczy 
o naszym potencjale. Dziękuję wszystkim 
zawodnikom za walkę, wójtowi Gminy 
Haczów za wsparcie finansowe i wszyst-
kim, którzy doceniają naszą działalność 
w OSP – podkreślił Zbigniew Józefczyk.
 Przypomnijmy, że największym 
dotychczas dokonaniem druhów zawod-
ników z Jabłonicy Polskiej było zajęcie 
szóstego miejsca na Ogólnopolskich Za-
wodach Sportowo-Pożarniczych w Koni-
nie, w 2012 roku. – Za najgroźniejszego 
rywala uważaliśmy Trześniów, ale głów-
nie skupialiśmy się na swoich występach. 
Nie ma się co oglądać na kogoś, tylko 
trzeba zrobić swoje, uzyskać jak najlep-
szy wynik. Cieszymy się z pierwszego 
miejsca, ale czas na ćwiczeniu bojowym 
pozostawił trochę niedosytu. Stać nas 
lepszy. Myślę, że gdybyśmy uporali się  
z zadaniem 2. sekundy szybciej, to byłaby 
pełnia szczęścia – dodał Kamil Żychow-
ski z OSP Jabłonica Polska.
 W haczowskich zawodach wzię-
ło udział 26 drużyn reprezentujących 
wszystkie gminy powiatu brzozowskiego. 
Boje o zwycięstwo toczyły się w czterech 
kategoriach: Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze dziewcząt i chłopców, Kobiece 
Drużyny Pożarnicze (grupa C) oraz se-
niorzy (grupa A). – Zarządy gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych współ-
pracują ze szkołami, i to począwszy od 
najmłodszych klas, bo już 10-latek może 
uczestniczyć w zawodach sportowo-po-
żarniczych, co zapewnia systematyczną 
rekrutację w poszczególnych jednostkach. 
Na 47 jednostek 19 funkcjonuje w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, co 
świadczy o tym, że cała struktura Ochot-
niczych Straży Pożarnych w powiecie 
brzozowskim jest dobrze zorganizowana 
i nie brakuje nam młodzieży chętnej do 
wstępowania w szeregi OSP. Tegoroczne 
powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 
uważam za bardzo udane, zarówno pod 
względem sportowym, jak i organiza-
cyjnym. Uzyskiwane przez zawodników 
czasy były naprawdę satysfakcjonujące, 
na wysokim poziomie. Prezesi, naczelni-
cy, czy opiekunowie poszczególnych grup 
starannie przygotowują młodzież do ćwi-
czeń bojowych, stąd mała ilość błędów 

Jabłonica Polska znowu bezkonkurencyJna



podczas występów. Czas wykonania zadania jest oczywiście ważny, ale 
umiejętność posługiwania się sprzętem ma również olbrzymie znaczenie 
dla skuteczności działań. Postraszyła trochę pogoda, jednak na drugą 
część zawodów zaświeciło słońce, co usprawniło i uatrakcyjniło całą ry-
walizację – stwierdził Edward Rozenbajgier – Prezes Zarządu Powiatowe-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzozowie.
 Organizatorami zawodów byli: Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Brzozowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzozo-
wie, Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Urząd Gminy w Haczowie.

Ostateczna kolejność XVI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych „Haczów 2015”: Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze – dziewczęta: 1. OSP Dydnia, 2. OSP Stara Wieś, 3. OSP Nozdrzec, 4. OSP Trześniów, 5. OSP Jasienica Rosielna, 6. OSP 
Golcowa; chłopcy: 1. OSP Jabłonica Polska, 2. OSP Malinówka, 3. OSP Stara Wieś, 4. OSP Dydnia, 5. OSP Jasienica Rosielna,  
6. OSP Golcowa; Kobiece Drużyny Pożarnicze (grupa C – od 16 lat): 1. OSP Jabłonica Polska, 2. OSP Blizne, 3. OSP Trześniów,  
4. OSP Wesoła, 5. OSP Zmiennica, 6. OSP Wydrna; seniorzy (grupa A): 1. OSP Jabłonica Polska, 2. OSP Blizne, 3. OSP Trze-
śniów, 4. OSP Wesoła, 5. OSP Przysietnica, 6. OSP Grabówka, 7. OSP Barycz.
Zwycięskie drużyny wystąpiły w następujących składach: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - dziewczęta – OSP Dydnia: 
Anna Ryń, Natalia Wójcik, Karolina Wójcik, Natalia Rozmus, Monika Ryń, Ewelina Gaworecka, Patrycja Sokołowska, Anna 
Skałkowska, Emilia Pietryka, Karolina Sąsiadek. Drużynę do zawodów przygotowali: dh Marek Węgrzyński wspólnie z dh. Janem 
Janowiczem; chłopcy – OSP Jabłonica Polska: Damian Fic, Szymon Błaż, Patryk Cwenar, Jakub Cwenar, Adrian Śliwa, Jakub 
Błaż, Karolina Rajchel, Michał Gurgacz, Tomasz Balawajder, Adrian Owoc; Kobiece Drużyny Pożarnicze – OSP Jabłonica Pol-
ska: Joanna Leśniak, Patrycja Żychowska, Magdalena Jakubowicz, Karina Zywar, Paulina Jakubowicz, Gabriela Krzysik, Klaudia 
Wojnar, Anna Gruszka; seniorzy – OSP Jabłonica Polska: Kamil Żychowski, Grzegorz Sieniawski, Robert Sieniawski, Karol 
Śnieżek, Dariusz Rymarz, Damian Stapiński, Damian Żychowski, Piotr Cwenar, Kamil Józefczyk. Trenerem w OSP Jabłonica 
Polska jest Karol Śnieżek.

Sebastian Czech
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Koncertem uczcili rocznicę
W niecodzienny sposób, bo koncer-

tem i wspólnym śpiewem pieśni patrio-
tycznych, uczczono 76 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej w Haczowie. Organi-
zatorzy podają, że liczba uczestników się-
gnęła prawie 300 osób.

Koncert pt. „Wspomnienie września 
1939 roku” zorganizowany został przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku 
w Haczowie oraz Orkiestrę Dętą „Hej-
nał” z Haczowa. – Pragnęliśmy muzycznie 
uczcić pamięć tamtych tragicznych wyda-
rzeń i oddać hołd wszystkich walczącym  
i poległym w czasie II wojny światowej. To 
dzięki ich ofiarności możemy dzisiaj żyć  
w wolnym, niepodległym  i demokratycz-
nym kraju. Bardzo się cieszę, że miesz-

kańcy Haczowa tak pozytywnie oceni-
li tę inicjatywę i aktywnie włączyli się  
w wykonywanie poszczególnych utwo-
rów – stwierdziła Maria Rygiel, Dyrektor 
GOKiW w Haczowie.

Inicjatorem przedsięwzięcia była 
Orkiestra Dęta „Hejnał”. Zagrała ona 
pod batutą Szymona Kielara, a solistką 
była Karolina Czapor. Podczas koncertu 
muzycy wspólnie z publicznością wyko-
nali takie utwory jak „Białe róże”, „Serce 
w plecaku”, „Rozszumiały się wierzby” 
czy „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”. 
Poszczególne utwory wyświetlano na te-
lebimie, by w ten sposób ułatwić publicz-
ności śpiew. Pieśni przeplatane były fak-
tami historycznymi dotyczącymi II wojny 

światowej oraz komentarzami odsłaniający-
mi kulisy powstawania kolejnych utworów. 
Koncert, który miał zakończyć „Marsz Mo-
kotowa”, doczekał się kilku bisów.  – Uwa-
żamy, że ten koncert był świetnym pomysłem. 
Warto było przyjść posłuchać i oczywiście 
pośpiewać. Podobały nam się też te wtręty 
historyczne. Wszystko to razem stworzyło 
taką swoistą lekcję czy też powtórkę z histo-
rii na wolnym powietrzu – oceniły Aleksan-
dra i Małgorzata, uczestniczące w koncer-
cie. – Bardzo lubię słuchać orkiestr dętych  
i w sumie to ona mnie tu przywiodła. Nie-
mniej jednak pomysł bardzo mi się podoba 
i bardzo fajnie się w tym wydarzeniu uczest-
niczyło. Niewątpliwym plusem tego koncertu 
był fakt, że zorganizowano go na świeżym 
powietrzu. Pomysł jest wart kontynuowania 
– dodał pan Tadeusz.

Elżbieta Boroń

Klasyka w narodowym 
stylu – ogólnopolska 

akcja czytelnicza 

Cała Polska czytała już dzieła A. Mickiewicza, A. Fredry 
i H. Sienkiewicza. W tym roku przyszedł czas na lekturę ponad-
czasowej „Lalki” B. Prusa. Czwarta edycja ogólnopolskiej akcji 
promującej czytelnictwo, zwracającej uwagę na bogactwo pol-
skiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmoc-
nienie wspólnej tożsamości zagościła w murach ZS w Jabłonicy 
Polskiej, 7 września br.

Uczniowie klas I – III gimnazjum chętnie zgłębiali treść po-
wieści o płomiennym uczuciu Stanisława Wokulskiego do Izabeli 
Łęckiej, choć ta książka nie należy jeszcze do ich kanonu lektur. 

W sumie szesnaścioro gimnazjalistów stanęło do klasowych 
szranek o tytuł Mistrza Dykcji, prezentując wzorcowo przygotowa-
ny przez siebie fragment dzieła Bolesława Prusa. 

W klasie I G najlepszym okazał się Szczepan Tomkowicz,  
w kl. II G  – Kamil Krauz, a w kl. III G – Gabriela Gerlach. Jury 
postanowiło również docenić wyróżnieniami: Karolinę Leśniak, 
Kacpra Lisowskiego i Adriana Owoca z kl. I G, Kacpra Adamczy-
ka, Marcina Cwynara i Annę Gurgacz z kl. II G oraz Miłosza Tom-
kowicza z kl. III G. 

Warto dodać, że honorowy patronat nad akcją objęła Para 
Prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Przesłana 
zaś przez Kancelarię Prezydencką okolicznościowa pieczęć zosta-
wiła trwały i pamiątkowy ślad w lekturach oraz zeszytach uczestni-
ków szkolnej akcji „Narodowe Czytanie”. Ciekawe,  co poczytamy 
w przyszłym roku?

Szkolny Organizator „Narodowego Czytania” 
Małgorzata Knurek 
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Tragiczna rocznica 
upamiętniona pamiątkową tablicą

Elżbieta Boroń, fot. Adam Kwiatkowski

W siedemdziesiątą trzecią roczni-
cę mordu ponad 600 Żydów dokonanego 
przez hitlerowców, na jasienickim kirkucie 
stanął nagrobek. Został on poświęcony ro-
dzinie Rabbi Chaima Mosze Parnesa.

Warto przypomnieć fakt, że w po-

łowie XIX wieku część mieszkańców Ja-
sienicy Rosielnej stanowiła właśnie spo-
łeczność żydowska. Mieli oni tutaj swój 
samorząd, bożnicę, szkołę obrządkową, 
łaźnię i kirkut. W czerwcu 1942 roku hi-
tlerowcy utworzyli w Jasienicy getto. 

Przesiedlili do niego Żydów z okolicznych 
miejscowości. W sierpniu rozpoczęła się 
likwidacja getta. Dokonano selekcji, dzie-
ląc ludność na trzy grupy. Zdrowi i silni 
mężczyźni, pod eskortą, udali się do Kro-
sna, młode kobiety i starsze dzieci wywie-
ziono na stację kolejową w Iwoniczu, zaś 
starców, kobiety i młodsze dzieci zaprowa-
dzono na kirkut i tam rozstrzelano. Zginęło 
wtedy ponad 600 osób, które pochowano 
we wspólnej mogile.

Jedną z zamordowanych rodzin była 
właśnie rodzina Rabbi Chaima Mosze Par-
nesa. Jej potomkowie ufundowali pamiąt-
kowy nagrobek. Na uroczystość przybyli  
z Nowego Yorku, by wspólnie pomodlić 
się na miejscu kaźni. Przybyła grupa od-
wiedziła również trzy inne miejsca dla nich 
bardzo ważne - Warzyce k. Jasła, Nowy 
Sącz oraz Kraków. – Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za ufundowanie tego pomnika. 
Postaramy się, aby pamięć o tych tragicz-
nych wydarzeniach nie zaginęła i będzie-
my ją przekazywać młodszym pokoleniom  
– powiedziała Urszula Brzuszek, Wójt 
Gminy Jasienica Rosielna.

Jak co roku w infrastrukturze gminnej dokonano 
wielu napraw i remontów. Nowy wygląd zyskały nie tylko 
budynki, ale również infrastruktura drogowa.

W ostatnim czasie na terenie gminy Haczów wyko-
nano wiele drobnych prac remontowych, budowlanych, 
które w istotny sposób wpłynęły nie tylko na bezpie-
czeństwo, ale również poprawiły estetykę i komfort życia 
mieszkańców miejscowości. Praktycznie w każdej miej-
scowości wykonane zostały prace. Infrastruktura drogowa 
powiększyła się o kolejne odcinki chodników realizowane 
przy wspólnym finansowaniu Powiatu Brzozowskiego oraz 
Gminy Haczów. Kolejne metry chodnika poprawiły bez-
pieczeństwo mieszkańców Haczowa, Wzdowa i Jabłonicy 
Polskiej. W Trześniowie zakupiono 
i zamontowano dwie wiaty przy-
stankowe, wykonano nawierzchnię 
na dwóch odcinkach dróg gminnych 
(„Zagumnie” i „do lasu”). W Mali-
nówce, przy kościele, powstał nowy 
parking, wykonano nową nawierzch-
nię odcinka drogi gminnej oraz wyre-
montowany został przepust mostowy. 
Koszt tych zadań zamknął się łącznie 
kwotą 161 000 zł. Wiele działo się 
też we Wzdowie. Przy Zespole Szkół 
powstał nowy parking wraz z nową 
nawierzchnią drogi oraz wykonano 
dalszą cześć oświetlenia ulicznego 
na drodze gminnej w kierunku Gó-
rek. Nowy, estetyczny wygląd zyskał 
też budynek „Sołtysówki”. Obiekt 
od niedawna ma nową elewację zewnętrzną oraz ogro-
dzenie. Inwestycje te zamknęły się kwotą na łączną sumę 
prawie 10 000 zł. Zakupiono również komorę chłodniczą 
do kaplicy pogrzebowej we Wzdowie – wartość 15 000 zł.  
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Bu-

kowa, przy tamtejszym placu zabaw, wykonano rów-
nież ogrodzenie. Zadanie to pochłonęło prawie 10 000 
złotych. W ramach środków pozyskanych z Podkar-
packiego Programu Odnowy Wsi w Domu Ludowym  
w Jabłonicy Polskiej wyremontowano klatkę schodo-
wą. Koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 25 000 
zł. Wykonano także nawierzchnię na odcinku drogi 
gminnej nr ewid. 869 w Jabłonicy Polskiej koszt: 43 
228,00 zł. W Jasionowie zaś wykonano nawierzch-
nię asfaltową na dwóch odcinkach dróg gminnych na 
łączną wartość ponad 19 000 zł. – Nie są to inwestycje 
z tzw. rozmachem, tylko drobne, pojedyncze zadania, 
które jednak znacząco wpływają na komfort i jakość 
życia mieszkańców naszej gminy. Każdy chce, by ta 
jakość z roku na rok była lepsza, a my, w miarę posia-
danych środków, cały czas do tego dążymy. Większość 

z wymienionych wyżej zadań poza estetyką wpływa również na bezpie-
czeństwo czy to najmłodszych czy też tych trochę starszych uczestników 
ruchu drogowego. Przed nami kolejne zadania inwestycyjne, które w mia-
rę naszych możliwości będziemy realizować – stwierdził Stanisław Jakiel, 
Wójt Gminy Haczów.

Drobne, 
ale także ważne

Nowy plac parkingowy przy kościele w Malinówce

Nowa droga w Jabłonicy Polskiej

Elżbieta Boroń
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Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”  
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub 

Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

„Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” 
to partnerski projekt Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, 

Fundacji Generator Inspiracji, Lokalnej Grupy Działania 
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej oraz Fundacji Fundusz Lokalny „SMK”

dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Miło nam poinformować, iż trwa realizacja inicjatywy 
pt. „Na przekór metryce”. Wniosek złożyła grupa nieformalna 
ANIMATORZY w składzie: Irena Kipisz, Stanisław Szpiech, 
Adam Toczek pod auspicjami  Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich  
w Hłudnie. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu  
pt. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne”, który dofinansowany jest ze środków Programu Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem jest integracja mieszkańców wsi Hłudno 
w wieku emarytalnym poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty 
spędzania wolnego czasu. Cel zostanie osiagnięty poprzez organi-
zację w utworzonym centrum warsztatów rękodzieła artystyczne-

go, warsztatów kulinarnych oraz organizacji wycieczki edukacyj-
nej do Arboretum w Bolestraszycach. Na zakończenie odbędzie 
się otwarta biesiada z degustacją potraw z warsztatów.

Realizacja inicjatywy zintegruje grupę seniorów, będzie 
podłożem do dalszych wspólnych działań.

Na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji ini-
cjatywy otrzymalismy kwotę 3780 zł.

W realizację działania właczają się zarówno osoby z grupy 
nieformalnej oraz inni członkowie SKW, którzy w formie wolon-
tariatu poświecają swój czas na pomoc w realizacji inicjatywy.

Na przekór metryce

Dwadzieścia osób niepełnosprawnych 
z terenu gminy Nozdrzec i Przeworsk bie-
rze  udział w szkoleniach zorganizowanych  
w ramach zadania publicznego „Nowe kwa-
lifikacje szansą na rynku pracy”. Fundusze 
na realizację przedsięwzięcia pozyskano  
w ramach otwartego konkursu ofert ogło-
szonego przez Zarząd Województwa Pod-
karpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie.

- Zadanie to jest odpowiedzią na 
potrzeby osób niepełnosprawnych z gmi-
ny Nozdrzec, które wielokrotnie zwracały 
uwagę na swoje problemy na rynku pracy. 
Jednocześnie wynika ono z rozmów z po-
tencjonalnymi pracodawcami, którzy sygna-
lizowali brak odpowiedniego przeszkolenia 
u osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy. Badanie rynku pracy, potrzeb praco-
dawców, a także opinii osób niepełnospraw-
nych poskutkowało sporządzeniem wniosku 
i aplikacją o fundusze zewnętrzne na ten cel. 
Mamy nadzieję, że nowe szkolenia, zdobyte 

umiejętności oraz sprzęt pozwolą naszym be-
neficjentom z powodzeniem poruszać się po 
rynku pracy oraz zdobyć wymarzone zatrud-
nienie – powiedziała Sabina Południak - Za-
stępca Wójta Gminy Nozdrzec.

Celem strategicznym zadania jest 
stworzenie warunków do podnoszenia pozio-
mu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
osób niepełnosprawnych oraz pobudzania 
ich aktywności zawodowej. W ramach pro-
jektu zapewnione zostanie grupowe doradz-
two zawodowe dla wszystkich uczestników. 
Poznają oni też podstawy obsługi komputera 
i urządzeń mobilnych. W zależności od po-
trzeb i deklaracji poszczególnych uczestni-
ków, przygotowano także szkolenia w kie-
runku obsługi kas fiskalnych, przygotowanie 
do egzaminu z zakresu eksploatacji urządzeń 
energetycznych w grupie I wraz z egzaminem 
w grupie kwalifikacyjnej oraz kurs w zakresie 
montażu alarmów i telewizji przemysłowej. 
-Formy wsparcia są różne dla uczestników 
zadania publicznego i dostosowane do ich 

Nowe szanse dla osób niepełnosprawnych

potrzeb na tym etapie funkcjonowa-
nia społeczno-zawodowego. Każdy  
z nich otrzyma szkolenie podnoszące 
kwalifikacje zawodowe i kompetencje 
społeczne oraz urządzenie mobilne  
tj. tablet z bezpłatnym dostępem do 
internetu. One to będą wspierać moż-
liwości poszukiwania ofert pracy, 
niwelować ograniczenia w zakresie 
mobilności osób niepełnosprawnych, 
a także przeciwdziałać wykluczeniu cy-
frowemu, społecznemu i zawodowemu 
tej grupy – podsumowała Anna Tym-
palska, Koordynator zadania.

Projekt realizowany jest przez 
Stowarzyszenie przy Zespole Szkół 
im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu we 
współpracy z Urzędem Gminy w Noz-
drzcu oraz firmą „CZA-TA” – oddział 
w Przeworsku.

Elżbieta Boroń, fot. A, Tympalska

          „Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego   
            – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”
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Nowy samochód dla druhów z Malinówki
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinówce 

wzbogaciła się o nowy lekki samochód pożarniczo – techniczny 
marki Peugeot Boxer.  Kosztował on 138 tys. 456 zł.

Uroczystość przekazania samochodu rozpoczęła się 
Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym. Przewodniczył 
jej ks. Kazimierz Surowiec - Proboszcz parafii w Malinówce. 
Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni goście, na czele z Or-
kiestrą Dętą „Hejnał” z Haczowa, przeszli pod budynek OSP, 
gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. Zgromadzonych 
powitał Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów. – Systematycz-
nie zabiegamy o nowoczesne wyposażenie jednostek OSP naszej 
gminy. Co roku staramy się też przeznaczyć na ten cel konkretne 
środki. W tym roku, dzięki otrzymaniu dofinansowania, udało 
nam się zakupić nowego Peugeota, który zastąpi wysłużonego 
30-letniego Żuka. Jestem pewien, że przyczyni się on do popra-
wy bezpieczeństwa na tym terenie, a wam druhowie strażacy 
życzę, by służył wam bezawaryjnie przez jak najdłuższe lata  
– mówił Stanisław Jakiel. Zakup no-
wego wozu możliwy był dzięki konso-
lidacji środków finansowych z trzech 
źródeł. Został on dofinansowany  
z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Rzeszowie w wysokości 50 ty-
sięcy złotych oraz 30 tysięcy złotych  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie. Pozostałą część kwoty  
w wysokości 58 tys. 456 zł pokryto 
z kasy Gminy. Uroczystość stała się 
też okazją, by przybliżyć historię jed-
nostki. Zaprezentował ją dh Mariusz 
Rajchel - Prezes OSP w Malinówce. 
Następnym punktem było poświęce-
nie i przekazanie samochodu. Tego 
pierwszego aktu dokonał ks. proboszcz 
Surowiec, zaś do symbolicznego prze-
kazania kluczyków zaproszono: Tade-
usza Sieniawskiego - Dyrektora Biura Terenowego ZOSP RP  
w Krośnie, Zygmunta Błaża - Starostę Brzozowskiego, Stani-
sława Jakiela -Wójta  Gminy Haczów oraz Piotra Tasza - Prze-
wodniczącego Rady Gminy w Haczowie. Kluczyki, w imieniu 
jednostki odebrali Wiesław Szuba - Wiceprezes OSP w Mali-
nówce oraz kierowca jednostki – Marian Tasz. Do przecięcia 
wstęgi przy aucie zaproszono także Tadeusza Sieniawskiego, 
Zygmunta Błaża, Stanisława Jakiela i Piotra Tasza. 

Uroczystość stała się też okazją do przyznania medali  
i wyróżnień. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzy-
mali: Józef Klamut, Piotr Reszka, Adam Szuba i Piotr Tasz. 

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono Ro-
berta Reszkę. Odznaką Strażak Wzorowy wyróżniono Łukasza 
Czubskiego oraz Marcina Góreckiego. Przyznano także odznaki 
członkom OSP w Malinówce za długoletnią służbę. Za 10 lat służby 
wyróżniono Roberta Kielara, Jakuba Surmacza i Mariusza Pelczara. 
15 lat pracy w OSP mają już za sobą Bronisław Chrobak, Maciej 
Prajsnar, Wojciech Reszka i Marian Tasz. Za 20 lat służby odzna-
czono Mirosława Kielara, Piotra Owoca, Janusza Szubę, Grzegorza 
Szula, Leszka Śnieżka. Odznakę za 25 lat wysługi otrzymali Grze-
gorz Gazdowicz, Mariusz Kielar, Józef Klamut, Piotr Reszka, Ro-
bert Reszka, Wiesław Szuba. Od 30 i 35 lat jednostkę w Malinówce 
tworzą: Stanisław Gerlach, Krzysztof Rachwał, Marek Gazda, Jan 
Leczek oraz Jan Górecki i Marian Kielar. Najwięcej, bo 40 lat w OSP 
służą – Bronisław Kielar, Piotr Leczek, Jan Reszka, Ryszard Kielar, 
Jan Kmiotek, Henryk Szuba oraz Jan Ptak.  Uhonorowano również 
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewcząt i chłopców 
oraz ich opiekuna Sebastiana Szula. W gronie tym znaleźli się: Pa-

trycja Szopiak, Nikola Boczar, Julia Krauz, 
Kinga Szmyd, Kinga Leczek, Patrycja To-
musiak, Oliwia Fic, Oliwia Białas, Patrycja 
Śnieżek, Kinga Preisner, Jakub Śnieżek, 
Karol Wawrzkowicz, Gabryś Szarek, Hu-
bert Kielar, Jarek Kielar, Norbert Węgrzyn, 
Jan Kielar, Bartek Czubski, Tobiasz Gazda 
i Sylwek Kielar. Dyplomy uznania za ak-
tywną i długoletnią pracę na rzecz jednostki 
OSP w Malinówce otrzymali: Jan Ptak, Piotr 
Leczek, Bronisław Kielar, Jan Frydrych, Ka-
zimierz Materna, Jan Reszka i Alfred Szul. 
Na koniec Zarząd OSP w Malinówce uho-
norował pamiątkowymi statuetkami osoby, 
które wniosły duży wkład w pozyskanie no-

Wręczenie odznaczeń
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W podziękowaniu za trud pracy rolnika
Jak co roku  mieszkańcy gminy Dydnia świętowali dożynki. Te-

goroczne święto plonów zorganizowano w Grabówce. Wieńce przygoto-
wało 13 sołectw gminy Dydnia oraz 3 zaproszone miejscowości ościen-
ne Grabówki – Falejówka, Lalin i Raczkowa.

Tradycją gminy stało się już to, że dożynki co roku organizuje inna 
miejscowość. W tym roku przyszła kolej na Grabówkę. Uroczystości roz-
poczęto barwnym korowodem, który przemaszerował ze stadionu do ko-
ścioła. Tam koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Edward 
Stępień, Proboszcz parafii Niebocko, zaś okolicznościową homilię skiero-
wał do wiernych ks. Jerzy Ziaja, proboszcz parafii Grabówka. Zwrócił on  
w niej uwagę na ciężką pracę rolnika oraz przybliżył tradycję dożyn-
kową. Eucharystię zakończyło uroczyste dzielenie chleba. Po tym ob-
rzędzie, zebrani na czele z Orkiestrą Dętą Gminy Dydnia pod batutą 
Zygmunta Podulki oraz przedstawicielkami KGW niosącymi wieńce 
przeszli na miejscowy stadion, gdzie miała miejsce dalsza część doży-
nek. Wszystkich przybyłych przywitał gospodarz gminy Dydnia, Wójt 
Jerzy F. Adamski. 

Punktem centralnym uroczystości było wręczenie chleba dożyn-
kowego Wójtowi Adamskiemu przez Starostów Dożynkowych – Ka-
tarzynę Zimoń oraz Józefa Pelczara, na co dzień mieszkańców Gra-
bówki. – Panie Wójcie przynosimy ci plon tegorocznej ziemi. Dziel 
go sprawiedliwie, by nikomu nie zabrakło i żeby wszyscy najedli się 
do syta. Aby ten chleb był nadal symbolem miłości do ziemi, symbo-
lem pracy rolnika. Dziękujemy wszystkim rolnikom za trud włożony  
w zbiór tegorocznych plonów.  W szczególny sposób dziękujemy Panu 
Bogu za sprzyjającą pogodę oraz wszelkie łaski.  Szanujmy chleb  
i uczmy nasze dzieci jego poszanowania. Panie Wójcie przyjmij ten bo-

chen chleba,  jako owoc naszej ciężkiej pracy – mówił Sta-
rosta Dożynkowy wręczając wraz ze Starościną chleb oraz 
tegoroczne plony.  Zgodnie z tradycją dożynkową nie zabra-
kło też prezentacji artystycznych KGW oraz symbolicznego 
przekazania wieńców dożynkowych. Każde z 16 kół, w ra-
mach podziękowania za przepiękne wieńce, otrzymało z rąk 
Wójta Adamskiego pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

W czasie dożynek na scenie zagrała Orkiestra Dęta 
Gminy Dydnia, Kapela „Przepióreczka” oraz zespół „Jontki” 
z Żywca. Nie zabrakło też zabaw i różnorodnych konkursów. – 
Warto kultywować tradycję dożynkową. To takie symboliczne 
podziękowanie rolnikom za ich codzienny trud i ciężką pracę.  
A z drugiej strony to też święto wszystkich mieszkańców wsi. 
Okazja by na chwilę odpocząć, spotkać się ze znajomymi  
i po prostu pobawić się. W organizację tej uroczystości włą-
czyło się mnóstwo osób, kosztowało to wiele pracy, ale dzi-
siaj wszyscy dobrze się bawią i chyba to jest najważniejsze 
– zgodnie stwierdzili Katarzyna Zimoń i Józef Pelczar.

Na uroczystościach dożynkowych obecni byli Sena-
tor RP – Alicja Zając, Poseł na Sejm RP – Bogdan Rzońca, 
Poseł III i VI kadencji - Adam Śnieżek,  Marek Owsiany - 
Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Rzeszowie oraz przedstawiciele organizacji 
rolniczych, sołtysi 13 sołectw gminy Dydnia, Radni gmin-
ni, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy urzędu 
gminy i jednostek mu podległych.

Elżbieta Boroń

Starostami tegorocznych dożynek w gminie Dydnia byli Katarzyna Zimoń i Józef Pelczar

wego samochodu. W gronie tym znaleźli się: Janusz Konieczny, Adam 
Pęzioł, Stanisław Jakiel, Zygmunt Błaż  i Piotr Tasz. W imieniu tego 
pierwszego, statuetkę odebrał Tadeusz Sieniawski.

Nie zabrakło też okolicznościowych gratulacji i prezentów. Głos 
zabrała m.in.  Alicja Zając, Senator RP, Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm 
RP,  nadbryg. Bogdan Kuliga, Podkarpacki Komendant Wojewódzki 
PSP w Rzeszowie, st. bryg. Jan Szmyd, Powiatowy Komendant Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Brzozowie i Piotr Tasz -  Przewodniczący 
Rady Gminy w Haczowie. Z prezentem w postaci paradnych hełmów, 
aluminiową drabiną i życzeniami przybył też Zygmunt Błaż - Starosta 
Brzozowski. – Z Malinówką mam wiele cudownych wspomnień. To tu-
taj zaczynałem moją pracę zawodową, to tutaj też mieszkają wspaniali 
ludzie. Bardzo się cieszę, że miejscowość cały czas się rozwija i pięk-
nieje. Nieomylnie oznacza to, że mieszkają tutaj zaradni i pracowici 
ludzie. Dzisiaj gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym dru-
hom strażakom i życzę zadowolenia z nowego wozu. Wierzę, że będzie 
on wam służył bezawaryjnie przez wiele kolejnych lat wspomagając 
waszą pracę i niosąc pomoc kolejnym osobom. Życzę wam, by święty 
Florian miał was zawsze w swej opiece pozwalając bezpiecznie wrócić 
z każdej akcji – mówił Starosta.

Jednostka OSP w Malinówce powstała w 1936 roku. 
Na spotkaniu założycielskim w szeregi nowopowstałej jed-
nostki wstąpiło 27 druhów. Obecnie jest ich już ponad 90.  
– Bardzo się cieszę, bo co roku przybywa nam nowych druhów 
ochotników. Bardzo dobrze radzi sobie też nasza młodzieżów-
ka. Nie jesteśmy jednostką zrzeszoną w systemie krajowym, 
więc dwa samochody, które mamy obecnie na stanie są dla 
nas zupełnie wystarczające. Nowy samochód jest nowoczesny 
i spełnia wszystkie wymagania pożarniczo – bojowe. Ma na-
pęd na przednią oś, jednak to nie przeszkadza, gdyż prawie 
wszystkie drogi w Malinówce mają już nawierzchnię asfalto-
wą, a z takimi podjazdami ten samochód znakomicie sobie po-
radzi – stwierdził Mariusz Rajchel, Prezes OSP w Malinówce.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra 
Dęta „Hejnał” z Haczowa, która również zagrała dla zgroma-
dzonych koncert. Warto wspomnieć też o  humorystycznym,  
a przy tym niezwykle okolicznościowym programie arty-
stycznym przedstawionym przez uczniów Zespołu Szkół  
w Malinówce. Elżbieta Boroń, fot. RY-SA
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15 sierpnia br. w Hłudnie odbyły się Dożynki Wiejskie. W uroczystości wzięli 
udział: Wicewojewoda Podkarpacki Grażyna Borek, Zastępca Dyrektora Podkarpac-

kiego Oddziału ARiMR w Rzeszowie 
Marek Owsiany, Wójt Gminy Noz-
drzec Antoni Gromala, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Nozdrzec Stanisław 
Potoczny.

Obchody dożynek rozpoczę-
ły się uroczystą Mszą św. w kościele 
parafialnym w Hłudnie. Po południu 
nastapiło przeprowadzenie wieńca  
z kościoła przed Dom Strażaka. Po-
chód powadził ks. Wojciech Miś  
– Proboszcz Parafii w Hłudnie, który 
grał na akordeonie. Plac dożynko-
wy przygotowała „grupa wieńcowa”, 
czyli mieszkańcy Hłudna od nr 151 do 
200. Dzięki wspólnej pracy powstał 
nie tylko piękny wieniec dożynkowy, 
ale także ciekawe dekoracje.

Gości powitał Sołtys Wsi Hłudno Stanisław Szpiech oraz Starostowie Dożynek 
Andrzej Kałamucki i Klara Kłos. O rolniczej historii swojej rodziny i pracy na roli 
opowiadała zebranym Wicewojewoda Grażyna Borek. Następnie wręczone zostały or-
dery św. Izydora Wójtowi Gminy Nozdrzec Antoniemu Gromali oraz ks. Proboszczowi 
Wojciechowi Misiowi. Wicewojewoda wręczyła także order „Zasłużony dla Rolnic-
twa” Sołtysowi Wsi Hłudno Stanisławowi Szpiechowi.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa. Licznie zebrani mieszkańcy Hłudna  
i goście mogli się posilić pieczoną kiełbasą i bigosem. Dla lubiących słodkości był 

Dożynki Wiejskie w Hłudnie

duży wybór ciast. W tak gorącym dniu sma-
kowały też lody, a dla spragnionych znalazły 
się różne rodzaje napojów.

Zabawę taneczną prowadził D.J. Mo-
skit, któremu udało się połączyć upodobania 
muzyczne czterech pokoleń. Dobrze bawiły 
się zarówno dzieci, rodzice jak i dziadkowie, 
a nawet pradziadkowie. Dzieci zachwycone 
były mini dyskoteką z konkursami, które D.J. 
prowadził pomiędzy zabawą dla starszych.

Dożynki wiejskie mogły się odbyć 
dzięki sponsorom, którym w tym miejscu 
składamy serdeczne podziękowania. Byli to: 
Urząd Gminy w Nozdrzcu na czele z Wójtem 
Antonim Gromalą, ks. Proboszcz Wojciech 
Miś, mieszkańcy Hłudna od nr 151 do 200, 
Anna i Daniel Jarema, Marek Owsiany, Iwo-
niczanka - Józef Fal, Z.P.H. Śnieżek – Anna  
Śnieżek, Wind Energia, Sołtys Wsi Hłudno 
Stanisław Szpiech, Sów – Pol Wojciech Do-
min, Firma Expando, Luka – Trans Łukasz 
Potoczny, Organizatorzy dziękują także Kołu 
Gospodyń Wiejskich z Hłudna i OSP Hłudno.

Stanisław Szpiech

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

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

dla pracowników: 
urzędów, zakładów pracy, szkół i przedszkoli

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

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

„Dlaczego TARAM?”  To pytanie, 
od kiedy założyłam grupę teatralną, dzia-
łającą przy Gimnazjum Nr 1 w Humni-
skach i nazwałam ją właśnie w ten sposób, 
zadano mi, nie przesadzając, już dobrych 
kilkadziesiąt razy. Za każdym odpowia-
dam w ten sam sposób: TARAM to skrót, 
zestaw pierwszych liter od nazwy: Teatr 
Amatorów - Ruch, Aktor, Muzyka. 

Jesteśmy grupą, która działa od 
2006 roku i mamy na swoim koncie liczne 
występy i sukcesy. Wśród szkolnych te-
atrów wyróżniamy się tym, że wszystkie 
nasze spektakle są naprawdę nasze, czyli 
autorskie- od początku, do końca. Ponadto 
mają  one charakter musicalowy, czyli łą-
czymy teatr słowa z teatrem tańca, ruchem 
i elementami plastyki. Forma ta zyskała 
duże uznanie w środowisku, o czym mie-
liśmy możliwość przekonać się już wielo-
krotnie, występując na międzyszkolnych 
konkursach i przeglądach a z czasem ob-
serwując naśladowców, dla których stali-
śmy się wzorem. 

 Spektakle, które dla nas samych 
stały się wyjątkowo ważne i szczególnie 
trafiły w gusta naszych odbiorców, to mię-
dzy innymi: „Myśląc - Antygona”, „Ody-
seuszu płyń…”, „Żona pana Twardow-
skiego”, „Ballady i romanse”, „Kukły”, 
„Krótka historia pewnego drzewa”, czy 
„Sen o ojczyźnie”. 

Owocem naszej tegorocznej pra-
cy stał się spektakl pt. „Ewa - wygnana 
z raju”. Inscenizacja powstała z myślą  
o kobietach, bo i sam scenariusz zrodził się 
z obserwacji i refleksji nad zmiennością 
kobiety, nad jej męstwem i kruchością, 

nad jej ciągłym poszukiwaniem swojego 
szczęścia i miejsca wśród ludzi. „Ewa…”, 
to widowisko, w którym sceny komediowe 
mieszają się z „pauzami”, wywołującymi 
łzę wzruszenia.   

Postanowiliśmy spróbować się nie-
co i zaprezentować „Ewę…” na ogólno-
polskim, Mazowieckim Przeglądzie Te-
atrów Szkolnych im. Wojciecha Siemiona 
w Grójcu.  Samo zainteresowanie konkur-
sem było tak wielkie, że prezentacje grup 
trzeba było rozłożyć na dwa dni: 10 - 11 

czerwca. Wiedzieliśmy o bardzo wysokim 
poziomie na konkursie, dlatego powodo-
wani nieco kompleksami zaściankowości, 
z niedowierzaniem odsyłaliśmy organiza-
torom potwierdzenie uczestnictwa.

W szrankach stanęło kilkanaście 
drużyn, z mocną reprezentacją szkół lice-
alnych ze stolicy. TARAM, jako jedyny re-

prezentant Podkarpacia, nie poddał się presji 
konkurencji. Zaprezentował się na wysokim 
poziomie. Bardzo wymagające jury, w któ-
rym zasiadali m.in. Barbara Siemion - wdo-
wa po zmarłym aktorze - Wojciechu Siemio-
nie, aktorka Joanna Kasperska - Sadowska, 
czy poeta i pisarz Józef Pless, doceniło spek-
takl TARAMU i nagrodziło nasz zespół wy-
różnieniem. Wydarzenie to stało się dla nas 
nie tylko powodem do dumy i satysfakcji, 
ale przymnażając nowych doświadczeń, po-
kazało sens trudu pracy i dodało nam wiary 
we własne możliwości. 

Pragniemy bardzo gorąco podzięko-
wać wszystkim tym, którzy wspomogli bu-
dżet TARAMU, dzięki czemu nasz wyjazd 
do Grójca stał się możliwy. 

Szczególne słowa wdzięczności kie-
rujemy do Pana Starosty Brzozowskiego, 
Zygmunta Błaża, który okazał się dla nas 
wyjątkowo hojny, a wraz ze wsparciem 
finansowym przekazał nam słowa wiary  
w młodych ludzi, których inicjatywa, chęć 
działania, pragnienie dążenia do celu i cięż-
ka praca przynosi oczekiwane efekty i pięk-
nie owocuje. 

Anna Futyma
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Spotkanie 23 sierpnia br. zorganizowane przez społecznego animatora kul-
tury Bogusławę Krzywonos ze wszech miar zasługuje na to, aby o nim napisać, 
ponieważ spotkaliśmy się z ludźmi wspaniałymi, nietuzinkowymi. 

Były to panie Maria Utnicka ze Strzyżowa i Alicja Łabęcka z Mielca zdo-
bywczynie tytułu „Kobieta Przedsiębiorcza 2015 r. oraz pan Andrzej Orłowski  
z Końskiego – Sołtys Roku 2015.

Dzieci – Ola i Gosia Howorko oraz Krzyś Kocyła przygotowane przez Bo-
gusławę Krzywonos powitały zebranych słowem i muzyką. Wyjaśniły zebranym 
co znaczy słowo „lider” i kolejno prosiły zaproszonych gości o zajęcie miejsca 
przy stoliku i opowiedzenie o swoich osiągnięciach i sukcesach. Jako pierwsza 
zabrała głos pani Marta Utnicka - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
im. J. Przybosia w Strzyżowie, a miała o czym opowiadać. Pani Marta to urodzo-
ny społecznik. Pracuje w wielu organizacjach pozarządowych, m.in. w Towarzy-
stwie Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, w Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej 
Grupie Działania, w Związku Strzeleckim, w Związku Stowarzyszeń „Wspólny 
Szlak” – Rzeszów, w Fundacji Na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej 
oraz w Podkarpackiej Radzie Organizacji Pozarządowych.

Od 25 lat pracuje na rzecz lokalnej społecz-
ności zachęcając do współpracy młodzież szkolną 
i osoby dorosłe. W 2008 roku utworzyła Strzy-
żowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, które 
zrzesza 14 Kół Gospodyń Wiejskich. Promuje wraz  
z paniami z KGW i Czarnorzecko-Strzyżowską 
LGD tradycje i zwyczaje, wydaje książki kulinar-
ne, jest także członkiem redakcji lokalnego mie-
sięcznika „Waga i Miecz”.

Bogusława Krzywonos w bardzo intere-
sujący sposób kierowała rozmową, w związku  
z powyższym szczere wypowiedzi pani Marty,  
a jednocześnie o dużym ładunku emocjonalnym  

wzbudziły wśród zebranych autentyczne uznanie dla jej działalności. Z kolei za-
brała głos pani Alicja Łabęcka z Mielca, prezes Stowarzyszenia „Godne Życie dla 
Dzieci”.  Impulsem do jego powstania w 2004 r. była sfera ustawodawcza. Stowa-
rzyszenie powstało w odpowiedzi na likwidację Funduszu Alimentacyjnego, aby 
walczyć o jego przywrócenie. Koordynatorka akcji zebrała 300 tysięcy podpisów 
pod obywatelskim projektem ustawy. Wieloletnie działania zakończyły się suk-
cesem i w 2008 r. ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów weszła  
w życie. Przy stowarzyszeniu działa Centrum Integracji Społecznej, z pomocy któ-
rego korzystają przede wszystkim samotne matki, ale i mężczyźni  znajdujący się 
w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Rynek pracy nie jest łaskawy dla osób 

pozostających kilka lat bez pracy, zdeterminowa-
nych, szukających wsparcia.

W Centrum Integracji Społecznej mogą li-
czyć na pomoc psychologa, socjologa i doradcy 
zawodowego. Organizowane są dla nich różno-
rodne warsztaty: rękodzieła artystycznego, gastro-
nomiczne, krawieckie, opiekuna/opiekunki osób 
starszych i dzieci. Podczas warsztatów odbywają 
praktyki w mieleckich firmach i Domu Pomocy 
Społecznej. Motywowane są – szczególnie panie 
w wiarę we własne siły i możliwości, bo ich sa-
moocena jest na bardzo niskim poziomie. Alicja 
Łabęcka m.in. współpracuje z Podkarpackim Ban-
kiem Żywności, zainicjowała powołanie Woje-
wódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Rzeszowie, uczestniczyła w pracach Zespołu 
Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie, powołanego przez Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Z kolei Bogusława Krzywonos przeprowa-
dziła rozmowę z panem Andrzejem Orłowskim 
„Sołtysem Roku 2015”, który od lutego 2011 
roku jest sołtysem wsi Końskie. Pan Andrzej 
jest inspiratorem i organizatorem różnorodnych 
przedsięwzięć. Dzięki jego staraniom wykonany 
został remont sołtysówki, zakupiono 120 krzeseł 
i wykonano remont aneksu kuchennego w Domu 
Ludowym w Końskiem, reaktywowane  zostało 
Koło Gospodyń Wiejskich oraz powołano Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Końskie. Dzięki dobrej 
współpracy z Wójtem Gminy Dydnia udało się 
zakończyć takie inwestycje jak: kanalizacja wsi 
Końskie, nowe oświetlenie uliczne i nowe boisko 
szkolne oraz remont i doposażenie biblioteki. Soł-
tys Andrzej Orłowski organizuje, motywuje do 
działania pełnych pasji społeczników. Dla pana 

Liderzy Podkarpacia 
w Saloniku w Krzywem Zwierciadle
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Informacje z gmIn

Halina Kościńska, fot. Jan Wolak                       

Andrzeja poetka z Niżatyc – Lucyna Krzan napisała nawet wiersz: 
„… Ludziska Go też poznali, tak jak swego polubili i nie bacząc, że 
jest z miasta, swym sołtysem ogłosili…”.

Bogusława Krzywonos odczytała dwa listy otrzymane od: Wo-
jewody Podkarpackiego Grażyny Borek i Wójta Gminy Dydnia Jerze-
go F. Adamskiego. Wręczyła osobom wyróżnionym podziękowania 
przygotowane przez Jana Wolaka. Liderzy Podkarpacia otrzymali też 
listy gratulacyjne i publikacje od Marka Owsianego Wicedyrektora 
ARiMR w Rzeszowie, które wręczyli Bogusław Surmacz i Maria 
Chorążak Tabisz reprezentujący Stowarzyszenie EuroSan w Brzozo-
wie. Było to spotkanie ze wspaniałymi ludźmi, którzy nagrodzeni zo-
stali nie dlatego, że pracują dla sławy czy korzyści finansowych, ale 
dla dobra społeczeństwa. Zasłużyli oni sobie na szacunek nasz i tych, 
którym pomagają i z którymi pracują na co dzień. Życzyć im należy 
tylko nadal aktywnej działalności i wytrwałości w podejmowaniu ko-
lejnych inicjatyw.

Spotkanie zamknęła prezentacja ProBioEmy – pożyteczne or-
ganizmy pani Zofii Kraski z Rzeszowa, która prezentowała plansze 
oraz gotowe preparaty, a potem Bogusława Krzywonos zaprosiła 
wszystkich na poczęstunek do ogrodu, bo było ciepło i słonecznie. 
Goście częstowali się proziakami i wiejskim masłem Marii Nykiel, ja-
błecznikiem Anny Kocyły, kolorowymi kanapkami Bożeny Howorko,  

rogalikami Jadwigi Krowiak z Końskiego, ciasteczkami Zofii 
Turoń – sołtysa z Krzywego, owocami i ciastem oraz różny-
mi napojami, które ufundowali Andrzej Orłowski i Bogusława 
Krzywonos. Stoły przybrane były liśćmi i  kulistymi naroślami 
dębu przyniesionymi przez  panią Danutę  Bocoń, co stanowi-
ło piękną i niecodzienną oprawę. 

W spotkaniu oprócz liderów udział wzięli:  Jadwiga 
Kraczkowska przew. KGW z Krzywego, Maria Nykiel, Anna 
Kocyła, Bożena i Marcin Howorkowie, Danuta Bocoń, Ma-
ria Czubska mieszkańcy Krzywego przedstawicielki „Dobrej 
Myśli” z Grabownicy Starzeńskiej Anna Krzysztyńska, Anna 
Przystasz i Aleksandra Handek, Agnieszka Adamska Wice-
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Grabownicy Sta-
rzeńskiej, Anna Szuba – pilot wycieczek z Grabownicy, Maria 
Baran przew. KGW w Wysokiej i Stanisława Ziobro Prezes 
Tow. PG Strzyżów, Zdzisława Sośnicka – członek Rzeszow-
skiego Klubu Amazonki, Jadwiga i Tomasz Żaczkowie z Nie-
bocka, Jan Wolak i Halina Kościńska z Brzozowa, Danuta Ba-
ran, Regina i Zbigniew Baran z Końskiego, Jadwiga Krowiak  
– przew. KGW w Końskiem, znany artysta malarz i rzeźbiarz 
Henryk Cipora z Krzywego.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz oraz domaradzcy se-
niorzy zakończyli realizację projektu „Zmieniamy" w ramach konkursu grantowe-
go „Tu mieszkam tu zmieniam”. Efektem tego przedsięwzięcia jest doposażona  
i wzbogacona o program działania „Kawiarenka Seniora”, która coraz lepiej bę-
dzie służyć lokalnej społeczności.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym w ramach konkursu grantowego 
ogłoszonego przez Fundację Banku Zachodniego WBK w Warszawie, grupa se-
niorów z Domaradza miała możliwość wspólnie tworzyć „Kawiarenkę Seniora”. 
Pomysł to skutek potrzeby. Część osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu 
brała już wcześniej udział w innych projektach dotacyjnych. Okazało się, że wszy-
scy polubili być razem i chcieli się częściej spotykać. Zapragnęli też stworzyć 
miejsce przyjazne osobom starszym, które równocześnie byłoby miejscem inte-
gracji mieszkańców, podtrzymywania kontaktów i podejmowania inicjatyw na 
rzecz lokalnej społeczności. – Od planów przeszliśmy do działania. W ramach 
wcześniejszych projektów i wolontariatu, użyczoną od Gminy piwnicę wytynko-
wano, pomalowano, urządzono toaletę, a ze środków otrzymanych od Wojewody 
Podkarpackiego w ramach projektu zakupiono telewizor i komputer - co umożli-
wia przy herbacie - podziwianie „dobrych praktyk” i aktywnych seniorów z całej 
Polski. Spotykaliśmy się systematycznie przez pół roku. Grupa naprawdę się zżyła 
i chcielibyśmy kontynuować te spotkania i zapraszać coraz to nowe osoby. Jak 
zauważyliśmy nie ma jakiejś specjalnej oferty dla seniorów. Młodzież ma zajęcia 
w szkole, KGW czy OSP działają razem, a osoby starsze zwykle siedzą po prostu  
w domu. Myślę, że już czas, by pomyślały o sobie, o tym jakie pasje chciałyby 
rozwijać, jakich rzeczy spróbować, wrócić do marzeń i zamierzeń, które kiedyś, 

dawno temu z jakichś powodów, odłożyli na nie-
określone później. Zapraszamy więc wszystkich 
do naszej kawiarenki. Tam zawsze czeka miła at-
mosfera, ciasteczko, kawa i druga osoba – mó-
wiła Bernadeta Głód, Prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz. 

Ze środków otrzymanych z Fundacji Ban-
ku Zachodniego WBK w Warszawie zakupiono 
ekspres do kawy, parowar do warzyw i mini pie-
karnik do ciast. Uczestniczący w pierwszej degu-
stacji kawy Jan Kędra - Wójt Gminy Domaradz, 
zauważył brak lodówki i zadeklarował jej zakup. 
Pozwoliło to, za zgodą Fundacji, zakupić lep-
szej jakości piekarnik i podstawowy sprzęt ma-
łego AGD. Kawiarenka była dotychczas dobrym 
miejscem by odpocząć po wspólnym chodzeniu 
z kijkami nordic walking czy też zorganizować 
okolicznościowe spotkanie np. tłusty czwartek,  
„Dzień kobiet” czy przy święconce. Podczas spo-
tkań dzielono się m.in. pomysłami na ciekawe 
spędzanie wolnego czasu, rozwijanie pasji i za-
interesowań.

Razem jest przyjemniej

Sprzęty zakupione ze środków otrzymanych z Fundacji Banku Zachodniego WBK w Warszawie Elżbieta Boroń
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Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie po raz 
szósty pełnił funkcję dowódcy Warty Honorowej, wystawionej 15 sierpnia 
br. w Warszawie w hołdzie Prezydentowi RP, Lechowi Kaczyńskiemu oraz 
wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.

Warta Honorowa wpisała się na stałe do kalendarza uroczystości patrio-
tycznych, a inicjatorami tego przedsięwzięcia w roku 2010 byli między inny-
mi działacze podkarpackiej Solidarności. Od feralnego 10 kwietnia 2010 roku 
minęło pięć lat. Zmieniła się w tym czasie polityczna rzeczywistość, wszak 
walkę o polską prezydenturę wygrał niedawno Andrzej Duda, były minister 
w kancelarii tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Otrzy-
maliśmy zgodę na organizację Warty na placu przed Pałacem Prezydenckim. 
Prezydent Andrzej Duda życzliwie odnosi się do naszej inicjatywy, stąd prze-
nieśliśmy w tym roku lokalizację. Na bardziej prestiżową, bliższą całej idei 
Warty Honorowej, przypomnę tworzonej w dużej części przez ludzi odznaczo-
nych przez Lecha Kaczyńskiego. Im bliżej zatem miejsca Jego urzędowania, 
im bliżej miejsca sprawowania przez Niego władzy, tym Warta ma dla nas 
głębszy wymiar, jej wystawienie nabiera większej powagi, staje się bardziej 
symboliczna – powiedział Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu  
w Brzozowie.

Pomysł na coroczne organizowanie Warty Honorowej w Dniu Wojska 
Polskiego zrodził się w grupie kilku osób. W tegorocznych obchodach uczest-
niczyło natomiast około stu. - Widać więc, że Warta cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, przyciąga coraz więcej ludzi o przekonaniach patriotycz-
nych, chcących kultywować pamięć polityków służących Polsce, a nie tylko wy-
konujących administracyjne obowiązki. A Lech Kaczyński, to mąż stanu, który 
jak mało kto zasługuje na szacunek i pamięć. Człowiek łączący współczesne 
wyzwania z tradycją. Profesor, pasjonat historii, na każdym kroku eksponują-
cy najważniejsze wydarzenia z polskich dziejów, z wielkim zaangażowaniem 
podkreślający bohaterstwo naszych rodaków na przestrzeni lat. Sam zresztą 

był częścią współczesnej historii Polski. Wpływał na 
bieg wydarzeń, jako członek Solidarności walczył  
o wolną ojczyznę w latach osiemdziesiątych, o lepsze 
jutro. Miał swój wielki wkład w upadek komunizmu  
w Polsce, na zmianę ustroju, na odzyskanie przez 
Polskę demokracji, utraconej w 1939 roku – dodał 
Henryk Kozik – Dowódca VI Warty Honorowej.

Z uczestnikami Warty spotkał się Maciej Ło-
piński, Minister w Kancelarii Prezydenta RP, pełnią-
cy tę funkcję również podczas prezydentury Lecha 
Kaczyńskiego. – 15 sierpnia, to dzień ważny dla 
Polaków. Ponieważ to uczczenie wydarzeń z 1920 
roku, mających olbrzymie znaczenie dla losów na-
szego kraju oraz całej Europy, bo powstrzymujących 
Sowietów chcących siłą narzucić socjalizm Euro-
pie. Ale to święto nie tylko żołnierzy. To także świę-
to  ludzi, którzy położyli zasługi dla wolnej Polski.  
I właśnie jestem dzisiaj wśród takich. Za takie zasłu-
gi bowiem odznaczonych przez Lecha Kaczyńskiego. 
Pamiętacie o Nim i pozostałych ofiarach tragicznego 
lotu z 10 kwietnia 2010 roku do Katynia, bo chcecie 
pamiętać. Bo ważne to dla was postaci, przeżywali-
ście ich śmierć, wspominacie ich dokonania. Bardzo 
wam za to dziękuję – podsumował Maciej Łopiński  
z Kancelarii Prezydenta RP.

Delegację z Podkarpacia tworzyli: Paweł Ba-
ran, Adrian Krok, Tomasz Nowak, Patryk Duplaga, 
Jan Giefert ze Związku Strzeleckiego Rzeczypo-
spolitej w Brzozowie, Henryk Kozik – Przewodni-
czący Rady Powiatu w Brzozowie, Mieczysław Li-
ber – Sekretarz Stowarzyszenia Represjonowanych  
w Rzeszowie, Józef Konkel – Przewodniczący Sto-
warzyszenia Represjonowanych w Rzeszowie, Ewa 
Konkel, Janusz Trybus – Zastępca Przewodniczące-
go Stowarzyszenia Represjonowanych w Rzeszowie, 
Jan Masłyk, Jan Kot, Michał Stręk. Na Warcie obecni 
byli ponadto: Sędzia Bogusław Nizieński, Profesor 
Jan Żaryn, Maciej Łopiński – Minister w Kancelarii 
Prezydenta RP.

W Hołdzie Ofiarom Tragedii Smoleńskiej

Sebastian Czech

Henryk Kozik podczas Warty Honorowej w Warszawie
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którzy wyparli niemieckie wojska z wioski. 
Po czasie jednak dała o sobie znać przewa-
ga liczebna i militarna Niemiec. 2 Dywi-
zję Górską wsparły posiłki, co pozwoliło 
wojskom hitlerowskim otoczyć polskich 
żołnierzy. Pierścień był na tyle szczelny, że 
próby wydostania się z okrążenia okazały 
się nieskuteczne. 

Straty w ludziach po polskiej stronie 
rosły z każdą chwilą. W końcu pod przy-
siółkiem Czarny Potok zginął pułkownik 
Kotarba (awansowany pośmiertnie na ten 
stopień przez marszałka Rydza-Śmigłego). 
Los dowódcy podzieliła też duża część 
żołnierzy, a ocaleli dostali się do niemiec-
kiej niewoli. 13 września bieżącego roku 
obchodzono 76 rocznicę opisanej bitwy.  
W uroczystościach uczestniczył między 
innymi Henryk Kozik – Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie, który w imie-
niu Starosty Brzozowskiego – Zygmunta 
Błaża, złożył kwiaty i zapalił znicze na 
grobie pułkownika. W delegacji z Brzo-
zowa, składającej hołd poległym w tamtej 
bitwie żołnierzom znaleźli się również: 
Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP trzeciej 
i szóstej kadencji, Elżbieta Kot, a także 

warto wIedzIeć

Wrześniowe walki w Borownicy

Był dwunasty dzień wojny obronnej. 
Hitlerowski najeźdźca przekonał 

się już o bohaterskiej postawie Polaków. 
Opór zarówno naszych żołnierzy, jak ca-
łego społeczeństwa, również tego w cywi-
lu, przerwał bezkarne anektowanie przez 
Niemców kolejnych państw europejskich 
na podstawie tylko i wyłącznie politycz-

nych decyzji. Po latach dyplomatycznej 
agresji, w konsekwencji czego w niemiec-
kich granicach znalazły się Austria oraz 
Czechosłowacja, 1 września 1939 Niemcy 
napotkali w końcu na zbrojną reakcję za-
atakowanego kraju.

Ruszyła wojenna machina pochła-
niająca w ciągu kolejnych sześciu lat dzie-
siątki milionów ludzkich istnień, pokazała 
do jakich okrucieństw popycha człowieka 
ideologia, której podstawowym wyznacz-
nikiem działania jest nienawiść. Wojna 
zniszczyła wielu życie, dla wielu innych 
stanowiła próbę charakteru, siły woli, fi-
zycznej i psychicznej wytrzymałości. Kre-
owała postawy nieugięte i bezkompromi-
sowe. Tylko takie w pewnych sytuacjach 
gwarantowały przeżycie. Próbie tej spro-
stali Polacy. Nie bali się podjąć rękawicy, 
przedkładając patriotyzm nad strachem 
przed śmiercią i obowiązek ratowania 
ojczyzny nad cierpieniem oraz innymi 
konsekwencjami zbrojnych działań. Po 
przeszło wiekowym życiu pod zaborami 
nauczyli się cenić wolność i bronić jej za 
wszelką cenę, nie bacząc na jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo.

Walki obronne szybko objęły te-
ren całej Rzeczypospolitej. 12 września 
Polska znajdowała się w zaawansowanej 
fazie wojny obronnej po agresji Niemiec, 
a jednocześnie przed atakiem ZSRR od 
strony wschodniej. Działania zbrojne do-
tarły również na nasze tereny, a konkret-
nie do Borownicy w powiecie przemy-
skim. Do tej miejscowości właśnie trafił 
17 Pułk Piechoty Ziemi Rzeszowskiej 
pod dowództwem pułkownika Beniamina 
Kotarby i stoczył bitwę w kampanii wrze-
śniowej z niemiecką 2 Dywizją Górską. 
Starcie zakończyło się sukcesem Polaków, 

Strzelcy z Brzozowa Adrian Krok i Paweł 
Baran.

- Bitwa w Borownicy bardzo mocno 
wpisała się w wojnę obronną we wrześniu 
1939 roku i stanowi ważne wydarzenie hi-
storyczne dla naszego regionu. Tegoroczne 
obchody rozpoczęły się hymnem państwo-
wym pod pomnikiem pomordowanych 
mieszkańców Borownicy. W ramach uro-
czystości odegrano marsz powitalny dla 
17 Pułku Piechoty, przedstawiono rys hi-
storyczny wrześniowych walk w 1939 roku, 
wręczono odznaczenia, a także odprawio-
na została msza święta w intencji poległych  
i zmarłych żołnierzy 17 Pułku Piechoty oraz 
armii „Karpaty”. Borownica, to specyficz-
na miejscowość, pojawiająca się w historii 
II wojny światowej nie tylko w kontekście 
owej wrześniowej bitwy. Przypomnijmy, że 
20 kwietnia 1945 roku doszło tam do po-
gromu, dokonanego przez oddziały samo-
obrony ukraińskiej stanowiącej zaplecze 

UPA. Zabijano ludność cywilną, żołnierzy, 
palono budynki, grabiono mienie. Zatem 
Borownica, to wieś szczególnie doświad-
czona i naznaczona wojennymi walkami. 
Można powiedzieć, że wręcz symbolizują-
ca skomplikowane i tragiczne dla Polski 
lata czterdzieste dwudziestego wieku, kiedy 
to ludność polska ginęła w czasie okupacji 
niemieckiej, sowieckiej, strzelała do niej 
UPA, a ileż ofiar pochłonął wprowadza-
ny siłą komunistyczny system – podkreślił 
Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Brzozowie.

Związek Strzelecki Rzeczypospo-
litej – jednostka z Brzozowa, Henryk 
Kozik – Przewodniczący Rady Powia-
tu w Brzozowie i Klubu Gazety Polskiej  
w Brzozowie, Narodowy Brzozów, Mło-
dzież Wszechpolska 1 sierpnia br. uczcili 
pamięć poległych Powstańców Warszaw-
skich, zapalając znicze pod tablicą upa-
miętniającą Powstańców, a znajdującą się 
na brzozowskim cmentarzu.

Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie przy grobie płk. B. Kotarby

Adam Śnieżek  - Poseł na Sejm RP III i VI kadencji
składa hołd bohaterom poległym w Borownicy

Delegacja na czele z Elżbietą Kot (w środku)

Sebastian Czech
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Andrzej Józefczyk

Ożywają w kamieniu
Próbował rzeźbić w drewnie, ale to było 

dla niego za łatwe. Postanowił więc 
spróbować swoich sił w kamieniu. Bogdan 
Mrozek z Bliznego wyczarowuje zwierzęta 
i inne motywy już blisko dziesięć lat.

Pan Bogusław pracuje w kamienio-
łomie w Woli Komborskiej. W chwilach 
wolnych od pracy, a w szczególności w zi-
mie, postanowił wolny czas jakoś zagospo-
darować. I tak zaczął coś robić w kamieniu. 
Nie były to pierwsze próby, gdyż wcześniej 
próbował rzeźbić w drewnie. Przypomi-
na sobie, że była to szopka z pasterzami.  
– Było to jednak za łatwe. Na co dzień mia-
łem kontakt z kamieniem, więc spróbowa-
łem w tym materiale i tak już się tym bawię 
w wolnych chwilach prawie dziesięć lat  
– mówi z uśmiechem Bogdan Mrozek.

Dodaje też, że zdolności plastyczne 
odziedziczył chyba po pradziadku, który 
robił rzeźby w kamieniu i drzewie do ka-
pliczek.

Bogdan Mrozek zaczynał od rzeźbie-
nia grzybków ogrodowych różnej wielko-
ści. Z czasem przychodziły coraz większe 
wyzwania. Specjalnością stały się motywy 
zwierzęce rzeźbione w kamieniu, które 
zdobią ogrody. Przy domu można zoba-
czyć między innymi różnej wielkości żół-
wie, ślimaka, a budynku pilnują kamienny 
pies i kot. – Jak do tej pory największą rze-
czą, jaką udało mi się zrobić, jest krokodyl  
o długości 120 centymetrów – opowiada 
pan Bogdan.

Nie jest jednak w stanie zliczyć, ile 
do tej pory rzeźb wykonał. Oprócz wspo-
mnianych wcześniej, były również kaczki, 
żaby, krasnale, donice różnej wielkości. 
Jednak, jak podkreśla, najważniejszą do 
tej pory pracą, było wykonanie pomnika 

z kamienia na grobie rodziców. Jego pra-
ce cechuje dokładność i precyzja, choć są 
wykonywane w kamieniu, czyli materiale 
niezwykle twardym. – Najtrudniejsza do 
wykonania jest twarz. Trzeba bardzo do-
kładnie operować dłutkiem czy przecina-
kiem, by wyszło tak, jak sobie zaplanowa-
łem – wyjaśnia B. Mrozek.

Mimo, iż technika w świecie poszła 
do przodu, rzeźby w kamieniu wykonuje 
się przy pomocy przecinaka i młotka. Sam 
kamień też musi być odpowiedni, by mo-
gły powstać z niego różnego rodzaju cu-
deńka. – Na pewno nie może być to kamień 
z wierzchniej warstwy, bo łatwo się może 
rozwarstwić w trakcie rzeźbienia. Trzeba 
wybierać ten usytuowany głębiej – twier-
dzi pan Bogdan.

By rzeźby mogły przetrwać jak naj-
dłużej, zabezpiecza je specjalnym impre-
gnatem. Wtedy przetrwają minimum kilka-
dziesiąt lat i mogą być podziwiane przez 
kolejne pokolenia. 

Prace Bogdana Mrozka dostrzegł 
przed laty Jan Winiarski, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej, 
który od ponad dwudziestu lat organizuje 
wystawy twórców z terenu gminy. – Za-
proponowałem mu, by i on pokazał swoje 
prace. Zgodził się i co roku wystawia swoje 
rzeźby – opowiada dyrektor Jan Winiarski.

Jego twórczość można oglądać nie 
tylko w Jasienicy. Rzeźby prezentowane 
były też na Biennale Rzeźby Nieprofe-
sjonalnej im. A. Rząsy w Rzeszowie, na 
Współczesnej Karpackiej Rzeźbie Ludo-
wej w Kamieniu w Nowym Sączu, czy  
w Regionalnym Centrum Kultur Pograni-
cza w Krośnie.

Bogdan Mrozek w trakcie pracy 
nad rzeźbą z kamienia

CZŁONKOWIE RUCHU 
POETYCKIEGO „ZGRZYT”

Jacek Świerk ur. 1981. Przed debiutem 
książkowym. Mieszka w Bliznem. Publiko-
wał wiersze: Fraza, Pogranicza, Wyspa, Odra 
(pocztówki internetowe), Szafa, Dwutygo-
dnik.com, Krytyka Literacka, Portal: Latar-
nia Morska, twinn.pl, fundacja-karpowicz.
org, a także – „Harmonia dusz. Antologia po-
ezji współczesnej” i „Słowa na miedzy przy-
siadły. Antologia poetów wsi.” Nominacja  
w 2 edycji K. Literackiego im. H. Berezy „Czy-
tane w maszynopisie” 2014.  Związany z Grupą 
Poetycką ZGRZYT. 
Linki, wiersze dostępne na facebook'u. 

Świadectwo
 
Niepotrzebnie żywiłam Nadzieję.
Nadzieja przepijała w knajpie pijacką rentę.
Robiłam zakupy, gotowałam, sprzątałam,
prałam, a ona prała po mordzie
i po czym się tylko da.
 
Nie żywcie nadziei, takiej po czterdziestce.
Zupą, kotletem plunie Wam w twarz.
Nie żywcie nadziei. Niech stęka z głodu
na ciemnej ulicy. W pustostanie
niech żuje paski skórzane
i tytoń.
 
Pomyśl, zanim jakiś facet zrobi Ci nadzieję,
bo zdezerteruje – dzisiejsi rycerze robią,
a nie żywią, więc nie odbierają nadziei
z przedszkola, i nie są przy nadziei,
gdy ta złamie nogę, albo, gdy zacznie wagarować 
i ćpać.
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Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce w ka-
tegorii szkół podstawowych i gimnazjalnych zainaugurowały cykl 
imprez sportowych w nowym roku szkolnym 2015/2016. Zawo-
dy, w których łącznie wystartowała rekordowa liczba blisko 420 
uczniów były jednocześnie eliminacjami do finału wojewódzkie-
go, który w dniach 29 i 30 września odbędzie się w Rzeszowie.  
W obydwu tych finałach wezmą bowiem udział 20-osobowe 

reprezentacje powiatu brzozowskiego.
Jako pierwsi, bo 18 września do walki o medale i tytu-

ły najlepszych w powiecie stanęli uczniowie szkół podsta-
wowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Rywali-
zacja w poszczególnych konkurencjach była niezwykle 

zacięta i wyrównana, a o osiem kompletów medali 
walczyło aż 170 młodych sportowców. Dość powie-

dzieć, że triumfy w poszczególnych konkurencjach 
przypadły uczniom z różnych szkół, a tylko „pod-
stawówce” z Brzozowa udało się zdobyć dwa zło-
te medale. Z tejże właśnie szkoły tytuł mistrzów 
powiatu wywalczyli Milena Bryś w skoku w dal 
i Szymon Szmyd w biegu na 1000m. Tego drugi 
zanotował najwartościowszy wynik dnia. Uzyska-
ny przez niego czas 3.15,65 okazał się minimal-
nie gorszym od aktualnie obowiązującego rekor-
du powiatu. Oprócz nich na najwyższym stopniu 
podium stanęli: Krystyna Mazur (SP Wzdów)  
i Dawid Pilszak (SP Humniska 2) w biegu na 60m, 
Małgorzata Choma (SP Grabownica) i Dominik 
Kulon (SP Dydnia) w rzucie piłeczką palantową, 
Kinga Fil (SP Izdebki 2) w biegu na 600m oraz 
Łukasz Zając (SP Domaradz 1) w skoku w dal.

Cztery dni później na obiektach MOSiR  
w Brzozowie w ramach lekkoatletycznej rywali-
zacji spotkali się uczniowie gimnazjów. Podobnie 
jak w przypadku zawodów szkół podstawowych 
na starcie stanęła rekordowa liczba zawodników. 
W imprezie wzięło udział aż 250 zawodników, co 
spowodowało, że poszczególne dyscypliny były 
bardzo mocno obsadzone. Warto zaznaczyć, że 
po raz kolejny ze znakomitej strony pokazali się 
lekkoatleci z Dydni. Podopieczni Adam Bielenia 
i Marka Kupczkiewicza zdobyli aż 10 medali,  
w tym 3 „złota”. Tytuły najlepszych zdobyli: Karo-
lina Wójcik – nowa rekordzistka powiatu w rzucie 

w lekkiej atletyce
MISTRZOSTWA POWIATU



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

36
http://www.powiatbrzozow.pl

sPort

Najbardziej wytrwali zawodnicy, nie zważający na trudy 
wynikające z niesprzyjającej aury, wyruszyli z kijkami w so-
botę 19 września na siedmiokilometrową trasę, wiodącą brzo-
zowskimi szlakami wytyczonymi w ramach projektu pod nazwą 
Nordic Walking Park Południa Podkarpacia, liczący w powiecie 
brzozowskim dwieście pięćdziesiąt kilometrów, a realizowa-
ny wspólnie przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Brzozowska”, „Nowa Galicja” z Kołaczyc i „Zielone 
Bieszczady” z Ustrzyk Dolnych. Przypomnijmy, że w powiecie 
brzozowskim powstały Parki do Nordic Walking we wszystkich 
sześciu gminach. 

Nordic walking wpływa bardzo pozytywnie na cały or-
ganizm. Przede wszystkim wzmacnia siłę mięśniową, eliminuje 
ograniczenia w stawach barkowych, stawach kolanowych, ogól-
nie odciąża stawy. Obliczono, że podczas marszu nacisk na jedną 
nogę zmniejsza się o około 5 kilogramów. Chorym na cukrzycę 
znakomicie reguluje gospodarkę cukrową, uaktywnia insulinę. 
Pełni zatem funkcję rehabilitacyjną, wpływa pozytywnie na 
zdrowie przy różnych schorzeniach. Widać z tego, że naprawdę 
warto trenować nordic walking. Tym bardziej, że to ogólnodo-
stępna dyscyplina pod każdym względem. Nie ma złych tras do 
nordic walking, nie ma złej pogody. Wszystko zależy tylko i wy-
łącznie od nastawienia i chęci. Każdy kto spróbował już wie, że 

po spacerze z kijkami poprawia się humor. - Nordic walking, to nie 
tylko forma relaksu, spędzania wolnego czasu, dbania o zdrowie, 
ale również kolejna sportowa konkurencja, w której rywalizacja to-
czy się zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej – powie-
dział Bronisław Przyczynek – Przewodniczący Powiatowego Zrze-
szenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie. Wymyślona przez 
Finów na początku dwudziestego wieku dyscyplina miała przede 
wszystkim wspierać przygotowania narciarskich biegaczy do zimo-
wego sezonu. Obecnie urozmaica również treningi przedstawicie-
lom innych sekcji, w tym zespołowych. Nordic walking przydaje się 
podczas obozów treningowych między innymi szczypiornistkom, 
czy futbolistom. W roku 2012 z kijkami spacerował na przykład 
sam Robert Lewandowski. W zasadzie w okresie przygotowaw-
czym, kiedy trenerzy zwracają uwagę na trening ogólnorozwojowy 
nordic walking służy wszystkim sportowcom. Ta dyscyplina rytmi-
zuje ciało.

Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz medale wręczali uczestni-
kom: Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu, Justyna Kopera - Kierownik 
Biura Zarządu LGD „Ziemia Brzozowska” i Bronisław Przyczynek 
– Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie. Or-
ganizatorami marszu było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie 
i Lokalna Grupa Działania w Brzozowie.

III Brzozowski Rajd Nordic Walking

Sebastian Czech, fot. ry-sa.pl

dyskiem (24,30m), Andżelika Hawrylak w rzucie oszczepem  
i Gracjan Skrabalak w pchnięciu kulą. Oprócz Dydni udanie 
dobrze zaprezentowały się ekipy z Golcowej, Humnisk Nr 2, 
Niebocka i Haczowa zdobywając po 5 krążków, przy czym Gol-
cowa i Humniska zdobyły po dwa złote medale. Dla Golcowej 
tytuły mistrzowskie zdobyli Wojciech Więcek w biegu na 100m 
i Jarosław Ćwiąkała w biegu na trzykrotnie dłuższym dystan-
sie. Z kolei dla Humnisk „złoto” zdobyły dziewczęca sztafeta 
4x100m oraz Klaudia Kucab w biegu na 300m. W pozostałych 
konkurencjach zwyciężyli: Jolanta Wojtoń (G. Turze Pole) - bieg 
na 100m, Kamila Drożdżal (G. Izdebki) - bieg na 600m, Julia 
Owoc (G. Orzechówka) - skok w dal, Izabela Kłodowska (G. 
Blizne) - pchnięcie kulą, Patryk Gosztyła (G. Domaradz) - bieg 
na 1000m, Kacper Tasz (G. Haczów) - skok w dal, Piotr Sowa 
(G. Barycz) - rzut dyskiem, Tomasz Rachwalski (G. Niebocko)  
- rzut oszczepem oraz sztafeta chłopców ze Starej Wsi.

Po zakończonych zawodach najlepsi w poszczególnych 
konkurencjach otrzymali dyplomy i medale ufundowane przez 
organizatora – Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

Marek Szerszeń
Najlepsze zawodniczki 

w rzucie dyskiem - Gimnazjada
Wręczenie nagród dla zwycięzców w rzucie

piłeczką palantową - IMS
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Wiktoria Toczek, Aleksandra Ryba, Mateusz Ryba i Dawid La-
sek zdobyli złote medale, Patrycja Piotrowska srebrny, a Emilia Chu-
dzikiewicz i Konrad Kij brązowe. To dorobek łuczników Sagitu Hum-
niska podczas Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego, które odbyły się  
w Makowisku 13 września br.

Wiktoria Toczek triumfowała w kategorii junior młodszy z wyni-
kiem 604 punkty, Dawid Lasek okazał się najlepszy wśród młodzików 
starszych, uzyskując 593 punkty, a Aleksandra Ryba i Mateusz Ryba 
zwyciężyli w seniorach. Wysokie, czwarte lokaty zajęli ponadto: Agata 
Ryba i Kacper Kij w juniorach młodszych, Kamil Kędra w młodzikach 

Łucznicy z Humnisk w czołówce Podkarpacia
starszych, Jakub Bednarczyk w kategorii dziecko starsze.  
W sumie Sagit Humniska reprezentowało 18 zawodników,  
a w całych zawodach strzelało 93 łuczników z całego woje-
wództwa podkarpackiego w sześciu kategoriach wiekowych. 

Dzień wcześniej, 12 września, Wiktoria Toczek wy-
startowała w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym  
w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie zajęła 3 miejsce z 1216 
punktami na koncie. Swoją obecność mocno zaznaczyła też 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Głuchołazach 
na przełomie lipca i sierpnia. Tam z kolei Wiktoria Toczek  
w strzelaniu z odległości 60 metrów z wynikiem 312 punk-
tów zajęła wysokie 4 miejsce, zaś na dystansie 50 metrów  
z 327 punktami na koncie uplasowała się na 3 miejscu, zdo-
bywając brązowy medal. W klasyfikacji łącznej z odległości 
długich  z wynikiem 639 punktów również była 3. Dzięki 
tym osiągnięciom zawodniczka Sagitu Humniska powołana 
została do kadry narodowej juniorów młodszych.

Natomiast podczas mistrzostw Polski Młodzików, 
które odbyły się w Zgierzu koło Łodzi pod koniec sierpnia 
br., Dawid Lasek w klasyfikacji generalnej zajął 10 miejsce  
z wynikiem 1237 punktów oraz w strzelaniu z odległości 
2x50 m z wynikiem 610 punktów zdobył brązowy medal. 
Patrycja Piotrowska w klasyfikacji generalnej była 5 z wy-
nikiem 1235 punktów i 4 w strzelaniu z odległości 2x50 me-
trów z wynikiem 612 punktów.

Zawodnicy i działacze klubu składają podziękowania 
dla sponsorów.

Zdzisław Toczek, fot. M.R.

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,
- Sprzedawca 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.

- ABC Przedsiębiorczości”
- Prowadzenie negocjacji 
- Pierwsza pomoc przedmedyczna i inne w zależności od potrzeb.
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„Brzozowska Gazeta Powiatowa”  
- miesięcznik samorządu powiatowe-
go (ISSN 1642-8420). 
Wydawca: Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 
36-200 Brzozów, 
tel./fax 13 43-426-45.  
Redakcja: ul. Sienkiewicza 2, 
36-200 Brzozów, 
tel./fax 13 43-431-65, 
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl 
Skład redakcji: Magdalena 
Pilawska (red. naczelna), 
Anna Kałamucka (opr. techniczne), 
Dariusz Supel (opr. graficzne), 
Anna Rzepka, Sebastian Czech, 
Elżbieta Boroń 
Druk: HEDOM w Krośnie. 
BGP w Internecie: 
www.powiatbrzozow.pl

 Tadeusz  KROTOS
- rysownik, ilustrator, 
karykaturzysta

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

rysunki prezentowane są na wystawach w kraju i za granicą. 
Tadeusz Krotos



Nawet do 22%* więcej naturalnego światła. Przekonaj się sam!

Więcej światła w Twoim domu 
dzięki większej powierzchni szyb!

JEDYNE TAKIE OKNA W POLSCE

*  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy 
z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

O aktualne promocje zapytaj w salonie Partnera Handlowego OKNOPLAST.

www.oknaprolux.pl

Promocja na okna. 
Rolety – rabat do 50%**

**  Szczegóły w salonie Partnera Handlowego

PARTNER HANDLOWY: BRZOZÓW 
ul. Kościuszki 21 
tel. 13 434 41 22

KROSNO
ul. Łukasiewicza 99 
tel. 13 432 32 29
www.OknoplastKrosno.pl

PRZYRODA POWIATU 
W OBIEKTYWIE

fot. Dariusz Supel




