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Powiat Brzozowski

Brzozowskie szkoły: podstawów-
ka i gimnazjum, a także I Liceum Ogól-
nokształcące nie miały sobie równych  
i zwyciężyły w Powiatowym Współza-
wodnictwie Sportowym Szkół w roku 
szkolnym 2014/2015, którego uroczyste 
podsumowanie odbyło się 5 października 
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. 
Na spotkaniu wzorem lat poprzednich uho-
norowano szkoły za sukcesy w sportach 
drużynowych, a także uczniów, nauczy-
cieli wychowania fizycznego i działaczy 
sportu szkolnego. Dla najlepszych szkół  
z podległych sobie gmin nagrody w postaci 
sprzętu sportowego ufundowali włodarze 
gmin: Burmistrz Brzozowa oraz Wójtowie 
Gmin z Jasienicy Rosielnej, Domaradza, 
Dydni i Haczowa.

Spośród zaproszonych gości  
w spotkaniu udział wzięli: Zygmunt Błaż 
– Starosta Brzozowski, Janusz Dragu-
ła – Wicestarosta Brzozowski, Piotr Tasz 
– Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju 
Regionalnego i Promocji Powiatu, Urszula 
Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica Rosiel-
na, Stefan Szarek – Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Brzozowie, Grażyna 
Wdowiarz – przedstawiciel Urzędu Gminy 
w Haczowie, Beata Czerkies – przedsta-
wiciel Urzędu Gminy w Dydni, Tomasz 
Bober – przedstawiciel Urzędu Gminy  
w Domaradzu, Piotr Wrona – Przewodni-
czący Komisji Oświaty Kultury i Sportu 
Rady Powiatu, Stanisław Pilszak – Dy-
rektor Powiatowego Zespołu Ekonomicz-
no - Administracyjnego Szkół, Bronisław 
Przyczynek – Przewodniczący Powiatowe-
go Zrzeszenia LZS w Brzozowie, Bogdan 
Dytko – Dyrektor MOSiR w Brzozowie.

Podczas spotkania podkreślono, że 
kolejny rok współzawodnictwa sportowe-
go dla szkół z terenu powiatu był rokiem 
bardzo udanym. Reprezentanci naszego 
powiatu zdobyli 3 medale w grach zespo-
łowych oraz 7 medali w dyscyplinach in-
dywidualnych. 

W grach drużynowych najwięk-
szym sukcesem było bez wątpienia 
zdobycie mistrzostwa województwa w 
koszykówce dziewcząt przez drużynę  
z Gimnazjum w Jasionowie. Przynależność 
do ścisłej czołówki Podkarpacia po raz 
kolejny potwierdziły drużyny szachowe  
z brzozowskich szkół. Gimnazjaliści  
z Brzozowa również wygrali zawody fi-
nałowe, natomiast ich młodsi koledzy  
z „podstawówki” zajęli znakomite II miej-
sce. Warto wspomnieć o drużynie piłkarzy 
ręcznych z Gimnazjum w Grabownicy 
oraz sztafecie pływackiej chłopców z I LO. 
Obydwie ekipy znakomicie spisywały się 
podczas kolejnych eliminacji, a w finale 
uplasowały się tuż poza podium. Oprócz 
wymienionych, w czołowej „6” Podkar-

pacia uplasowały się: sztafeta pływacka 
dziewcząt z SP Nr 1 w Brzozowie, piłkarki 
ręczne z I LO, drużyna dziewcząt z Gim-
nazjum w Starej Wsi w unihokeju, druży-
na dziewcząt z SP w Grabownicy w mini 
piłce ręcznej, drużyna dziewcząt z SP Nr 2  
w Izdebkach w mini piłce siatkowej i ekipa 
tenisistów stołowych z SP w Turzym Polu. 
Wszystkie te szkoły otrzymały nagrody  
w postaci sprzętu sportowego.

 Bardzo dobrze powiat brzozowski 
wypadł też w sportach indywidualnych. Na 
7 zdobytych krążków złożyły się 3 medale 
złote i 4 brązowe. Złoto zdobyli: Kamila 
Drożdżal (SP Nr 2 Izdebki) w indywidu-
alnych biegach przełajowych na dystansie 
1000 m oraz szachistki – Emilia Wojtas 
(SP Nr 1 Brzozów) i Aleksandra Kozubal 
(G. Nr 1 Brzozów). Niezawodna biegacz-
ka z Izdebek dorzuciła jeszcze brąz w mi-
strzostwach województwa w lekkiej atle-
tyce na dystansie 600 m. Oprócz niej na 
najniższym stopniu podium stanęli: Kinga 
Fil (SP Nr 2 Izdebki) w biegu przełajowym 
na dystansie 500 m, Jakub Tomkiewicz (SP 
Stara Wieś) w szachach oraz Agnieszka 
Dobosz (G. Golcowa) w rzucie oszczepem 
podczas indywidualnych mistrzostw w la. 
Ogólnie w czołowej „10” uplasowało się 

aż 35 sportowców, którzy podczas gali zo-
stali wyróżnieni dyplomami, a także otrzy-
mali nagrody w postaci sprzętu sportowo 
– rekreacyjnego. 

Podczas gali uhonorowano także 
nauczycieli wychowania fizycznego oraz 
działaczy sportu szkolnego. Pamiątkowe 
statuetki i dyplomy otrzymali: Paweł Jur-
kiewicz, Dariusz Wątróbski, Włodzimierz 
Pelczar, Krzysztof Buczek, Marek Kup-
czakiewicz, Beata Jatczyszyn, Paweł Froń, 
Magdalena Kaczkowska, Kazimierz Kozu-
bal i Andrzej Zajdel. 

W powiatowej rywalizacji szkół 
w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
bezapelacyjnie wygrała Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 w Brzozowie, która zgromadzi-
ła aż 484,5 pkt. Drugie miejsce zajęła SP  
w Grabownicy (220,0 pkt.), a trzecie – SP 
w Starej Wsi (215,5 pkt.). Z kolei w katego-
rii Gimnazjady rywalizacja na czołowych 
pozycjach była bardzo wyrównana. Zaj-
mujące pierwsze miejsce Gimnazjum Nr 1  
w Brzozowie zdobyło 211,5 pkt. Druga 
pozycja przypadła Gimnazjum w Dydni 
(203,0 pkt.), a trzecia – Gimnazjum w Starej 
Wsi (184,5 pkt.). Z terenu powiatu obydwie 
brzozowskie szkoły uplasowały się również 
najwyżej w klasyfikacji wojewódzkiej pro-
wadzonej przez Podkarpacki Wojewódzki 
SZS w Rzeszowie. Podstawówka zajęła  
miejsce 19, natomiast Gimnazjum – 35.  
W klasyfikacji gmin (IMS + Gimnazjada) 
po raz kolejny najlepszą z naszych gmin 
okazała się Gmina Brzozów zajmując bar-
dzo wysokie 10 miejsce. Taką samą pozycję 
zajął nasz powiat w klasyfikacji powiatów.

W kategorii Powiatowej Licealiady 
nie było sensacji, bo sensacji być nie mo-
gło. Pierwsze miejsce zajęło I LO z 612,5 
pkt. na koncie (nomen omen dokładnie tyle 
samo punktów co w roku poprzednim!). 
Drugie miejsce przypadło ZSE (284 pkt.), 
a trzecie – „budowlance” (158,0 pkt.). I LO 
zajęło 13 lokatę w klasyfikacji wojewódz-
kiej, natomiast w klasyfikacji powiatów 
trzy nasze szkoły ponadgimnazjalne zgro-
madziły 722 pkt., co dało 15 miejsce wśród 
25 powiatów Podkarpacia.

Najlepsze szkoły otrzymały okaza-
łe puchary i listy gratulacyjne, które wrę-
czyli Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski  
i Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozow-
ski. Dodatkowo najlepsze szkoły z terenu 
poszczególnych gmin zostały nagrodzone 
sprzętem sportowym ufundowanym przez 
przedstawicieli gmin. Na zakończenie spo-
tkania głos zabrał m.in. Zygmunt Błaż, któ-
ry pogratulował wszystkim nagrodzonym 
osiągniętych wyników, dziękując uczniom 
i nauczycielom za zaangażowanie, pracę 
i wytrwałość, dzięki którym niezmiernie 
trudno byłoby osiągnąć tak dobre wyniki.

Impreza została zorganizowana przez 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, które 
było głównym fundatorem nagród.

Brzozowskie szkoły najlepsze

Marek Szerszeń
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Ubiegłoroczne obchody Dnia Patrona 
Powiatu Brzozowskiego, który przy-

pada na dzień 19 października, były okazją 
do ogłoszenia w powiecie brzozowskim 
roku pod hasłem „Taka będzie Rzeczpo-
spolita jakie młodzieży wychowanie”, nad 
którym honorowy patronat objęła pani 
Prezydentowa Karolina Kaczorowska. 
Założenia tego roku były ambitne, a ich 
realizacja na pewno nie była łatwa. Cho-
dziło bowiem o to, by miłość do Ojczy-
zny propagowana przez Patrona Powiatu 
Błogosławionego Księdza Jerzego Popie-
łuszkę stała się udziałem nas wszystkich, 

a w szczególności młodych mieszkańców 
powiatu brzozowskiego. Dlatego też przez 
cały miniony rok powiat brzozowski był 
inicjatorem wielu przedsięwzięć, które  
z założenia wpisywały się w patriotyczne, 
moralne i społeczne wychowanie dzieci  
i młodzieży. Realizatorami tych inicjatyw 
były brzozowskie szkoły ponadgimnazjal-
ne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy, Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna, a także Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie. 

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się Powiatowy Konkurs „Dęby katyń-
skie przybliżają historię” skierowany do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu po-

wiatu brzozowskiego, które wzięły udział 
w akcji „Katyń... ocalić od zapomnienia”  
w roku 2009. Uczestnicy konkursu wy-
konali prezentacje multimedialne 
dotyczące zasadzenia dębów katyń-
skich w swoich miejscowościach 
oraz realizacji wszystkich działań 
związanych z udziałem społeczno-
ści szkolnej w kultywowaniu pa-
mięci ofiar zbrodni katyńskiej i tra-
gedii smoleńskiej. Laur zwycięstwa 
przypadł Gimnazjum w Trześnio-
wie, a wyróżnienia otrzymali: Gim-
nazjum w Golcowej, Gimnazjum  
w Orzechówce oraz Gimnazjum Nr 1 
w Izdebkach. Zwycięscy atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez Starostę 

Brzozowskiego Zygmunta Błaża odebrali 
podczas pikniku rodzinnego zorganizo-
wanego przez I Liceum Ogólnokształcące  
w Brzozowie. Przy tej samej okazji oficjal-
nie ogłoszono wyniki kolejnego konkursu. 
Tym razem był to Międzyszkolny Konkurs 
Multimedialny „Rozsławili Ziemię Brzo-
zowską”, którego inicjatorem był Zespół 
Szkół Budowlanych. 

W tym szczególnym roku chcąc 
przekazać młodzieży jak najlepsze wzorce 
bardzo dużo miejsca poświęcono osobie 
wybitnego Polaka, jakim był Papież Po-
lak Jan Paweł II. Uczniowie ZSB wzięli 
udział w II Szkolnym Konkursie Wiedzy 
o Świętym Janie Pawle II, zaś I Liceum 
Ogólnokształcące tradycyjnie zorgani-
zowało Konkurs Literacki „Młodzi a Jan 
Paweł II”, w którym co roku chętnie bie-
rze udział młodzież szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
brzozowskiego. Szczególną wagę nauczy-
ciele i wychowawcy położyli również na 
przypomnienie i utrwalenie wiadomości 
dotyczących patronów szkół, do których 
młodzież uczęszcza, (stąd akademie i oko-
licznościowe spotkania im poświęcone) 
oraz samego Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki – Patrona Powia-
tu. Znajomością jego życia i działalności 
wykazali się młodzi ludzie biorący udział  
w Międzyszkolnym Konkursie zorganizo-

Rok pod znakiem doskonalenia się i wychowania

Wręczenie nagród w konkursie multimedialnym 
„Rozsławili Ziemię Brzozowską”

Zwycięzcy Powiatowego Konkursu „Dęby katyńskie przybliżają historię” 
ze Starostą Brzozowskim Z. Błażem, Wicestarostą J. Dragułą oraz opiekunami

W I LO zorganizowano m.in. akademie poświęcone „Żołnierzom Wyklętym”...

Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego „Młodzi, a Jan Paweł II” ... a także bohaterom Powstania Warszawskiego
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wanym przez Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Brzozowie. Uczniowie wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych 
ziemi brzozowskiej mieli okazję wykazać 
się wiedzą i kunsztem literackim biorąc 
udział w konkursie pod nazwą ,,Mani-
fest Pokoleniowy Młodego Polaka”. Jego 
celem było zachęcenie do kształtowania 
poczucia więzi emocjonalnej, społecznej  
i kulturowej z własnym narodem, z jego 
historią, tradycją i wartościami oraz 
utrwalenie poczucia dumy narodowej.

Nauczyciele i wychowawcy 
realizując cele i założenia ogłoszone-
go roku wykorzystywali liczne pasje  
i talenty swoich wychowanków. Pod-
opieczni Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Brzozowie 
brali udział w IV Wojewódzkim Festi-
walu Piosenki „Na Ojczystym Szlaku”  
w Rudniku nad Sanem, gdzie występu-
jący swoimi piosenkami oddali cześć  
i pamięć wszystkim tym, którzy wal-
czyli za naszą Ojczyznę i przelewali za 

nią krew. W tej samej szkole zorganizowa-
no festiwal pieśni patriotycznej i żołnier-
skiej pod hasłem „Polska pieśń patriotycz-
na na przestrzeni dziejów”. 

Impreza miała za zadanie przy-
bliżyć uczniom najważniejsze pieśni  
i piosenki, które towarzyszyły Polakom  
w ważnych i niejednokrotnie trudnych 
momentach historycznych. W regionie  

- w ramach zajęć koła plastycz-
no – fotograficznego działające-
go w internacie SOSW - zorga-
nizowano Plenery fotograficzne. 
Efektem pracy wychowanków 
oraz wychowawców prowa-
dzących zajęcia był między 
innymi udział w konkursie fo-
tograficznym pod nazwą „Środo-
wisko przyrodnicze naszych rzek  
i strumyków” oraz wystawa 

fotografii w bibliotece Ośrodka, a także  
w Bibliotece Pedagogicznej w Brzozowie. 
Nieco inny talent i umiejętności zdobyte 
podczas kursu florystycznego prezento-
wały podczas różnych imprez i spotkań 
uczennice Zespołu Szkół Budowlanych. 
Wykonane przez nie stroiki wielkanocne  
i ozdobne torebki przekazano mieszkańcom 
Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie. 
Bardzo ciekawe inicjatywy pojawiły się  
w Zespole Szkół Ekonomicznych, gdzie 
przeprowadzono konkurs wewnątrzszkolny 
o nazwie „Jarmark Przepisów Kulinarnych 
– Smaki Dzieciństwa”. Uczniowie klas  

W I LO zorganizowano m.in. akademie poświęcone „Żołnierzom Wyklętym”...

Pamiątkowe zdjęcie z jesiennego trójboju obronnego

W ZSE przeprowadzono konkurs wewnątrzszkolny „Jarmark Przepisów Kulinarnych – Smaki Dzieciństwa”

Jedną z podjętych inicjatyw w ZSE był konkurs na biznesplan pod hasłem 
„Moja firma moja przyszłość – pomysł na biznes w powiecie brzozowskim”. 

Wręczenie nagrody dla zwycięzcy najlepszego biznesplanu

Laureaci konkursów „Manifest Pokoleniowy Młodego Polaka i Wiedzy o Patronie Powiatu Brzozowskiego  
bł. Ks. Jerzym Popiełuszce wraz ze Starostą Brzozowskim

Uczniowie SOSW wzięli udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
„Na Ojczystym Szlaku” w Rudniku nad Sanem

Wspólna fotografia podopiecznych SOSW 
na Turnieju Wiedzy i Tradycji Patriotycznej
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o profilu gastronomicznym wybrali wspaniałe przepisy i wykorzystu-
jąc najciekawsze z nich - przygotowali smaczne tradycyjne dania. To, 
że młodym ludziom nie brakuje kreatywności i dobrych pomysłów 
udowodnili uczestnicy kolejnego konkursu realizowanego przez ZSE. 
Tym razem był to wewnątrzszkolny konkurs na biznesplan pod ha-
słem „Moja firma moja przyszłość – pomysł na biznes w powiecie 
brzozowskim”. Efektem tej rywalizacji były trafne i ciekawe propo-
zycje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kulturowy dorobek 
Ziemi Brzozowskiej promował szkolny konkurs plastyczny „Moja 
mała Ojczyzna”  zorganizowany w Zespole Szkół Budowlanych. 
Umiejętności recytatorskie zaś uczniowie tej szkoły prezentowali  
w konkursie poezji patriotycznej.

W wychowaniu młodego pokolenia niezwykle ważne miej-
sce zajmuje sport i rekreacja na świeżym powietrzu. Dlatego też  
w minionym roku nie zabrakło również przedsięwzięć propagujących 
ruch i zdrowy tryb życia. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych 
w Brzozowie wzięli udział w szkolnym turnieju piłki halowej pod 
hasłem „Bliżej sportu – dalej od narkotyków”. Turniej poprzedzony 
został prelekcją pedagoga szkolnego na temat zgubnych skutków uza-
leżnień. W tej szkole zorganizowano również międzyszkolny turniej 
piłki koszykowej. Zespół Szkół Ekonomicznych był organizatorem 
międzyszkolnego jesiennego trójboju obronnego, w którego skład 
wchodziło strzelanie pneumatyczne, rzut granatem i bieg terenowy. 
Organizatorom rywalizacji zależało na popularyzacji i rozwoju spor-
tów obronnych, a przede wszystkim sportu strzeleckiego. Do kon-
kursu zgłosiło się siedem drużyn dwuosobowych mieszanych, a laur 
zwycięstwa przypadł młodzieży z budowlanki.

Niebagatelną rolę w procesie wychowywania i kształtowania 
postaw życiowych młodych mieszkańców naszego powiatu odgrywa 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która nie tylko zapewnia 
wsparcie w pracy z tak zwaną młodzieżą trudną, ale również podej-
muje wiele ciekawych inicjatyw przeznaczonych dla wszystkich za-
interesowanych uczniów. 

Opisane pokrótce wydarzenia to tylko niewielka część pomy-
słów zrealizowanych na terenie powiatu w minionym czasie. Pozosta-
je nadzieja, że postawione w tym roku cele i założenia zostały choć 
w części spełnione, a serca i umysły osób zaangażowanych w krze-
wienie ambitnego przesłania, które przyświecało działaniom powia-
towym, przepełnił głęboki patriotyzm i życiowa mądrość.

Uczennice ZSB prezentowały swoje umiejętności zdobyte podczas kursu 
florystycznego na Powiatowym Pikniku Rodzinnym

Pamiątkowe zdjęcie uczniów ZSB z Turnieju Piłki Halowej
 „Bliżej sportu - dalej od narkotyków”

Panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podczas Pikniku Rodzinnego 
przygotowały zabawy dla dzieci oraz udzielały porad dla rodziców

Najważniejsze wartości w życiu dorastającej młodzieży oraz prelekcje na 
temat uzaleznień omawiały na spotkaniach pracownice PP-P w Brzozowie

Szkolny konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna”  
zorganizowany w Zespole Szkół Budowlanych

Magdalena Pilawska

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Piosenka jest dobra na wszystko”
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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

Ogólne zasady udostępniania wody wodociągowej 
dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Brzozowie w nawiązaniu do 
prowadzonych w krajach Unii Europej-
skiej licznych kampanii edukacyjnych  
i promujących picie wody bezpośrednio 
z kranu czy ze źródełek w szkołach in-
formuje jak niezwykle istotną z punktu 
widzenia bezpieczeństwa konsumentów 
dla zdrowia dzieci i młodzieży jest picie 
odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia. 
Niedostateczne nawodnienie organizmu 
może powodować zmęczenie, ból głowy, 
oraz utrudniać uczenie się. Dlatego też tak 
ważne jest zapewnienie dzieciom prze-
bywającym w szkole możliwości proste-
go dostępu do wody pitnej. Spożywanie 
wody bezpośrednio z kranu czy z innych 
dystrybutorów wpłynęłoby na ogranicze-
nie spożycia napojów słodzonych i prze-

ciwdziałałoby powstawaniu próchnicy, 
nadwadze i otyłości a także spowodowało-
by powstawanie mniejszej ilości odpadów. 
Spożywanie wody wodociągowej wymaga 
jednak zapewnienia odpowiedniej jakości 
takiej wody, by nie powodowała niechęci 
do picia. Zmiana smaku, zapachu czy wy-
glądu będzie nieakceptowana dla konsu-
mentów. Zatem, by spożywana woda była 
bezpieczna dla zdrowia i akceptowalna 
należy zwrócić uwagę na następujące ele-
menty:
1. odpowiednią jakość wody zasilającej 

urządzenia dystrybucyjne,
2. wybór optymalnego rodzaju urządzeń 

dystrybucyjnych,
3. lokalizację, rozmieszczenie i ilość urzą-

dzeń bezpośrednio udostępniających 

wodę wodociągową do picia,
4. fachowe podłączenie urządzeń, z za-

stosowaniem materiałów nie wpływają-
cych negatywnie na jakość wody,

5. stały nadzór nad bieżącym stanem hi-
gienicznym urządzeń, z okresowym 
czyszczeniem i dezynfekcją urządzeń,

6. okresową kontrolą jakości wody, ze 
szczególnym uwzględnieniem jakości     
mikrobiologicznej.

Jakość wody zasilającej wewnętrz-
ną instalację wodociągową powinna od-
powiadać wymogom określonym w Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. z 2007 r., nr 61, poz. 417 z późn. 
zm.). Ponadto należy zwrócić uwagę 
na wewnętrzną instalację wodociągową  

w budynku, której stan techniczny, koro-
zja, złe połączenia przewodów mają także 
wpływ na jakość wody. Najczęściej stoso-
wanymi rozwiązaniami służącymi do udo-
stępniania dzieciom wody w szkołach są:
- fontanny z wodą do picia,
- dystrybutory wody,
- urządzenia do napełniania butelek,  

z których uczniowie korzystają w ciągu 
dnia, także podczas zajęć szkolnych, 

- pojemniki lub dzbanki z wodą.
Należy stwierdzić, że na terenie 

działania Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Brzozowie 
część placówek oświatowych udostępnia 
dzieciom wodę z dystrybutorów z wy-
miennych butli. Za miejsca najbardziej 
odpowiednie do lokalizacji urządzeń udo-

stępniających wodę do picia uważa się:
- szerokie korytarze,
- pomieszczenia wspólnego użytkowania
- stołówki lub jadalnie,
- miejsca w sąsiedztwie pomieszczeń dla 

personelu i administracji,
- w pobliżu sal gimnastycznych lub trenin-

gowych.
Urządzenia udostępniające wodę wo-

dociągową do picia w placówkach szkolno-
-wychowawczych wymagają właściwego 
podłączenia do instalacji w sposób zapew-
niający ich sprawne działanie, a zarazem 
zapobiegający wtórnemu zanieczyszczeniu 
wody. Dlatego też czynność tę należy po-
wierzyć fachowemu pracownikowi.

Ważną rzeczą jest także utrzymywanie 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym 
nie tylko z uwagi na zdrowie korzystających 
z nich dzieci, ale także elementem zachęca-
jącym ich do korzystania z wody wodocią-
gowej do picia. Dlatego też przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego, a także w czasie jego 
trwania należy przeprowadzać gruntowne 
mycie, czyszczenie i dezynfekcję całości 
urządzeń dystrybuujących wodę, obejmują-
ce także ich wewnętrzne powierzchnie oraz 
instalację wodną.

Natomiast kontrolne badanie jakości 
wody ma służyć jedynie potwierdzeniu, że 
ogół czynności mających utrzymać urządze-
nia we właściwym stanie sanitarnym prze-
prowadzane są właściwie i skutecznie.

Udostępnianie wody wodociągowej 
do picia w czasie ich przebywania w placów-
kach oświatowo-wychowawczych powinno 
być przedmiotem stałej troski kierownictwa 
i personelu placówki. Nie powinno poprze-
stawać się na samym instalowaniu urządzeń 
dystrybucyjnych, ale nadzorować ich dzia-
łanie, stan sanitarny, analizować korzystanie 
z nich przez dzieci i sposoby jego poprawy.

Ważne jest przekazywanie dzieciom, 
rodzicom informacji o korzyściach dla zdro-
wia płynących z właściwego nawodnienia 
organizmu i zastępowania słodzonych napo-
jów odpowiedniej jakości wodą.

Zawsze alternatywą dla instalowania 
urządzeń udostępniających dzieciom bez-
pośrednio wodę wodociągową do picia jest 
dostarczanie do placówek szkolno-wycho-
wawczych wody butelkowanej-źródlanej 
lub mineralnej.
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Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów tel. 13 43 08 310, fax 13 43 08 319

e-mail: brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl 

Powyższe hasło stało się tematem przewodnim debaty społecznej 
zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Brzozowie i Ur-
szulę Brzuszek - Wójta Gminy Jasienica Rosielna.

W debacie udział wzięła młodzież z terenu gminy Jasienica Ro-
sielna wraz z opiekunami. Zgromadzonych gości powitali wspólnie Ur-

szula Brzuszek oraz mł. insp. 
Adam Paczosa - Komendant 
Powiatowy Policji w Brzozo-
wie. Wprowadzili oni również 
w temat debaty, który dotyczył 
skutków używania dopalaczy, 
narkotyków i alkoholu. Kon-
ferencję rozpoczęto mocnym 
i energetycznym występem 
zespołu z BDK. Następnym 
punktem były dwa niedługie 
filmy przygotowane przez asp. 
sztab. Kazimierza Barańskiego 
– „Dopalacze” oraz „Drogowe 
dramaty”. Bohaterem pierw-
szego był student opowiadają-
cy o swych doświadczeniach 
z zażywaniem dopalaczy. Jego 
historia przeplatana była wy-

powiedziami m.in. psychologa, 
lekarzy, celników i innych osób, 

które mają styczność z dopalaczami oraz skutkami ich działania. Druga 
projekcja, była wstrząsającym obrazem wypadków drogowych spowo-
dowanych przez brawurę kierujących, nieraz pod wpływem alkoholu, 
narkotyków i dopalaczy. – Dopalacze wydają się być świetną zaba-
wą, formą odreagowania na wszystko. Ale to nie zabawa, to poważny 
kłopot. Kiedyś na służbie dostałem wezwanie. Okazało się, że chodzi  
o agresywnie zachowującą się nastolatkę. Dziewczyna była po alkoholu 
i po dopalaczach. Wierzcie mi, nie chcielibyście oglądać tego co się tam 
działo. Jeśli macie jakieś kłopoty  - powiedzcie o tym komuś dorosłemu, 
jeśli nie rodzicom, to nauczycielom czy nawet nam policjantom. Wszyscy 
wysłuchają, pomogą. Nie można zamiatać kłopotów „pod dywan”, bo 
one tam pozostaną i co najwyżej się nawarstwią, powodując u was do-

datkową frustrację. Ani dopalacze, ani narkotyki czy alkohol 
nigdy nie pomogą wam ich rozwiązać. Weźcie sobie to wszyst-
ko do serc, przemyślcie i nie dajcie się zwieść chwilowemu 
odlotowi, po którym jazda w dół jest bardzo ciężka i trudna 
– przestrzegał asp. sztab. Kazimierz Barański z brzozowskiej 
KPP. Słowa policjanta, w swej prelekcji potwierdził także le-
karz chirurg Paweł Florek. – Dopalacze, to substancje robione  
w sposób byle jaki, po kryjomu, gdzieś w piwnicach czy ga-
rażach. Tak naprawdę, to nikt nie wie co w nich jest, bo nie 
są do końca zbadane, a co jakiś czas zmienia się ich skład. 
Zażywając specyfik w jeden dzień można mieć odlot, ale  
w drugi dzień jedząc to samo może już być tak, że substancja 
psychodeliczna w niej zawarta może być już przekroczona 
nawet 40 razy. I teraz taki delikwent trafia na SOR i nie wia-
domo jak go ratować. Zaczynamy go odtruwać, ale co dalej 
jeśli nie wiadomo co zjadł. Narkotyki są już zbadane, wiado-
mo jak pomóc takiej osobie, a po dopalaczach trzeba działać  
w ciemno. Nikt nie wie co w nich tak naprawdę jest i jakie 
spustoszenie w młodym organizmie one sieją. Jeśli już je ku-
picie, to bierzecie je na własną odpowiedzialność. I miejcie 
na uwadze fakt, że tak naprawdę nie wiecie co zjadacie i jak 
to wpłynie na wasze zdrowie – mówił lekarz. W swej prelekcji 
omówił też urazy, które są skutkami wypadków drogowych  
i przedstawił ich statystki wraz ze śmiertelnością. Zwrócił 
też uwagę, na fakt, że najwięcej wypadków powodują młodzi 
kierowcy między 17-24 rokiem życia. Jako goście, do udzia-
łu w debacie zaproszeni zostali również ratownicy medyczni 
z brzozowskiego Szpitala Specjalistycznego. – Od wielu lat 
jeżdżę w systemie państwowego ratownictwa medycznego. 
Często też wzywani jesteśmy na różnego rodzaju imprezy,  
w których uczestniczy młodzież. I widzimy młodych ludzi, 
takich jak wy, zachowujących się dziwnie. Jedni są otuma-
nieni, inni nadzwyczaj agresywni, widzą rzeczy, których nie 
ma. Wzięcie narkotyku czy dopalacza, może i wydawać się 
na początku fajnym, nowym doznaniem, ale w efekcie sieje 
ogromne spustoszenie. Wszystkie te specyfiki mają za za-
danie uzależnić. Pamiętajcie, kto zaczyna przygodę z nar-
kotykami, kończy w zakładzie zamkniętym, bo sam nie jest 
w stanie sobie pomóc i wyzwolić się z nałogu – stwierdził 
Łukasz Dobrowolski, Ratownik medyczny. W swym wy-

Używki kradną wolność

Zgromadzonych na debacie powitali wspólnie 
Wójt Urszula Brzuszek i Komendant Powiatowy 

Policji Adam Paczosa

Zarówno symulator zderzenia jak i „Alco Gogle” cieszyły 
się dużą popularnością wśród młodzieży

fot. Adam Kwiatkowski
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stąpieniu omówił również etapy udzielania 
pierwszej pomocy. Debata zakończyła się 
dyskusją, która w głównej mierze dotyczyła 
dopalaczy i ich dostępności na rynku. Całość 
podsumowana została przez Komendanta mł. 
insp. Adama Paczosę, który omówił również 
prawne konsekwencje wynikające z posiada-
nia oraz stosowania narkotyków i dopalaczy. 
Przypomniał młodym także, że w Polsce od-
powiedzialność prawną ponosi się już od 13 
roku życia. – Każdy z nas zdaje sobie sprawę, 
że po alkohol czy inne używki sięgają coraz 
młodsi. Miejcie jednak to na uwadze, że one 
kradną waszą wolność. Może na początku nie 
będziecie tego tak odczuwać, jednak z czasem 
uzależnienie całkowicie zmieni wasze życie  
i relacje z otoczeniem. Chcę was prosić, by-

ście mieli to na uwadze, bo pewnych rzeczy nie da się już odwrócić. Dzisiejsze wasze złe 
decyzje i działania mogą rzutować na dalsze życie i zdrowie – podsumował Komendant.

Po zakończonej debacie młodzi mogli obejrzeć policyjne wyposażenie, w tym tak-
że broń służbową oraz zobaczyć pokaz posłuszeństwa psa służbowego. Przedstawiciele 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie zaproponowali młodym symu-

Służby,  InSpekcje,  Straże

lator zderzenia czołowego, w którym na 
własnej skórze mogli przekonać się, jak 
istotną funkcję pełnią pasy bezpieczeń-
stwa oraz przejść się z „Alco Gogle” na 
oczach. Chętni mieli też okazję sprawdzić 
swe umiejętności przy udzielaniu pierw-
szej pomocy. – Warto było tutaj przyjść  
i posłuchać. Dowiedziałyśmy się mnó-
stwo rzeczy. Dopalacze są tematem, który 
nie jest zbyt często poruszany, a jak się 
okazało te substancje nie dość, że są nie-
bezpieczne, to jeszcze tak naprawdę nie 
wiadomo co w nich jest. Może to wynika 
z tego, że nie ma ich dużo w naszej okoli-
cy. Ale faktycznie warto wziąć pod uwagę 
fakt, że po ich zażyciu lekarze mogą nas 
nie uratować. Uważamy, że taka deba-
ta była potrzebna – zgodnie stwierdziły 
Monika Szewczyk i Justyna Szewczyk, 
uczestniczące w debacie.

Elżbieta Boroń

Policja przypomina o odblaskach!
Pieszy, który porusza się po 

drodze bez odblasków zarówno po 
zmierzchu, jak i wczesnym ranem 
jest dla kierowcy mało widoczny. 
Dlatego policjanci ruchu drogowe-
go na Podkarpaciu prowadzą dzia-
łania, których celem jest poprawa 
bezpieczeństwa pieszych. Podczas 
prowadzonych kontroli, zarówno 
w trakcie codziennych służb jak  
i działań profilaktycznych rozdają 
elementy odblaskowe, dzięki któ-
rym każdy pieszy będzie widoczny 
dla kierowcy. 

Funkcjonariusze przypominają, że 
nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 2013 r.  
o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 
obowiązuje od 31 sierpnia 2014 r. i nakła-
da  na pieszych, poruszających się po drodze  
o zmierzchu poza obszarem zabudowanym, 

obowiązek noszenia elementów odbla-
skowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu. Za brak takiego ele-
mentu grozi mandat w kwocie do 100 zł.   

 Pieszy, który porusza się po drodze 
po zmierzchu bez odblasków jest mało wi-
doczny. Kierowca jest w stanie zauważyć 

taką osobę dopiero z odległości około 
20 metrów. Natomiast, jeśli pieszy ma 
elementy odblaskowe, kierowca widzi 
go z odległości nawet 150 metrów. Ele-

mentami odblaskowymi mogą być 
przedmioty doczepiane do ubra-
nia, opaski, kamizelki oraz smy-
cze. Ważne jest ich umieszczenie: 
odblaski zaleca się umieszczać na 
wysokości kolan, dłoni, w okolicy 
środka klatki piersiowej i pleców - 
wówczas będziemy mieli pewność, 
że są dobrze widoczne dla innych 
uczestników ruchu drogowego. 

 Policjanci apelują! Jesień, to 
czas, kiedy niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego stają się mniej 

widoczni dla kierujących pojazdami, 
choćby z powodu wcześniej zapada-
jącego zmroku. Elementy odblaskowe 
pozwalają dostrzec osobę noszącą je  
z dalszej odległości, co znacznie zwięk-
sza szansę na wcześniejsze zareagowa-
nie na zagrożenie.

Dwukrotnie okradł ten sam sklep
W poniedziałek 19 października br. policjanci z wydziału kryminalnego brzozow-

skiej komendy zostali powiadomieni, że w jednym z lokalnych sklepów doszło do kra-
dzieży. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna będąc w sklepie chwilę wcześniej ukradł 
towar o łącznej wartości około 500 zł. W zainteresowaniu sprawcy były jedynie artykuły 
kosmetyczne. Udało mu się opuścić sklep niezauważonym przez personel. Ponadto krymi-
nalni ustalili, że była to jego druga kradzież w tym sklepie. Poprzednia miała miejsce kilka 
dni wcześniej, a wartość i rodzaj skradzionego mienia była podobna do tej.

Policjanci pracujący na miejscu przestępstwa ustalili rysopis sprawcy i przejrzeli 
zapis z obydwu nagrań monitoringu sklepu. Zebrane w ten sposób informacje doprowa-
dziły do zatrzymania sprawcy tych kradzieży. Młody mężczyzna znalazł się w rękach po-
licjantów niespełna po godzinie od dokonania drugiej z kradzieży. Okazał się nim 22-letni 
mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. W trakcie zatrzymania policjanci nie ujawnili przy 
nim rzeczy pochodzących z kradzieży. To co się stało ze skradzionym towarem zostanie 

wyjaśnione w toku prowadzonego postę-
powania. 

Mężczyzna usłyszał już zarzuty kra-
dzieży. Za to przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę pozbawienia wolności na-
wet do 5 lat. Teraz za swój czyn 22-latek 
odpowie przed sądem. 

Oficer Prasowy KPP w Brzozowie
asp. Monika Dereń

fot. Adam Kwiatkowski
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Opracowanie programu zainicjował Ko-
mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, do-
strzegając zagrożenia wynikające z diagnozy pro-
blemu śmiertelności w pożarach. Najwięcej, bo aż 
80 procent wszystkich przypadków śmiertelnych 
pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla ma miejsce  
w obiektach mieszkalnych. Większości tych tragicznych sytuacji można 
było uniknąć stosując niedrogie i sprawdzone rozwiązania ograniczające 
liczbę pożarów, zatruć CO oraz ich ofiar. 

Przyjęto dwa główne cele do osiągnięcia do 2024 roku, tj.: ograni-
czyć liczbę ofiar śmiertelnych pożarów o co najmniej 30 procent do roku 
2024 w stosunku do roku 2012 (565 ofiar śmiertelnych) - co oznacza 
nie więcej niż 395 ofiar śmiertelnych do 2024 r., ograniczyć liczbę ofiar 

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
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Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Brzozowie zajęli drugie miejsce w XVII Mistrzostwach Województwa 
Podkarpackiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły 
się 14 października br. w Radomyślu.

Ostateczna kolejność mistrzostw przedstawiała się następująco:  
1. KM PSP Przemyśl, 2. KP PSP Brzozów, 3. KP PSP Stalowa Wola,  
4. KM PSP Tarnobrzeg, 5. KP PSP Kolbuszowa, 6. KP PSP Mielec.

Komendę Powiatową PSP w Brzozowie reprezentowali: st. asp. 
Oktawian Bujacz, sekc. Piotr Garbiński, asp. sztab. Wojciech Sobolak, 
mł. ogn. Daniel Wojtowicz, asp. Tomasz Tesznar, mł. ogn. Rafał Zie-
miański, asp. Paweł Przybyłowski, mł. asp. Piotr Rachwał, st. str. Łukasz 
Nogaj.

Po zakończeniu rozgrywek uczestnicy XVII Mistrzostw Woje-
wództwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej otrzy-
mali okolicznościowe dyplomy, puchary i medale, które wręczył Za-
stępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie  
– st. bryg. mgr inż. Jan Ziobro. 

Wicemistrzowie Podkarpacia

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów 
„ZGAŚ RYZYKO” na lata 2015-2024.

Siedem zastępów: JRG Brzozów, OSP Blizne, OSP 
Humniska, OSP Stara Wieś, OSP Zmiennica, OSP Przysiet-
nica, OSP Jasienica Rosielna gasiło pożar budynku gospo-
darczego w Starej Wsi, do jakiego doszło 6 października br.

Pożarem objęta była cała część drewniana budynku 
wraz z konstrukcją dachu. Przybyłe zastępy JRG Brzozów 
zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Strażacy podali trzy prą-
dy wody w natarciu. Odłączono dopływ prądu do budynku 
gospodarczego. Dojeżdżające kolejne zastępy OSP sukce-
sywnie włączały się do prowadzonych działań, podano ko-
lejne dwa prądy gaśnicze na palącą się stodołę. Punkt czer-
pania wody zlokalizowano na pobliskiej rzece Stobnica. 
Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do usunięcia siana 
i słomy z budynku oraz nadpalonych drewnianych ścian  
i konstrukcji dachu. Na miejsce przybył patrol Policji. Po 

zakończeniu działań miejsce zdarzenia sprawdzono kamerą 
termowizyjną w celu wykluczenia ewentualnych zarzewi 
ognia. Zniszczeniu i spaleniu uległy: budynek gospodarczy 
– część drewniana i konstrukcja dachu, ciągnik rolniczy, 
dmuchawa do siana, drobny sprzęt gospodarczy. Działania 
trwały blisko 3 godziny.

Pożar budynku gospodarczego

rannych pożarów o co najmniej 30 procent do roku 2024  
w stosunku do roku 2012 (4186 ofiar rannych) - co oznacza 
nie więcej niż 2930 ofiar rannych do 2024 r.

  Bieżące informacje o programie, praktyczne po-
rady itp. dostępne są na stronie www.zgasryzyko.pl. Za-
chęcamy Państwa do zapoznania się z tym programem  
i włączenia w jego realizację, np. poprzez zastosowanie  
w swoim domu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo 
pożarowe.

Pani Józefie RZEPCE
wieloletniemu pracownikowi 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie
wyrazy najszczerszego współczucia 

z powodu śmierci CÓRKI
składają

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

i Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Brzozowie

Redakcja  
Brzozowskiej Gazety 

Powiatowej 

„Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości; 
nieśmiertelni tam - gdzie kochamy”

Karl Jaspers
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Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53, 

Coraz więcej coraz młodszych dzieci korzysta z Internetu. 
Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwięk-
sza się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć ne-
gatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci. 
Internet to medium, którego dynamiczny rozwój i potencjał potra-
fią wykorzystać przede wszystkim młodzi ludzie. Jest nieodłącz-

nym elementem ich życia społecznego, codziennych aktywności  
i rozrywki. Młodzi ludzie wychowali się już w otoczeniu nowych 
technologii, podczas gdy starsze pokolenie mogło obserwować 
ich rozwój, z czasem musiało się do nich przyzwyczaić, a często 
zmienić swoje nawyki i dotychczasowy styl pracy. Jak pokazują 
aktualne badania dzieci w Polsce zaczynają korzystać z Internetu 
przeważnie w wieku ok. 9 lat. Systematycznie i szybko obniża się 
ten próg. Internet otwiera przed młodym pokoleniem wiele możli-
wości, ale jednocześnie niesie ze sobą nowe wyzwania. Dla mło-
dych ludzi sieć staje się nierzadko pozornie prostym narzędziem do 
kształtowania swojego wizerunku, miejscem złudnie bezpiecznym, 
gwarantem anonimowości czy „lekarstwem” na ich problemy. 

Internet to kopalnia możliwości i okno na świat, w którym 
obok wartościowych treści i odpowiedzialnych internautów, spo-

tykamy drastyczne obrazy i agresywnych użytkowników. Na de-
struktywny wpływ internetowych treści szczególnie narażeni są 
młodzi ludzie. Stąd potrzeba podnoszenia świadomości rodziców 
na ten temat, mówienia o nowych, niepokojących zjawiskach oraz 
o tym jak najskuteczniej postępować w przypadku wirtualnych za-
grożeń. Rodzice nie muszą być ekspertami, aby móc rozmawiać  
z najmłodszymi o ich aktywności online. Dorośli powinni towarzy-
szyć dzieciom w ich pierwszych internetowych krokach i uczyć je, 
że obecność oraz aktywne uczestnictwo w sieciowym życiu spo-
łecznym powinno być oparte na podstawowych, ponadczasowych 
wartościach, czyli m.in. na szacunku dla drugiego człowieka.

10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego ko-
rzystania z Internetu przez dzieci
I. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, któ-

ra zapozna dziecko z Internetem. 
II. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Interne-

cie. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Sieci 
i sposobach ich unikania. 

III. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania  
z osobami poznanymi w Sieci. Dzieci muszą mieć świadomość, 
że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej 
zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przy-
jaciół.

IV. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich pry-
watnych danych; imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. 
Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, 
zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. 

V. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczyta-
nych w Sieci. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione 
w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (ency-
klopedie, książki, słowniki).

VI. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że 
dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do 
dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przy-
znać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sy-
tuacjach.

VII. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Nielegalne treści można 
zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontak-
towego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline-
’u, który kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi 
i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia 
nielegalnych materiałów z Sieci.

VIII. Zapoznaj dziecko z Kodeksem Dobrego Zachowania w Inter-
necie. Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. 
W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie 
obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpo-
wiedniego słownictwa itp. 

IX. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. 
Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie stro-
ny lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać 
znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem 
Internetu. 

X. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego 
negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, 
jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku 
w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowane-
go przez Sieć bogactwa.

Beata Wojtowicz – pedagog PP-P w Brzozowie

OFERTA PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W BRZOZOWIE
DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z uwagi na szybki rozwój technologii informacyjnych 
oraz ogromną ekspansję szeroko pojętych mediów i ich wpływ 
na dzieci i młodzież

dr Magdalena Wasylewicz – logopeda
mgr Beata Wojtowicz – pedagog

zapraszają na pogadanki skierowane do rodziców poszerzające 
świadomość dorosłych dotyczącą:
1. Świadomego, bezpiecznego korzystania z mediów przez dzieci 

i młodzież oraz krytycznego ich odbioru
2. Rozwijania mowy i języka dzieci i młodzieży w kulturze kon-

sumpcji.
Zainteresowanych tą tematyką Dyrektorów placówek na-

szego powiatu prosimy o kontakt z ww. pracownikami pod nume-
rem telefonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzo-
zowie 13 43 410 53. 
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Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych
W dniach 24 – 25 września 2015 r. odbył się już XIX Wojewódzki 

Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych Wetlina 2015 zorganizowany przez Szkolne 
Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy Zespole Szkół 
Budowlanych oraz SK PTSM przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzo-
zowie.

Trasa rajdu przebiegała szlakami Bieszczadów.  Podziwialiśmy piękne 
widoki bieszczadzkich połonin. Przewodnik zapoznawał młodzież z historią 
i kulturą Bieszczadów. W rajdzie uczestniczyło 60 uczniów z wyżej wymie-
nionych szkół oraz z ZSO w Brzozowie. Podczas rajdu odbył się konkurs 
wiedzy ekologicznej, konkurs krajoznawczy i konkurs wiedzy o PTSM. 

Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody książkowe.
Sponsorami rajdu byli: Kuratorium Oświaty  

w Rzeszowie, ZO PTSM Krosno, Dyrektor Zespołu 
Szkół Budowlanych w Brzozowie, Dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, Cukiernia Pana 
Wacława Bieńczaka, Piekarnia Aleksandry i Romana 
Bąków z Przysietnicy.

Dziękujemy serdecznie sponsorom rajdu.
Opiekun SK PTSM

Marian Soczek

„Wiecznie żywy” biznes pochówko-
wy, pensjonat i Spa dla zwierząt czy agro-
turystyka z parkiem linowym i hodowlą 
ptaków egzotycznych to wyniki kreatyw-
ności uczniów ZSE w konkursie „Moja 
firma - moja przyszłość - pomysł na biznes  
w powiecie brzozowskim”, którego rozstrzy-
gnięcie miało miejsce 12 października br. 
Do finału konkursu zakwalifikowało się sie-
dem fachowych pomysłów na biznes, każdy  
o szerokim wachlarzu proponowanych 
usług. Jednym słowem pełen profesjona-
lizm. Patronat nad konkursem, zorganizo-
wanym w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie, objęli Starostwo Powiatowe, 
Powiatowy Urząd Pracy i Podkarpacki Bank 
Spółdzielczy w Brzozowie.

W drodze do sukcesu
Konkurs, którego organizatorem 

było Koło Młodych Ekonomistów (działa-
jące w ZSE), składał się z trzech etapów.  
Pierwszy z nich zakładał wyłonienie przez 
komisję konkursową 20 najlepszych po-
mysłów, których autorzy zaproszeni zosta-
li na warsztaty szkoleniowe, prowadzone 
przez Jerzego Lawerę oraz Areniusza Fila-

Kreatywna młodzież z ZSE

ka (PBS Oddział Brzozów), Annę Rzepkę 
(PUP Brzozów) oraz Elżbietę Leń i Mag-
dalenę Sobaś - nauczycieli przedmiotów 
ekonomicznych z ZSE, które sprawowały 
opiekę merytoryczną nad konkursem. Po 
ocenie przesłanych projektów w etapie 
drugim do ścisłego finału zakwalifikowało 
się 7 biznesplanów, które autorzy zapre-
zentowali przed komisją konkursową  (etap 
III). Łącznie w konkursie wzięło udział  
40 uczniów ZSE.

Cztery łapy
Pierwsze miejsce w konkursie przy-

znano za pomysł, który w swej idei łączy 
biznes i pasję autorki. - Często zdarza się, 
że potrzebujemy na jakiś czas zostawić na-

sze zwierzątko pod czyjąś opieką. Zwłasz-
cza w okresie wakacji czy ferii zimowych, 
kiedy wyjeżdżamy na urlop -  nie zawsze 
mamy z kim zostawić swoje pupile. Chcia-
łabym pomóc ludziom w takich sytuacjach, 
ułatwić im życie, a jednocześnie zadbać  
o zwierzęta, które na to zasługują. Z tą 
myślą zapraszam Państwa do korzystania  
z domowego pensjonatu i Spa dla zwierząt 
„Cztery łapy” – zachęcała podczas prezen-
tacji uczennica klasy trzeciej TE Martyna 
Rachwalska. Pensjonat oferuje możliwość 
pozostawienia pupila na cały dzień lub kil-
ka godzin, proponuje zabiegi kosmetyczne 
oraz kompleksową opiekę. Uczennica pod-
kreślała, iż chciałaby, aby pensjonat był dla 
jej podopiecznych drugim domem. - Każ-
dy, kto ma jakieś zwierzątko, powinien mieć 
świadomość obowiązku względem niego. 
Zwiększa się moda na humanizację życia 
psów oraz zwiększa się popyt na usługi ofe-
rowane przez moją firmę, dlatego myślę, że 
moja działalność ma szanse się rozwinąć – 
dodaje Martyna. 

Łódź Charona
Nie brakowało też bardzo orygi-

nalnych pomysłów na biznes, jak firma 
oferująca „alibi” na każdą okazję. Do 

grona niebanalnych pomysłów niewąt-
pliwie zaliczyć też można usługi zakładu 
krematoryjnego „Łódź Charona”, który 
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Eksplozja ładunku wybuchowego, kilkanaście osób ran-
nych, ogólna panika i dezorientacja. A wszystko to w centrum 
Humnisk, przy kościele parafialnym, gdzie doszło do zamachu 
terrorystycznego. To pokrótce scenariusz najbardziej widowi-
skowego elementu powiatowych ćwiczeń obronnych „Brzozów 
2015”, zorganizowanych 15 października br. przez Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie, przy współudziale Urzędu Miejskiego 
w Brzozowie. 

Koordynatorem przygotowań i przebiegu ćwiczeń był Wy-
dział Porządku Publicznego, Bezpieczeń-
stwa, Obronności i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Ich 
celem było zgranie powiatowego i gmin-
nych organów kierowania oraz osób wyko-
nujących zadania w sytuacji zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Ćwi-
czenia obejmowały 3 etapy: teoretyczny, 
praktyczny oraz podsumowanie. - Uczest-
niczące zespoły realizowały określone 
zadania ze zrozumieniem i w sposób pro-
fesjonalny. Sprawdzone zostało ich przy-
gotowanie do sprawnego przekazywania 
sygnałów i zadań w czasie podwyższonej 
gotowości obronnej (czasu wojny). Mogę 

stwierdzić, iż założone cele zostały osiągnięte – podsumował szef 
sztabu Jerzy Szubra, Naczelnik Wydziału PPBOiSO. 

Ćwiczenia sprawdzały wiedzę teoretyczną w praktycz-

Ćwiczenia obronne w Brzozowie

nym działaniu. Poza akcją ratowniczą wynikającą  
z ataku terrorystycznego, zaplanowano i przećwi-
czono: przeprowadzenie akcji kurierskiej, wyko-
nywanie zadań operacyjnych, np. ochrona lud-
ności cywilnej, zabezpieczenie drogi powiatowej 
na potrzeby przemieszczania się wojsk własnych 
i sojuszniczych oraz uruchomienie systemów sta-
łych dyżurów w związku podwyższaniem goto-
wości obronnej państwa. 

W ćwiczeniach wzięło udział około 160 osób, reprezentują-
cych m.in.: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Wojskową Komen-
dę Uzupełnień w Sanoku, Komendę Powiatową Policji, jednostki 
OSP wchodzące w skład KSRG (Przysietnica, Stara Wieś i Zmien-
nica), Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zarząd Dróg Powiatowych, 
Urząd Miejski w Brzozowie. Urzędy Gmin z terenu powiatu brzo-
zowskiego oraz Oddział Obronny Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie. W rolę ludności cywilnej poszkodowanej w wyniku 
ataku terrorystycznego wcielili się uczniowie klasy o profilu woj-
skowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie.

Anna Rzepka

zajął II miejsce. - Cytując Benjamina Franklina  
„w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podat-
ki”. Od podatków będzie fiskus, a od śmierci będę ja 
– rozpoczęła żartobliwie autorka pomysłu Aleksan-
dra Wilusz z II klasy TE. - Nic nie jest wieczne. Po-
dobnie nie jest wieczne życie ludzkie. W tym miejscu 
wkracza moja firma. Zdaję sobie sprawę, że biznes 
pochówkowy jest biznesem niezwykle specyficznym, 
zaś sama kremacja w niektórych środowiskach jest 
tematem delikatnym. Branża ta wymaga odpowied-
niego podejścia do klienta. Moja firma kładzie duży 
nacisk na profesjonalizm, zależy mi, aby oddać 
śmierci cały należny jej szacunek oraz współczucie 
żałobnikom. Firma świadczy pełen wachlarz usług, 
począwszy od załatwienia formalności związanych 
z miejscem pochówku, po zakup takiego asortymen-
tu jak: trumny, urny czy wieńce – wylicza Ola. Do 
atutów swojej firmy dziewczyna zalicza możliwość 
kremowania zwierząt w specjalnie do tego przezna-
czonych piecach. 

Promocja przedsiębiorczości
Wszystkie pomysły i prezentacje wywarły po-

zytywne wrażenie na jury konkursu, w skład którego 

weszli: Piotr Tasz (Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Jerzy Lawera i Areniusz 
Filak (PBS Oddział Brzozów), Józef Kołodziej i Anna Rzepka (PUP Brzozów) 
oraz Jerzy Olearczyk (ZSE). – Przypuszczam, iż przygotowując swoje projekty po 
raz pierwszy szlifowaliście takie rzeczy jak odniesienie do rynku czy do konkuren-
cji. Tym bardziej jestem pod dużym wrażeniem wszystkich pomysłów i ich wyso-
kiego poziomu. Myślę, że za kilka lat, jeśli będziecie przy nich trwać, możemy się 
spotkać na stopie biznesowej. Zasady konkursu są oczywiste – ktoś musi wygrać, 
jednak wszyscy możecie odczuwać dużą satysfakcję z waszej pracy - gratulował 
Jerzy Lawera – Dyrektor PBS Oddział w Brzozowie. 

Szerokie spektrum pomysłów oraz ich profesjonalizm podkreślał Dyrektor 
PUP w Brzozowie Józef Kołodziej. – Bardzo podobała nam się pasja z jaką pod-
chodziliście do swoich pomysłów. Połączyć biznes z pasją to naprawdę wyznacz-
nik dużej satysfakcji. I choć w niektórych prezentacjach dało się odczuć pewne 
zdenerwowanie, to bardzo profesjonalnie sobie z tym poradziliście. Jestem prze-
konany, że jeśli kiedyś spotkamy się w Urzędzie Pracy, to tylko po to, abyście 
skorzystali z dofinansowania na uruchomienie swojej działalności. Gratuluję, 
wszystkie wasze prace są wygrane – chwalił uczestników Józef Kołodziej.

W siódemce finałowych biznesplanów znalazły się także: Agroturystyka 
„Linka” wraz z parkiem linowym oraz hodowlą ptaków egzotycznych (III miej-
sce), Herbaciarnia „Boston”, „Świat Czekolady”, „Moto Szkoła” oraz Salon fry-
zjersko-kosmetyczny „Ekspresja”.

Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów roku pod hasłem 
„Taka będzie Rzeczpospolita jakie młodzieży wychowanie”. 

Anna Rzepka
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Zbiórka makulatury dla Sudanu Południowego
„Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijani-
na, który nie przyczynia się do zbawienia innych.”

 /św. Cyprian/

30 września 2015 r. odbyła się ko-
lejna zbiórka makulatury i puszek w Starej 
Wsi dla misji Akol Jal w Sudanie Połu-
dniowym. Jej rozmiar zaskoczył wszyst-
kich, którzy śledzą akcje misyjne. Zebra-
no 9 050 kg makulatury, 130 kg puszek 
metalowych i 40 kg stalowych (do zbiórki 
dołączyła szkoła z Orzechówki, Izdebek, 
Baryczy i Domaradza). Pamiętając o tym, 
że wcześniejsza zbiórka miała miejsce  
w kwietniu, możemy zauważyć, jakie owo-
ce przynosi solidarne, wspólne działanie.

Jak zwykle, ogrom pracy w przyję-
cie i załadunek takiej ilości włożyła Ochot-
nicza Straż Pożarna oraz klerycy wraz  
z księdzem Proboszczem Parafii w Starej 
Wsi O. Janem Gruszką – Bóg zapłać.

1 października taką zbiórkę prze-
prowadzono również w Brzozowie. 
Zebrano 6 070 kg makulatury. Tu za-
ładunkiem zajęła się Państwowa Straż  
Pożarna, której z tego miejsca składam 
serdeczne podziękowanie. Bez ich za-
angażowania i pomocy nie udałoby się 
wykonać takiej akcji. Za całość zbiórek 
otrzymano 3 515,08 zł, które to pieniądze 
zostały przesłane na rzecz Misji.

Największe podziękowania należą 
się jednak tym, którzy zebrali i dostar-
czyli makulaturę. Na pewno wszyscy 
pamiętają, jak Św. Jan Paweł II zwracał 
uwagę na misyjność kościoła. Obecny 
Papież Franciszek również prosi nas, by-
śmy pomagali sobie wzajemnie. Każdy 
z nas może wiele uczynić, nawet małym 
wysiłkiem, być misjonarzem, pomóc naj-
biedniejszym, żyjącym w głodzie, bie-

dzie i ciągłym strachu, czy dziś z kaprysu 
drugiego mającego broń, nie zostanie się 
zastrzelonym. Takie realia są m.in. w Su-
danie Południowym, w którym posługuje 
nasz rodak O. Tomasz Nogaj, jezuita staro-
wiejski. Niech ten gest dobroci, który oka-
zaliście przez tę zbiórkę, sprawi wszystkim 
radość, że dali drugiemu coś od siebie, bo 
w myśl Św. Cypriana takim zachowaniem 
przyczyniamy się do zbawienia innych.

Gorąco pozdrawiam i zapewniam  
o modlitwie szczególnie ze strony O. Toma-
sza Nogaja.

Anna MendykaZbiórka makulatury i puszek odbyła się w Starej Wsi ...

... i w Brzozowie

Zakończono generalny remont sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Gol-
cowej. Koszt inwestycji sięgnął 60 tysięcy 
złotych.

Sala gimnastyczna została oddana 
do użytku 14 lat temu. Remont obejmo-
wał całościową poprawę jej infrastruktury. 
Wycyklinowano i pomalowano parkiet, 
oznaczono na nowo linie boisk sporto-

W zdrowym ciele - zdrowy duch

wych, naprawiono instalację elektryczną 
oraz grzewczą. Efektu dopełniło pomalo-
wanie ścian oraz ułożenie na nich korka. 
To ostatnie rozwiązanie w znaczny sposób 
poprawiło, fatalną jak dotąd, akustykę po-
mieszczenia. Całość prac poprawiła nie tyl-
ko bezpieczeństwo korzystania z pomiesz-
czenia, ale również jego estetykę. - Sala 
gimnastyczna jest tak jakby sercem naszej 

szkoły, gdyż to właśnie tutaj odbywają się 
największe wydarzenia szkolne i środo-
wiskowe. Tutaj rozpoczynamy rok szkolny  
i witamy nowych uczniów, a także kończymy 
rok szkolny i żegnamy absolwentów szkoły. 
W sali obchodzimy wszystkie uroczystości 
z kalendarza imprez i tu zapraszamy rodzi-
ców, seniorów oraz gości. Tutaj odbywają 
się również wszystkie zawody na szczeblu 
gminnym, powiatu, rejonu czy wojewódz-
twa. Remont tej sali daje nam teraz nowe 
możliwości i szansę na rozwijanie młodych 
talentów z naszej szkoły. Dlatego w imieniu 
całej społeczności szkolnej dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, aby 
młodzież miała lepsze warunki do nauki  
i mogła się wszechstronnie rozwijać. Szcze-
gólne podziękowanie należą się Wójtowi 
Gminy Domaradz - panu Janowi Kędrze za 
dostrzeżenie i zrozumienie  potrzeb szkoły  
oraz środowiska lokalnego i za wsparcie  
finansowe całego przedsięwzięcia, dzięki 
czemu udało się  rozpocząć i doprowadzić 
inwestycję do finału - mówiła Maria Ga-
cek, Dyrektor Zespołu Szkół w Golcowej.

Elżbieta Boroń, fot. Archiwum szkoły
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„Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba 
i nic więcej mi nie trzeba…”

Powyższe hasło to fragment hymnu Amazonek, którym rozpoczęto święto-
wanie jubileuszu 20-lecia istnienia Stowarzyszenia - Klub Kobiet Po Mastektomii 
„Amazonki" przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie.

Zgromadzonych na uroczystości gości powitała Irena Trznadel - Prezes Sto-
warzyszenia Amazonek w Brzozowie, która przedstawiła krótką historię Stowarzy-
szenia. Sięga ona 1995 roku, kiedy to 10 października Stowarzyszenie Amazonek 
w Brzozowie zostało wpisane do Sądowego Rejestru Stowarzyszeń. Powstało ono 
dzięki inicjatywie: dr. n. med. Szymona Niemca, Zenony Radwańskiej - Pielęgniarki 
Naczelnej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oraz czterech Amazonek - Alicji 
Szczepańskiej, Zdzisławy Smoleń, Władysławy Chromiak i Krystyny Klimowicz. 
– Dwadzieścia lat temu byłyśmy małą grupką kobiet dotkniętych groźną chorobą. 
Miałyśmy niepełnoletnie dzieci, mężów, pracę, którą ceniłyśmy i nikłe nadzieje na 
przyszłość. Dzisiaj, od czasu do czasu nadal przychodzi refleksja – jak to się stało, 
że z załamanych, nieszczęśliwych istot, stałyśmy się prawie normalnymi kobietami, 
umiejącymi się uśmiechać, a na-
wet śmiać i cieszyć się. Kobiety po 
leczeniu raka piersi godnie i dziel-
nie walczą, najpierw z chorobą,  
a potem o wykorzystanie w peł-
ni darowanego im życia. Jednak 
działalność naszego Stowarzysze-
nia możliwa jest dzięki ludziom 
dobrej woli. Cały czas spotykamy 
ludzi, którzy na różne sposoby 
wspierają nasze działania. Słowa 
ogromnego podziękowania kie-
rujemy do Władz Powiatu Brzo-
zowskiego i Gminy Brzozów, Dy-
rektora Szpitala Specjalistycznego  
w Brzozowie i Kierownictwa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Oni wszyscy 
pomagają nam w rozwiązywaniu szeregu problemów na jakie w swej działalności 
napotykamy. A dzięki dobrej woli Antoniego Kolbucha, Dyrektora Szpitala Specja-
listycznego, czujemy się bezpiecznie mając miejsce, w którym możemy się spotykać 
i prowadzić zajęcia, które są dla nas konieczne – dziękowała Prezes Irena Trznadel.

Na uroczystości obecni byli także Poseł na Sejm RP – Bogdan Rzońca i Se-
nator RP Alicja Zając. Ta ostatnia w swoim wystąpieniu wspomniała przebytą cho-
robę nowotworową. – Ta choroba i spotkanie z innymi chorymi dały mi inny obraz 
życia. Dla młodego człowieka, karteczka z wynikiem informującym, że jest chory 
na raka, stanowi ogromny cios. Dla wielu jest to tragedia życiowa. Nowotwór to 
choroba straszna w każdym wymiarze. Odbija się na psychice chorego i jego życiu 
rodzinnym. Po moich doświadczeniach z tą chorobą nabrałam innej radości życia. 
Życzę Paniom dalszego rozwoju Stowarzyszenia i zdrowia. Powinnyśmy o nie dbać, 
bo mamy je tylko jedno, a jesteśmy potrzebne naszym bliskim – mówiła Senator 
Zając. Głos zabrała również Halina Dąbrowska - Przewodnicząca Podkarpackiej 

Unii Amazonek. – Amazonki zawsze czekają 
na jeszcze jeden dzień, dobrą chwilę, na słoń-
ce – bo my kochamy życie. Chcemy w sposób 
szczególny je przeżywać i po prostu żyć. Brzo-
zowskiemu Stowarzyszeniu życzymy dalszych 
dobrych chwil, w dobrej, budującej wspólnocie. 
Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, bądźcie 
otoczone ludźmi, którzy was kochają i których 
wy kochacie – życzyła Przewodnicząca. Ona to 
również odznaczyła Prezes brzozowskich Ama-
zonek – Irenę Trznadel, Rubinowym Łukiem 
Amazonki. Warto dodać, że jest to odznaczenie 
Federacji Stowarzyszeń Amazonki i przyzna-
wane jest wybitnym liderkom za co najmniej 
10-letnią owocną działalność organizacyjną na 
rzecz swojego Klubu i miejscowego środowi-
ska kobiet dotkniętych rakiem piersi. Rubinowy 
Łuk Amazonki przyznaje Kapituła Honorowej 
Odznaki.

Z okolicznościowymi życzeniami, gra-
tulacjami i upominkami przybyły także przed-
stawicielki zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń ze 
Stalowej Woli, Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzega 
i Mielca. List z gratulacjami przesłał także Sta-
rosta Brzozowski Zygmunt Błaż. W jego imie-
niu odczytała go Ewa Tabisz - Sekretarz Po-
wiatu. - „Nieoceniona jest Wasza działalność, 
zarówno ta profilaktyczna, w wielu przypad-
kach umożliwiająca wykrycie ciężkiej choroby 
we wczesnym jej stadium, jak i ta wspierająca 
cierpiące i walczące o zdrowie kobiety. Zaszcze-
piacie optymizm, dający nadzieję na uporanie 
się ze zdrowotnymi problemami, a następnie na 
powrót do normalnego życia. Zapewniacie sło-
wa otuchy gwarantujące pogodę ducha jakże 
potrzebną w długiej i skomplikowanej kuracji. 
Wszystko to czyni Waszą pracę wyjątkową, nie-
zwykle potrzebną, prestiżową i godną szacunku. 
Życzę zatem Paniom dużo zdrowia, wytrwało-
ści i kolejnych lat aktywności w brzozowskim 
Stowarzyszeniu „Amazonki”– pisał Starosta 
Błaż. Sekretarz skierowała też od siebie słowa 
uznania dla działalności Stowarzyszenia. – Je-
steście wojowniczkami przez duże „W”. Wasze 
patronki, prowadziły swoją działalność na zu-
pełnie innym polu, ale to co wy robicie w swo-

Srebrny łuk Amazonki Irena Trznadel wręczyła Zofii Nowak

List od Zygmunta Błaża - Starosty Brzozowskiego 
przekazała Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu

Przewodnicząca Podkarpackiej Unii Amazonek, złożyła na ręce Ireny Trznadel 
okolicznościowe życzenia 
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im codziennym życiu, pokonując choroby i próbując na nowo oswoić 
rzeczywistość nie jest wcale mniejszym dokonaniem. Chciałabym, by 
wszyscy byli tacy jak wy – pogodni, uśmiechnięci, życzliwi. Można 
brać z was przykład. Życzę wam też tego skrawka nieba z waszego 
hymnu, ale tu na ziemi. Samo nic nie przychodzi, więc życzę wam by-
ście sobie nawzajem takie skrawki organizowały – powiedziała Ewa 
Tabisz. Głos zabrały także Zenona Radwańska i Danuta Gwizdała, 
które przekazały list gratulacyjny od Antoniego Kolbucha - Dyrek-
tora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Nie zabrakło także 
pamiątkowych podziękowań dla pań zaangażowanych w działalność 
stowarzyszenia. Irena Trznadel przekazała je Zenonie Radwańskiej, 
Władysławie Smoleń i Helenie Motyczce. Zaś za wieloletnią i pełną 
poświęcenia pracę na rzecz chorych Zofia Nowak otrzymała Srebrny 
łuk Amazonek. 

Stowarzyszenie powstało by pomagać innym osobom w po-
wrocie do zdrowia i równowagi psychicznej po przeżyciach związa-
nych z chorobą raka piersi. „Sercem” organizacji są jej członkinie, 
działające w ramach wolontariatu. Pomagają one innym kobietom 
przejść początkowy, trudny okres po operacji, kiedy pojawia się wiele 
pytań, wątpliwości, rozterek, a także poczucie bezradności i bezsilno-
ści. Dzięki temu, że pomoc świadczona jest przez osoby już wcześniej 
dotknięte chorobą, dociera ona do kolejnych chorych w sposób naj-
lepszy z możliwych. - Amazonki udzielające porad potrafią rozwiać 
obawy i lęki oraz przywrócić wiarę w siebie, bo Amazonka to kobieta 
dzielna, walcząca o swoje życie. Postawą swą pokazujemy, że choro-
bę można pokonać, skutki leczenia zminimalizować, odnaleźć się na 
nowo w życiu, a przy tym jeszcze pomagać innym – wyjaśniała Irena 
Trznadel. Brzozowskie Amazonki działają na kilku płaszczyznach, 

takich jak: rehabilitacja, psychoterapia, integracja, profilakty-
ka, edukacja i wolontariat. Do tradycji Stowarzyszenia należy 
organizowanie spotkań wigilijnych i noworocznych, wyjazdy 
na turnusy rehabilitacyjne i wycieczki krajoznawcze. Biorą też 
udział w spotkaniach organizowanych przez Unię Podkarpac-
ką, zrzeszającą Stowarzyszenia Amazonek z całego Podkarpa-
cia. Od 1998 roku ma miejsce ogólnopolska pielgrzymka ko-
biet po chorobie nowotworowej piersi na Jasną Górę, w której 
uczestniczą co roku.

Spotkanie zakończyła część artystyczna. Dla wszystkich 
zebranych gości zaśpiewały Julia Kałamucka i Julia Skwara, 
przedstawicielki Estrady Dziecięcej działającej przy BDK.

Elżbieta Boroń

Dla zgromadzonych zaśpiewały Julia Kałamucka i Julia Skwara

Spełnione marzenie
Przy Zespole Szkół w Jasionowie oddano do użytku boisko 

wielofunkcyjne. Koszt budowy obiektu przekroczył 417 tysięcy zło-
tych.

Otwarcie nastąpiło 14 października, w Dzień Edukacji Naro-
dowej. Do symbolicznego przecięcia wstęgi zaproszono Bogdana 
Rzońcę, Posła na Sejm RP, Grażynę Borek, Wicewojewodę Podkar-
packiego, Stanisława Jakiela, Wójta gminy Haczów i Piotra Tasza, 
Przewodniczącego Rady Gminy Haczów. Następnie obiekt poświęcił 
ks. Władysław Pucia, Proboszcz parafii w Jasionowie. Po tym akcie, 
zaproszeni goście mogli obejrzeć boisko, a delegacja dziewcząt ze 
szkolnej drużyny koszykarskiej zaprezentowała swoje umiejętności. 
„Pod kosz” zaproszono także Grzegorza Terleckiego, Dyrektora Ze-
społu Szkół w Jabłonicy Polskiej, Franciszka Oleszko, Właściciela fir-
my, która wybudowała boisko, Piotra Tasza, Przewodniczącego Rady 
Gminy Haczów oraz Józefa Kołodzieja, Radnego gminnego, którzy 
w imieniu gości mogli wypróbować walory nowego obiektu. Po tej 

krótkiej rozgrzewce, zgromadzeni przeszli do budynku szkoły. 
Tam wszystkich powitała jeszcze raz Beata Pańko, Dyrektor 
Zespołu Szkół w Jasionowie. Następnie głos zabrał Stanisław 
Jakiel. – Dzisiaj społeczność Jasionowa świętuje podwójnie.  
Z jednej strony Dzień Edukacji Narodowej, a z drugiej - odda-
nie nowego boiska. Historia jego powstania sięga 2013 roku. 
Wtedy to zrodził się pomysł na to przedsięwzięcie. Rok później 
był już gotowy projekt, a w tym roku świętujemy jego oddanie. 
Nie udałoby się tak szybko zrealizować tej inwestycji, gdyby 
nie współpraca i dobra wola bardzo wielu osób. Teraz skła-
dam im za to serdeczne podziękowania. Jestem przekonany, że 
obiekt ten będzie dobrze służył dzieciom i młodzieży oraz lokal-
nej społeczności. Niech te boiska będą miejscem sportowych 
zmagań w duchu fair play i pomocą w realizacji idei wycho-
wania młodzieży przez sport. Mam też nadzieję, że miejsce to, 
stanie się atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu i zachęci 
młodych mieszkańców Jasionowa do uprawiania sportu – mó-
wił Wójt. Złożył on również nauczycielom okolicznościowe 
życzenia, a Włodzimierzowi Pelczarowi, trenerowi szkolnej 
drużyny koszykarskiej wręczył Nagrodę Wójta, za wyjątko-
we osiągnięcia. Z okolicznościowymi życzeniami i prezentem 
w postaci zestawu piłek przybyli też Wicewojewoda Grażyna 
Borek oraz Poseł Bogdan Rzońca. – Nie ma nic piękniejszego 
niż uśmiech dziecka. On udziela się wszystkim. Naszym zada-
niem, jako osób dorosłych, jest pomoc dzieciom w ich rozwoju. 
Oni są naszą przyszłością. Nie ma nic ważniejszego niż Edu-
kacja Narodowa. Jej twórcy myśleli o języku polskim, o histo-
rii, chcieli by Polska przetrwała te trudne czasy. Dzisiaj, żyjąc 
w tym nieustannie zmieniającym się świecie, również musimy 
pamiętać o tych wartościach. Niech ten nowo oddany obiekt 
dobrze wszystkim służy i przyczynia się do wszechstronnego 
rozwoju młodych ludzi – powiedział Bogdan Rzońca. W imie-
niu Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, życzenia złożył 
i prezent w postaci kompletu piłek, przekazał Piotr Tasz, który 
pełni także funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty, Rozwoju 
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Regionalnego i Promocji Powiatu w Starostwie Po-
wiatowym. - Serdecznie gratuluję oddania do użytku 
wielofunkcyjnego boiska sportowego wybudowane-
go przy Zespole Szkół w Jasionowie. Sport ma nie-
zwykle ważne znaczenie dla całej społeczności. To 
bowiem nie tylko rywalizacja na boisku, ale również 
wychowanie, kształtowanie osobowości młodych lu-
dzi, przystosowanie do życia w grupie, czy współ-
pracy w zespole. Sport pozwala spełniać marzenia, 
rozwijać pasję, a jednocześnie uczy pokory, hartuje 
ducha. Słowem rozwija pozytywne cechy charakteru. 
Pozwala też poznać radość zwycięstwa i gorycz po-
rażki. Pokazuje, jak radzić sobie z niepowodzeniami 
i udowadnia, że nie powinno się spoczywać na lau-
rach, tylko bez końca doskonalić swoje rzemiosło.  
I, że szanować należy przeciwnika. Zawsze podać 
mu rękę i nigdy nie lekceważyć – napisał Starosta 
Błaż w liście gratulacyjnym. 

Na uroczystości obecny był także Ludwik Sobol, Dyrektor Wy-
działu Rozwoju Edukacji i Administracji w Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie, który złożył okolicznościowe życzenia i gratulacje przekazując 
prezent w postaci piłkek. Za dobrą współpracę przy budowie obiektu 
podziękował także Franciszek Oleszko, właściciel firmy Fran-Bud z Iz-
debek, również przekazując na ręce Dyrektor Pańko komplet piłek. Głos 
zabrała także Helena Zawada, Dyrektor Gimnazjum w Haczowie oraz 
Bogdan Nycz, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Haczowie, któ-
rzy w imieniu dyrektorów szkół i przedszkola oraz administracji oświa-
towej gminy Haczów, przekazali okolicznościowe prezenty i życzenia.  
Życzenia i gratulacje przekazał także Radny Jasionowa - Józef Koło-
dziej. – „Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki” 
– myślę, że ten cytat najlepiej oddaje nasze dzisiejsze odczucia – stwier-
dziła Beata Pańko. – Marzenia wcale nie są tylko częścią dzieciństwa 

czy opowiastkami z bajeczek. One mają 
moc sprawczą, Marzyliśmy o takim obiek-
cie. Chcieliśmy, by nasi uczniowie mieli 
jak najlepszą bazę, aby mogli rozwijać swe 
zdolności i umiejętności. I udało się. Zna-
leźli się ludzie, którzy nam pomogli i środki 
finansowe. Mamy drużynę koszykówki, któ-
ra dzięki charyzmie i zaangażowaniu pana 
Włodzimierza Pelczara, wspaniale repre-
zentowała Podkarpacie na arenie ogólno-
polskiej. To wielki sukces. Dzisiaj w sercu 
mamy ogromne słowa wdzięczności dla 
wszystkich, dzięki którym udało się zreali-
zować tę inwestycję. Mamy kolejne marze-
nia. Będziemy je realizować, bo tylko dzięki 
nim można podążać dalej i wyżej.

Na zakończenie uroczystości oko-
licznościowy program artystyczny wy-

konali uczniowie Zespołu Szkół w Jasionowie. Jak poin-
formował nas Piotr Sabat, Kierownik Referatu Inwestycji, 
Inicjatyw Gospodarczych w UG w Haczowie, na budowę 
obiektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 
137.800 złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Resztę 
kwoty wyłożono z budżetu Gminy. Boisko wielofunkcyjne 
mieści w sobie boiska do gry w koszykówkę, w piłkę siatko-
wą oraz do gry w piłkę ręczną. Przy obiekcie powstał budy-
nek z zapleczem technicznym. Zaplecze socjalne i sanitarne, 
ze względu na bliską odległość od szkoły, zlokalizowane zo-
stało w tymże budynku.  W najbliższych latach planowana 
jest budowa boisk wielofunkcyjnych w Jabłonicy Polskiej, 
Malinówce i  Wzdowie.

Elżbieta Boroń, fot RY-SA.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionowie 
Beata Pańko powitała zebranych

Część artystyczna w wykonaniu uczniów z ZS w Jasionowie

Na finiszu są już prace przy zabezpieczeniu osuwiska powstałego 
na skarpie, na której posadowiony jest zabytkowy drewniany kościół 
w Haczowie. Procesy osuwiskowe zniszczyły także znajdującą się tam 
drogę gminną.

Zabezpieczają 
osuwisko

Ostatni raz osuwisko zabezpieczone było 30 lat temu. 
Od tamtej pory podwyższone wody Wisłoka stopniowo 
podmywały zabezpieczenia, sprawiając, że przestały one 
spełniać swoją funkcję. W wyniku tego działania osuwisko 
odnowiło się, powodując równocześnie oberwanie drogi 
gminnej, co uniemożliwiło dojazd do znajdujących się tam 
nieruchomości. – Inwestycja realizowana jest od dwóch lat, 
zgodnie z technologią i zaleceniami w projekcie. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu, skarpa będzie stabilna przez - miejmy 
nadzieję - wiele kolejnych lat. Odbudowany zostanie także 
ok. dwustupięćdziesięciometrowy odcinek drogi gminnej, 
tak, by zabezpieczyć dojazd do gospodarstw domowych  
– mówił Stanisław Jakiel  - Wójt Gminy Haczów.

Całość   robót  zamknie  się  kwotą 1 mln 281 tys.  
774 zł, co  stanowi  100 procent  dotacji. Termin  zakończe-
nia  prac przewidziany  jest  na  koniec  listopada  br.

Elżbieta Boroń, fot Dominik Kaszuba

Nowe boisko wielofunkcyjne w Jasionowie

fot. D. Kaszuba



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

18
http://www.powiatbrzozow.pl

warto wIedzIeć

W amerykańskim mundurze 
kultywował polską tradycję

Rozmowa z Andrzejem Anasiakiem, Delegatem Stanowym 
w Polsce Zakonu Rycerzy Kolumba.

Sebastian Czech: Zakon Rycerzy Ko-
lumba przekazał brzozowskiej parafii 
kielich mszalny, wykonując w ten spo-
sób wolę zmarłego  przed rokiem Wal-
tera Jajko, amerykańskiego generała, 
którego ojciec pochodził z Brzozowa. 
W sposób symboliczny zatem nawiązał 
do historii swojej rodziny. Decydując 
się na ten gest Walter Jajko wspominał 
może historię przodków z ziemi brzo-
zowskiej?
Andrzej Anasiak: Często przedstawiał 
okoliczności, w jakich jego rodzina znala-
zła się w Stanach Zjednoczonych. Opowia-
dał o swoim ojcu i jego czterech braciach, 
którzy w okresie międzywojennym za chle-
bem udali się za ocean. Ciężka sytuacja 
gospodarcza na terenie, gdzie się urodzili, 
a później dorastali, zmusiła ich niejako do 
szukania nadziei na lepsze życie w innych 
częściach świata. Walter Jajko urodził się 
w 1936 roku w Filadelfii, czyli o 
Polsce słyszał tylko i wyłącznie z 
opowiadań.
S. Cz.: W jego amerykańskim 
domu kultywowano polską tra-
dycję?
A. A.: Jak najbardziej. Cała ro-
dzina należała do polskiej parafii, 
razem z bratem Walter Jajko słu-
żył do mszy, uczęszczał do szkoły 
parafialnej, ucząc się w niej języ-
ka polskiego. Przywiązanie Wal-
tera do polskości było tak duże, że 
postanowił studiować język polski 
oraz rosyjski. Następnie bardzo 
mocno związał się z obronnością 
USA. Wstąpił do wojska, ukończył 
odpowiednią uczelnię i przez 20 lat praco-
wał w armii, zdobywając stopień generała 
brygady. Później działał w dyplomacji, a 
w ostatnim okresie życia oddał się nauce, 
będąc profesorem w Instytucie Tadeusza 
Kościuszki w Waszyngtonie.
S. Cz.: Kariera wojskowa nawiązywała 
do polskiego, rodzinnego dziedzictwa?
A. A.: Dokładnie tak. Jego dziadkowie 
brali udział w powstaniach, mocno anga-
żowali się w walkę o wolną Polskę, więc 
Walter zapewne odziedziczył te zaintereso-
wania. Nadzorował on wszystkie agencje 
bezpieczeństwa istniejące na terenie USA. 
Analizował funkcjonowanie  Układu War-
szawskiego, zajmował się polityką Europy 
Wschodniej. Ostatnio często wypowiadał 
się na temat katastrofy smoleńskiej, więc 
cały czas żył sprawami kraju. Tuż przed 

śmiercią udzielał wywiadu na temat sytuacji 
na Ukrainie, co dowodzi, że do końca śle-
dził wydarzenia w tej części Starego Konty-
nentu. Zastanawiał się nad konsekwencjami 
tamtejszych walk w kontekście zarówno sa-
mej Ukrainy, jak i całego świata. 
S. Cz.: Walter Jajko, będąc doradcą se-
kretarza obrony USA do spraw służb spe-
cjalnych, doszedł do szczebli rządowych. 
Osiągnął zatem szczyt swojej zawodowej 
kariery.
A. A.: Dokonał tego wielką pracą. Solid-
ność wyniósł z rodzinnego domu, powinien 
być wzorem do naśladowania, zwłaszcza 
dla młodych pokoleń. Jego zaangażowanie 
w sprawy bezpieczeństwa USA sprawiły 
jednak, że nie mógł kontaktować się z ro-
dziną w Polsce, ani nigdy odwiedzić kraju 
przodków. To była cena, jaką zapłacił za 
swoje wojskowe osiągnięcia. 
S. Cz.: Ale jednocześnie jego zawodowe 

obowiązki, czyli między innymi analizo-
wanie działań Układu Warszawskiego 
przybliżało go do spraw polskich, jako 
kraju należącego do Układu Warszaw-
skiego.
A. A.: Doskonale orientował się w sytu-
acji geopolitycznej w Europie Wschodniej, 
Układ Warszawski rozpracowany miał 
szczegółowo i precyzyjnie. Doradzał mini-
strowi obrony, więc jego wiedza musiała 
być pewna i pełna. Dbał o najmniejsze deta-
le, odgrywające w obronności oraz wywia-
dzie decydującą rolę.
S. Cz.: Utrzymywał kontakt z Polonią 
amerykańską?
A. A.: Oczywiście. Uczestniczył w Kongre-
sie Polonii Amerykańskiej, często zaprasza-
no go na różnego rodzaju spotkania, czy 
wizyty polityków. Witał na przykład osobi-

ście przybyłego do Stanów Zjednoczonych 
prezydenta Lecha Wałęsę. Poza tym anga-
żował się w działalność Instytutu Tadeusza 
Kościuszki, pracując tam w charakterze 
wykładowcy. Warto dodać, że Instytut za-
łożyli Polacy i do dzisiaj większość kadry 
profesorskiej to potomkowie polskich emi-
grantów. 
S. Cz.: Walter Jajko należał do Zakonu 
Rycerzy Kolumba?
A. A.: I to od 1955 roku. Wstąpił do Zako-
nu Rycerzy Kolumba w wieku zaledwie 19 

lat, co świadczyło o jego dojrzałości, 
poważnym podejściu do życia i obo-
wiązków oraz przywiązaniu do trady-
cyjnych wartości wyniesionych z ro-
dzinnego i po części polskiego domu.
S. Cz.: Czym się zajmujecie?
A. A.: Jesteśmy najliczniejszą mę-
ską organizacją świeckich katolików, 
zrzeszającą obecnie około 2 miliony 
mężczyzn na całym świecie. Zakon 
Rycerzy Kolumba powstał 133 lata 
temu, właśnie na terenie USA. Mię-
dzy innymi prowadzimy działalność 
charytatywną, pomagając potrzebują-
cym, bezdomnym, niepełnosprawnym, 
osobom starszym i chorym. Wspiera-
my ponadto powołania, wykonujemy 

prace porządkowe przy kościołach, aktyw-
nie uczestniczymy w liturgii. Słowem zaj-
mujemy się dobrowolną i bezinteresowną 
pomocą.
S. Cz.: Od ilu lat obecni jesteście w Pol-
sce?
A. A.: Od 10. Podczas Konferencji Epi-
skopatu Polski zorganizowano spotkanie 
Najwyższego Rycerza, Carla Andersona z 
kardynałami. Carl Anderson odpowiedział 
na apel papieża Jana Pawła II, który na 
jednym z prywatnych spotkań wyraził ży-
czenie, żeby Rycerze Kolumba trafili do 
Europy przez Polskę. Spełniliśmy więc 
pragnienie papieża Polaka i obecnie funk-
cjonują w Polsce 82 Rady Lokalne Zakonu 
Rycerzy Kolumba.

Walter Jajko

Rozmawiał Sebastian Czech



Święto Patrona Powiatu Brzozowskiego 
Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki

Rycerze Kolumba w Brzozowie
Uroczystą mszą świętą w brzozowskiej kolegiacie w niedzielę 18 paź-

dziernika br. rozpoczęły się obchody Dni Patrona Powiatu Brzozowskiego 
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. 

Niecodzienny i bardzo wyjątkowy charakter mszy zapewnił udział 
braci z zakonu Rycerzy Kolumba z całej Polski, którzy przyjechali, by prze-
kazać parafii w Brzozowie kielich mszalny. W ten sposób spełnili wolę zmar-
łego dokładnie rok temu Waltera Jajko, członka Rady Rycerzy Kolumba, 
którego rodzina pochodziła z Brzozowa. Kielich na ręce Proboszcza Parafii  
w Brzozowie Franciszka Gocha przekazał Delegat Stanowy Rycerzy Ko-
lumba w Polsce Andrzej Anasiak. – To dla nas wielki zaszczyt, że możemy 
w dniu dzisiejszym spełnić wolę zmarłego rok temu Waltera Jajko. Dzisiaj 
Rycerze z całej Polski przybyli, by oddać cześć generałowi brygady, mężowi 
stanu, rycerzowi Kolumba - Walterowi Jajko. Był to syn polskich emigrantów 
okresu międzywojennego, który urodził się na terenie Stanów Zjednoczonych,  
w domu rodzinnym i późniejszym życiu kierował się zasadami wiary kato-
lickiej. W jego domu rodzinnym pielęgnowane były tradycje polskie, przez 
wiele lat był ministrantem, uczęszczał do szkoły parafialnej i uczył się języka 
polskiego. Mając zaledwie 19 lat wstąpił w szeregi największej na świecie 
męskiej katolickiej organizacji – organizacji mężczyzn, którzy w życiu kierują 
się zasadami miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu. To wspania-
le, że w dniu dzisiejszym możemy wspominać w tej właśnie świątyni dwóch 
świadków wiary - Błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, który umarł za wia-
rę i generała Waltera Jajko, który swoim życiem dawał świadectwo jako mąż 
stanu, ojciec, Rycerz Kolumba – podsumował Andrzej Anasiak.

W trakcie eucharystii świadectwo dotyczące Patrona Powiatu Brzo-
zowskiego przedstawił Zbigniew Branach - znany publicysta i dziennikarz, 
autor książek o wydarzeniach z historii współczesnej, w tym tej najnowszej 
pod tytułem „Zlecenie na Popiełuszkę”.

Kielich na ręce Proboszcza Parafii w Brzozowie Franciszka Gocha przekazał 
Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Andrzej Anasiak



Obecni na mszy świętej przedstawiciele władz samorządo-
wych, reprezentacje służb mundurowych, jednostek organizacyj-
nych powiatu, mieszkańcy Brzozowa, poczty sztandarowe, a także 
Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego Zakonu Rycerzy 
Kolumba w Polsce udali się pod pomnik Błogosławionego Księ-
dza Jerzego Popiełuszki, gdzie Ksiądz Proboszcz Franciszek Goch 
odmówił modlitwę za Ojczyznę i wszystkich Polaków, zaś Sta-
rosta Brzozowski Zygmunt Błaż podziękował obecnym za udział   
w uroczystości i zachęcił do kierowania się w życiu zasadami  
i wartościami, w imię których oddał życie Patron Powiatu. Oddając 
mu hołd delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i zapaliły znicze.

Piękną oprawę artystyczną mszy zapewnił chór działający 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie pod batutą 
Krzysztofa Łobodzińskiego.

Zło dobrem zwyciężaj
Wzorem lat poprzednich Dzień Patrona Powiatu Brzozow-

skiego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, przypa-
dający 19 października, był okazją do spotkania i uhonorowania 
osób, które swoją pracą społeczną i działalnością pozazawodową 
przyczyniły się  do rozwoju powiatu brzozowskiego. W tym dniu 
podsumowano więc tegoroczną edycję Tytułu „Zasłużony dla Po-
wiatu Brzozowskiego”. To prestiżowe wyróżnienie wraz ze statu-
etką i nagrodą finansową trafiło w tym roku do dwóch księży: Pra-
łata Wojciecha Bukowińskiego z Górek i Ojca Stanisława Owoca 
oraz do Tadeusza Brysia – działacza Solidarności z lat osiemdzie-
siątych. Laureatów wyłoniła kapituła w składzie: Agata Gierlach, 
Wiesław Graboń, o. Jan Gruszka, Jerzy Kuczma, Barbara Stolarz, 
Roman Wojtarowicz oraz Zygmunt Błaż – Przewodniczący Kapi-
tuły. Poza laureatami wśród nominowanych do tytułu znaleźli się 
ponadto: Zespół Tańca Estradowego „Gest”, Edward Rozenbajgier, 
Tadeusz Śnieżek, Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Jabłonicy 
Polskiej, Urszula Madej i Andrzej Bieńczak. 

Tegoroczni Zasłużeni dla Powiatu Brzozowskiego pracę 
zawodową łączyli z działalnością społeczną na rzecz lokalnej 
społeczności, dzieci i młodzieży, niejednokrotnie napotykając na 
opór ówczesnej władzy i mocno odczuwając konsekwencje tych 
swoich działań. – Nigdy mnie to nie zrażało. Zawsze miałem wo-
kół siebie ludzi, którzy mnie wspomagali radą i dobrym słowem. 
Realizując wszystkie swoje zamiary zawsze zaczynałem od próśb, 
podań i próbowałem sprawę załatwić w sposób pokojowy. Kie-
dy te metody zawodziły stosowałem politykę faktów dokonanych. 
Rozpoczęte dzieło kończyłem i władze musiały to zaakceptować, 
nie wiedząc za bardzo jak sobie z tym poradzić – wspomina 
Ksiądz Wojciech Bukowiński. Kapituła przyznająca wyróżnienia 
doceniła równie odważną i pełną poświęceń antykomunistyczną 
działalność Tadeusza Brysia, który niestety statuetki nie mógł 
odebrać osobiście ze względu na zły stan zdrowia. W jego imie-
niu uczynił to syn Marek, który wspominając lata osiemdziesiąte 
podkreślał ciężką sytuację całej rodziny spowodowaną niemoż-
nością podjęcia pracy przez ojca, dyscyplinarnie zwolnionego  
z pracy. – Wszystko zaczęło się po ogłoszeniu stanu wojennego  
i strajku, w którym brał udział mój ojciec. Konsekwencją tego 

Chór działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie



było zwolnienie z pracy bez możliwości znalezienia za-
trudnienia w innym zakładzie. Był to ciężki czas dla 
naszej rodziny. Miałem trzech braci, mama zajmowała 
się chałupnictwem a tata nie pracował przez wiele lat, 
bo aż do przełomu w roku 1989 – mówi Marek Bryś.  
Z uśmiechem wspomina również konspiracyjne kurier-
skie wypady motocyklem z ojcem, kiedy jako kilkunasto-
letni chłopiec przewoził pod kurtką tzw. bibułę.

Człowiekiem o niesamowitej wrażliwości i nieby-
wałej skromności jest trzeci z nagrodzonych – Ojciec Sta-
nisław Owoc, który przez wiele lat pobytu w Starej Wsi  
z wielkim zaangażowaniem dbał o zachowanie świetno-
ści i rozkwit wspaniałej starowiejskiej bazyliki. – Nigdy 
takiego dzieła nie planowałem, nawet o nim nie marzy-
łem, ale tak się czasami zdarza, że przełożeni ześlą cię  
w takie miejsce, gdzie okoliczności wymagają działania. 
I wówczas z pomocą innych osób udaje się zrobić coś na-
prawdę niezwykłego – skromnie podkreśla Ojciec Owoc. 

Kolejną wyróżnioną osobą w tym szczególnym 
dniu był Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, który otrzy-
mał Brązowy Medal za Zasługi dla Policji. Odznaczenie 
przyznał Minister Sprawiedliwości, a wręczyła je Woje-
woda Podkarpacka Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji wręczyła 
Staroście Brzozowskiemu Wojewoda Podkarpacka

Pamiątkowe zdjęcie nominowanych do Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” z członkami kapitułyStarosta Brzozowski Zygmunt Błaż

Uczą i wychowują
Obchodzony niedawno Dzień Edukacji Narodowej był doskonałą 

okazją, by wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne życzenia nauczycielom  
i wychowawcom. Dlatego też w gronie gości biorących udział w uroczystych 
obchodach Dnia Patrona Powiatu znaleźli się pedagodzy, których nagrodził 
Starosta Brzozowski za ich trud i wysiłek wkładany w kształcenie i wycho-
wanie młodych mieszkańców powiatu. W tym roku okolicznościowe listy 
gratulacyjne i nagrody pieniężne otrzymali: z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących: Dyrektor Dorota Kamińska, Anna Dudek, Barbara Owoc, z Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych: Dyrektor Jerzy Olearczyk, Małgorzata Włodek, 
Marita Bryś, z Zespołu Szkół Budowlanych: Dyrektor Jan Prejsnar, Tomasz 



LauReaci:
Ksiądz Prałat Wojciech Buko-
wiński – przez ponad 53 lata ka-
płaństwa dał się poznać jako wspa-
niały kapłan i duszpasterz, który 
pomimo licznych przeszkód dopro-
wadził do powstania parafii w Gór-
kach. Wybudował tam plebanię oraz 
nowy kościół. Od 1976 r. regularnie 
organizuje w Górkach spotkania 
oazowe dla dzieci i młodzieży. Od-
dzielny rozdział stanowi antykomu-
nistyczna działalność księdza Bu-
kowińskiego, którą rozpoczyna już  
w 1980 r. Był współtwórcą utwo-
rzenia w sumie 30 kół Solidarności 

Rolników Indywidualnych. 

Ojciec Stanisław Owoc  
– wieloletni Proboszcz Parafii 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Starej Wsi oraz 
Rektor Kolegium Ojców Jezuitów 
w Starej Wsi. Człowiek o nieby-
wałej skromności i pracowitości. 
Uznawany za wspaniałego go-
spodarza, jak również doradcę i 
przyjaciela lokalnej społeczności. 
Na uznanie zasługuje niebywała 
troska Ojca Stanisława Owoca  
o zabytkową bazylikę starowiej-
ską, którą przez lata odnawiał i poddawał renowacji.

Tadeusz Bryś – zasłużony działacz 
antykomunistyczny. Wielokrotnie re-
presjonowany, a za udział w strajku 
dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 
Czynnie działał w podziemnych struk-
turach Solidarności. Pełnił funkcję ku-
riera na Podkarpaciu przewożąc ulotki, 
publikacje i książki zakazane przez 
władze komunistyczne. 

Kaczkowski, Marian Soczek, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego: Dyrektor Barbara Kozak, Lucyna Michalska  
i Ryszard Bocoń oraz Dyrektor Marta Śmigiel i Anna Ruchlewicz  
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Każdy z nas jest niepełnosprawny, tylko nie zawsze 
to widać
 - Z pełnym przekonaniem i bardzo pozytywnym nastawie-
niem -następny rok w powiecie brzozowskim poświęcam osobom 
niepełnosprawnym. Nie jest to przejaw litości czy wspaniałomyśl-
ności. Chodzi mi raczej o to, by uświadomić nam wszystkim, że 
pewien stopień niepełnosprawności każdy z nas nosi w sobie, bo 
przecież nikt z nas nie jest ideałem – tymi słowami Starosta Brzo-
zowski Zygmunt Błaż - w trakcie obchodów Święta Patrona Po-
wiatu - ogłosił w powiecie wyzwanie na kolejny rok. Wcześniej 
podsumował  to, co udało się zrealizować przez minione dwanaście 
miesięcy, które poświęcone były wychowaniu i doskonaleniu siebie 
i młodego pokolenia w myśl prawdy jaką czterysta lat temu wygło-
sił Kanclerz Jan Zamoyski (szczegóły str. 4). 

W ten patriotyczno-wychowawczy nurt doskonale wpisał 
się spektakl, który zakończył tegoroczne obchody Dnia Patro-
na Powiatu. Poruszające przedstawienie pt. „Sen o Ojczyźnie”  
w mistrzowski sposób zaprezentowali młodzi artyści należący 
do grupy teatralnej TARAM, działającej przy Zespole Szkół  
Nr 1 w Humniskach. Ich opiekunem, autorem scenariuszy i re-
żyserem spektaklów jest nauczycielka Anna Futyma. 

Magdalena Pilawska
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NOMINOWANI:
Zespół Tańca Estradowego „Gest”, który do końca roku szkolnego 
2014/2015 działał przy Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej a obec-
nie działa przy Stowarzyszeniu Sportowo-Tanecznym „Gest” reprezen-
tując Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego  
w Brzozowie. Zespół powstał dziesięć lat temu z inicjatywy Marka Grzą-
dziela, który jest również jego instruktorem. W skład grupy wchodzą dzieci 
w wieku od 5 do 16 lat. Niemalże od początku swojej działalności zespół 
może poszczycić się licznymi osiągnięciami zarówno na szczeblu woje-
wódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, przyczyniając się tym sa-
mym do promocji gminy i powiatu brzozowskiego.

Edward Rozenbajgier – społeczną 
służbę na rzecz ochrony przeciwpożaro-
wej i bezpieczeństwa pożarowego roz-
począł 37 lat temu i do dnia dzisiejszego 
bardzo aktywnie uczestniczy w szeroko 
rozumianym życiu społecznym i publicz-
nym powiatu brzozowskiego. Od 1984 
r. do chwili obecnej jest Komendantem 
Gminnym Związku OSP RP w Haczowie. 
Angażuje się w działalność charytatyw-
ną pomagając potrzebującym nie tylko  
w kraju ale i poza jego granicami.

Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Jabłonicy Polskiej – 
Historia ochrony przeciwpożarowej w Jabłonicy Polskiej rozpoczyna się  
w 1912 r. Obecnie jednostka liczy 57 członków. OSP w Jabłonicy Polskiej 
działa bardzo prężnie, bierze udział w wielu akcjach, a w swoją działal-
ność angażuje wielu młodych ludzi. Intensywne treningi przynoszą efekty 
widoczne podczas zawodów sportowo-pożarniczych, w których drużyna 
regularnie odnosi zwycięstwa, nie dając szans konkurentom. Reprezentanci 
Jabłonicy Polskiej z powodzeniem startują każdego roku w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Urszula Madej – od 2000 r. Przewodnicząca Zarządu 
Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym w Haczowie, które powstało dzię-
ki jej staraniom i zaangażowaniu. Inicjatorka powstania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie. Misją utwo-
rzonego stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabili-
tacja zawodowa i społeczna, wyrównywanie szans osób 
z upośledzeniem umysłowym, dążenie do wszechstron-
nego rozwoju każdego z nich, poprawa samodzielności i 
zaradności osobistej, a także ich przystosowanie i funk-
cjonowanie społeczne. Pani Urszula Madej przyczynia 
się do realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, dąży 
do rozwoju różnych form organizacyjnych, stwarzających 
osobom niepełnosprawnym równe szanse na rozwój i ak-
tywne życie.

Tadeusz Śnieżek – wy-
bitny rzeźbiarz w kamieniu  
z Jasienicy Rosielnej. Swoją 
artystyczną działalność roz-
począł w 2000 roku. Wielo-
krotnie nagradzany. Jego pra-
ce można obejrzeć nie tylko 
w Jasienicy Rosielnej, ale 
również w różnych zakątkach 
Podkarpacia. Tworząc rzeźby 
z kamienia artysta nie robi 
szkiców, wszystko tworzy się 
w jego wyobraźni a on ożywia tylko martwy kamień.

Andrzej Bieńczak – przedsiębiorca, który od lat działa 
charytatywnie. Jest mocno zaangażowany w pomoc oso-
bom najbardziej potrzebującym – stąd  realizacja projektu 
polegającego na stworzeniu w Brzozowie Wioski Dzie-
cięcej oraz działalność na rzecz Fundacji Pomocy Dzie-
ciom im. Stanisławy Bieńczak. Od lat wspiera on również 
młodszych i starszych sportowców z terenu powiatu brzo-
zowskiego, promując zdrowy styl życia i zachęcając do 
uprawiania sportu w każdym wieku.
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Sebastian Czech: Zabójstwa politycz-
ne z reguły pozostają nierozwiązane, ich 
sprawcy, a w szczególności zleceniodaw-
cy, niewykryci. W przypadku księdza Je-
rzego Popiełuszki było zupełnie inaczej. 
Odnaleziono ciało, wykonawców zbrodni 
i ich przełożonego osądzono i skazano na 
wyroki więzienia. Faktycznie chciano roz-
prawić się z mordercami, czy proces skry-
wał jakiś podstęp ówczesnej władzy?
Zbigniew Branach: Władza została posta-
wiona przed faktem dokonanym, ponieważ 
bezpośredni wykonawcy zadania, jakim było 
„uciszenie księdza Popiełuszki” popełni-
li kilka błędów w sztuce. Byli po prostu za 
pewni siebie. Przede wszystkim nie przy-
puszczali, że z samochodu wyskoczy dru-
ga potencjalna ofiara zamachu, dla której 
był już przygotowany worek z kamieniami, 
czyli kierowca i przyjaciel księdza Jerzego, 
Waldemar Chrostowski. To właśnie dzięki 
niemu dowiedzieliśmy się o całym zdarze-
niu. Ponadto sprawcy na akcję pojechali 
samochodem służbowym departamentu IV 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mimo, 
że zmieniali pod kościołem w Bydgoszczy ta-
blice rejestracyjne, to numery zostały odno-
towane przez zwykły patrol milicji rutynowo 
patrolujący teren przykościelny, jak to bywa-
ło podczas odprawianej mszy za ojczyznę. 
Po zaginięciu księdza Popiełuszki, na pod-
stawie właśnie tych numerów stwierdzono, 
że samochód nie tylko należy do MSW, ale 
jego bezpośrednim dysponentem był kapitan 
Piotrowski.
S. Cz.: Kiedy nasiliła się inwigilacja 
księdza Jerzego Popiełuszki. Było jakieś 
wydarzenie, które w sposób szczególny 
wpłynęło na fakt, że Służba Bezpieczeń-
stwa zainteresowała się nim bardziej, niż 
innymi księżmi, czy innymi działaczami 
Solidarności?
Z. B.: Intensywna obserwacja rozpoczęła się 
w roku 1982, czyli jeszcze w stanie wojen-
nym, kiedy trafił na Żoliborz i został kapela-
nem Solidarności hutników w Hucie Warsza-
wa oraz rezydentem w parafii Św. Stanisława 
Kostki, gdzie zaczął odprawiać msze święte 
za ojczyznę w zastępstwie podupadającego 
na zdrowiu księdza Teofila Boguckiego, ini-
cjatora tych mszy. Przyjeżdżały tłumy ludzi  
z całej Polski i pętla zaciskała się coraz bar-
dziej. 
S. Cz.: A długo władza zbierała się z decy-
zją o zabójstwie?
Z. B.: W tamtym systemie takich decyzji nie 

wydawano na piśmie, ale zlecenie na Po-
piełuszkę zapadło na najwyższych szcze-
blach władzy. Problem Popiełuszki, jak 
to nazywała władza, rozpatrywany był 
na Biurze Politycznym partii. Na „roz-
wiązanie tej sprawy” naciskał osobiście 
generał Wojciech Jaruzelski, wspiera-
ny przez generała Czesława Kiszczaka  
i innych. Nawoływali „uciszcie w końcu 
tego Popiełuszkę” albo „skończcie z tym 
Popiełuszką”. Takie padały teksty, ale  
w sensie procesowym nie było to nawoły-
wanie do zabójstwa. Wykonawcy: Grze-
gorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski 
i Leszek Pękala rozumieli to jednak ina-
czej.
S. Cz.: Solidnie przygotowali się do 
wykonania zadania?
Z. B.: Perfekcyjnie. Mało kto wie, że 
pierwsza próba zabicia księdza miała 
miejsce 13 października 1984 roku, na 
trasie gdańskiej, kiedy to ksiądz Popie-
łuszko wracał z mszy odprawianej wła-
śnie w Gdańsku. O jego pobycie w tym 
mieście funkcjonariusze dowiedzieli się 
z podsłuchu założonego w kościele Św. 
Brygidy. Gdy na wybranym odcinku tra-
sy około północy samochód z księdzem 
Jerzym nadjeżdżał, Grzegorz Piotrow-
ski z zaciągniętą na twarz kominiarką 
wybiegł na szosę z zadaniem trafienia 
kamieniem w przednią szybę samocho-
du. To miało spowodować wypadek,  
a następnie samochód z osobami tam się 
znajdującymi, nieważne czy zabitymi, czy 
rannymi sprawcy chcieli oblać benzyną  
i podpalić. Na szczęście kierujący pojaz-
dem Waldemar Chrostowski, widząc wy-
biegającego z pobocza człowieka skiero-
wał samochód na napastnika, a sekundę 
później odbił w lewo. Piotrowski prze-
straszył się, odskoczył i rzucił niecelnie. 
Kamień nie sięgnął wyznaczonego celu.  
S. Cz.: Nie dostali od przełożonych po 
głowach za nieudaną akcję?
Z. B.: Na pewno byli bardzo sfrustrowa-
ni. Umknęły przecież pochwały i awanse. 
S. Cz.: Ale szybko zmodyfikowali plan 
i ponowili próbę. 
Z. B.: Niestety tak. Wiedzieli, że ksiądz 
pojedzie za parę dni do Bydgoszczy i po-
stanowili to wykorzystać. Udali się więc 
do Puszczy Kampinoskiej, gdzie nazbie-
rali 50 kilogramów kamieni, wszystkie 
mniej więcej wielkości główki sałaty, 
zakupili dwa worki, jeden dla Chrostow-

skiego, drugi dla Popiełuszki i te worki  
z ciałami mieli wrzucić do Wisły, żeby nikt 
nigdy nie odnalazł ciała księdza Jerzego  
i nie dowiedział się o zbrodni. 
S. Cz.: Dzięki odwadze Chrostowski 
uratował swoje życie i umożliwił rozwi-
kłanie zbrodni?
Z. B.: Dokładnie. Wyskoczył z samochodu, 
powiedział co się stało, a po zidentyfikowa-
niu samochodu śledczy mieli dużą łatwość 
w ustaleniu sprawców. 
S. Cz.: Nie było zamiarów odstąpienia 
od planów zabicia księdza Popiełuszki?
Z. B.: W żadnym wypadku. Władza stwier-
dziła, że ksiądz Jerzy jest dla niej zagroże-
niem, a taki ktoś na żadne sentymenty nie 
mógł liczyć. 
S. Cz.: Czym tak najbardziej narażał 
się Popiełuszko władzy? Częstotliwością 
odprawianych mszy za ojczyznę, treścią 
homilii, które przyciągały tłumy, a może 
tym, że był kapelanem Solidarności. Co 
najbardziej drażniło partyjnych funk-
cjonariuszy?
Z. B.: Wszystkim po trochę, ale najbardziej 
jego przeciwnicy nie mogli znieść tłumów 
pojawiających na mszach za ojczyznę. 
Zjeżdżali ludzie z całej Polski, niezależnie 
w jakim mieście msza była odprawiana. 
Ksiądz Jerzy miał charyzmę, przyciągał 
Polaków, głosił piękne kazania, oparte na 
ewangelii. Nie był politykierem, choć ta-
kiego właśnie chciano z niego zrobić. Był 
kapłanem, który potrafił dotrzeć ze swoim 
przesłaniem. Jego zabójcy nigdy z nim nie 
rozmawiali, a i tak go nienawidzili.
S. Cz.: Na tyle, że zadali mu śmierć mę-
czeńską.

Zabójców zgubiła pewność siebie
Rozmowa ze Zbigniewem Branachem, 

autorem książki „Zlecenie na Popiełuszkę”
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Z. B.: Bito go pałami o długości 54 centy-
metrów i średnicy 3 centymetrów. Między 
miejscem uprowadzenia pod Toruniem,  
a tamą we Włocławku zatrzymywali się 
sześć razy i torturowali księdza. Sam Pio-
trowski przyznał, że zadał księdzu co naj-
mniej czternaście uderzeń, więc można 
sobie wyobrazić ile ksiądz Popiełuszko wy-
cierpiał przed śmiercią. Po prostu postano-
wili go umęczyć przed śmiercią.
S. Cz.: Ksiądz Jerzy zdawał sobie spra-
wę z czyhających na niego niebezpie-
czeństw?
Z. B.: Jak najbardziej. Na przestrogi za-
wsze odpowiadał, że wszystko w rękach 
Boga. Nie mógł odstąpić od głoszenia 
prawdy. 
S. Cz.: A władze kościelne próbowały go 
w jakiś sposób chronić?
Z. B.: Otrzymał propozycję wyjazdu do 
Rzymu, ale z niej nie skorzystał. Powie-
dział, że jest kapelanem warszawskiej Soli-
darności i musi zostać przy związkowcach. 

Tu było jego miejsce, z którego nie miał 
zamiaru się ruszać.
S. Cz.: Początek lat osiemdziesiątych ce-
chował się nasileniem walki z kościołem?
Z. B.: Tak, ponieważ uznano, że Solidar-
ność została już spacyfikowana, że stan 
wojenny spełnił swoją rolę w tej kwestii, 
więc postanowiono dokładniej zająć się 
działalnością kapłanów.
S. Cz.: Po latach niektórzy zakwestio-
nowali ustalenia poczynione podczas 
ówczesnego śledztwa wyjaśniającego 
śmierć Popiełuszki. Na podstawie jakich 
dokumentów to czyniono?
Z. B.: Na żadnych. To zwykłe spekulacje. 
Kwestionować można wszystko, podważać 
również, tylko trzeba mieć jakieś dowody. 
Hipotezę, że ksiądz Jerzy Popiełuszko zgi-
nął w dniu innym niż 19 października 1984 
roku trudno uznać za fakt. Wszelkie dostęp-
ne dokumenty jednoznacznie potwierdzają 
wydarzenia przedstawione podczas proce-
su zabójców. Rozmawiał Sebastian Czech

S. Cz.: Są jeszcze jakieś materiały w tej 
sprawie, które trzeba rozpoznać, planu-
je się pan tym dalej zajmować?
Z. B.: Zawsze można coś znaleźć, tym 
bardziej biorąc pod uwagę ówczesną biu-
rokrację. Być może istnieją jeszcze jakieś 
zapiski zawieruszone między partyjnymi 
papierami. Ale pamiętać należy, że stanu 
faktycznego dotyczącego śmierci księdza 
Jerzego nic już nie zmieni. Ta zbrodnia, 
jak została perfekcyjnie zaplanowana, tak 
została dokładnie zbadana. Można jeszcze 
ewentualnie dotrzeć do notatek świadczą-
cych, czy potwierdzających inwigilację, 
jednak nie wpłynie to w żadnym razie na 
ustalenia tamtego śledztwa, prowadzonego 
zresztą bardzo sprawnie. Władza chcia-
ła z jednej strony pokazać, że przykładnie 
ukarze sprawców, dzięki czemu dowiedzie-
liśmy się w ogóle o niektórych praktykach 
stosowanych przez służby specjalne w tam-
tym systemie.

Światowy Dzień 
Walki z Cukrzycą

Cukrzyca jest chorobą społeczną, na którą na całym 
świecie choruje około dwa miliony osób. Należy do 

najczęstszych i najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. 
Podstawą jej leczenia jest edukacja nie tylko samego dia-
betyka, ale także jego rodziny. Takie spotkania, szkolenia 
dla swoich członków organizuje Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Brzozowie, które aktywnie działa już 
11 lat. 

Tradycją stało się, że członkowie stowarzyszenia co 
roku spotykają się na obchodach Światowego Dnia Walki  
z Cukrzycą. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. w brzozowskiej kolegiacie 21 października. Dalsza 
część spotkania okolicznościowego odbyła się w sali ban-
kietowej hotelu Alta, gdzie wszystkich zebranych powitał 
Prezes Brzozowskiego Koła Diabetyków Stanisław Połdiak. 

Ciepłe słowa pod adresem członków koła oraz życze-
nia przekazali zaproszeni goście: Senator RP Alicja Zając  
i Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca. Na uroczystość przyby-
li również przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, 
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, a także delega-
cje z zaprzyjaźnionych kół z Sanoka, Krosna, Jasła, Leska 

 i Jedlicza. Goście życzyli członkom dużo zdrowia, wytrwałości oraz po-
zytywnego nastawienia do walki z tą trudną i jakże podstępną chorobą.  

Podczas obchodów okolicznościowy referat na temat zagrożeń, 
jakie niesie cukrzyca wygłosił Jerzy Kuczma – Ordynator Oddziału We-
wnętrznego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.  Jak co roku prze-
mawiający podkreślali, jak ważne jest zwiększenie świadomości społe-
czeństwa odnośnie objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych 
z cukrzycą. 

Na zakończenie Prezes Stanisław Połdiak w ramach podziękowań 
wręczył zasłużonym osobom symboliczne bukiety kwiatów. Spotkanie 
uświetniły Julia Skwara i Julia Kałamucka uczennice SP Nr 1 w Brzozo-
wie, które pod opieką Urszuli Woroniec z Brzozowskiego Domu Kultu-
ry zaprezentowały swoje umiejętności wokalne.

Anna Kałamucka

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Brzozowie 
składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy 
przyczynili się do zorganizowania obchodów Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą. Wśród nich znaleźli się: Starostwo Powiatowe  
w Brzozowie, Urząd Miejski w Brzozowie, Urząd Gminy w: Doma-
radzu, Dydni, Haczowie, Jasienicy Rosielnej i Nozdrzcu,  Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, Poseł na Sejm RP Bogdan 
Rzońca, Senator RP Alicja Zając, Firma ALTA, Firma GRAN-PIK, 
firma farmaceutyczna „Diagnosis”, Beata Dziuban Apteka „Omega”, 
Apteka Barbary Sawki, Henryk Kozik i Stanisław Pilszak. 
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Trwają prace przy remontach kolej-
nych odcinków dróg na terenie gminy Do-
maradz. Dzięki tym pracom przejazd re-
montowanymi traktami będzie bezpieczny 
i komfortowy.

Nową nawierzchnię otrzymała 
m.in. droga do przysiółka „Doboszówka”  
w Golcowej. Prace przy niej przebiegały  
w dwóch etapach. W pierwszym ściągnięte 
zostały zniszczone i popękane płyty jum-
bo. Droga zyskała nową podbudowę i na-
wierzchnię z solidnego klińca. Na ten etap 
Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego w wysokości 28 
tysięcy złotych. Następnie, już na własny 
koszt, wzmocniła brzegi, wykonała koryt-
ka odpływowe i nawierzchnię bitumiczną 
na odcinku 276 mb. Całość inwestycji 
zamknęła się kwotą 80 tysięcy złotych. 
– Inwestycja nie byłaby możliwa bez do-

brej woli i współpracy osób mieszkających  
w tym przysiółku. Cieszę się, że inwestycję 
tę udało się zrealizować, gdyż mieszka tam 
wiele osób, a droga odpowiedniej szeroko-
ści i jakości na pewno wpłynie na jakość 
podróżowania tym odcinkiem – stwierdził 
Jan Kędra - Wójt Gminy Domaradz.

Nowe nawierzchnie posiadają też 
droga rolnicza w Domaradzu oraz do przy-
siółka „Różanka” w Golcowej. Ich remont 
został sfinansowany z Funduszu Sołeckie-
go. W związku z tym, że płyty jumbo uło-
żone są jeszcze na wielu innych drogach, 
a na większości są one połamane, plano-
wana jest ich wymiana. Ich miejsce zajmie 
nawierzchnia bitumiczna. Dokumentacje 
z projektami na te inwestycje czekają na  
rozstrzygnięcie i decyzje o wysokości dofi-
nansowania z zewnątrz.

Nowe nawierzchnie dróg

Nową nawierzchnię zyskała droga do przysiółka 
„Doboszówka”Elżbieta Boroń

W trosce o bezpieczeństwo pieszych
W ramach przygotowań do zbliżającej się zimy władze gminy 

Domaradz zakupiły ciągnik z pługiem i piaskarką. Jego głównym za-
daniem będzie odśnieżanie chodników.

Do tej pory funkcję tę pełnił traktorek – kosiarka do stadionów. 
– Koszty napraw tego sprzętu były naprawdę duże, a efekty jego pra-
cy - mizerne. Stąd też decyzja o zakupie. Trzeba tu dodać, że z roku na 
rok, w naszej gminie przybywają kolejne metry traktów chodnikowych, 
gdyż zależy nam na bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego. Bezpiecznie musi być też zimą, gdy jest ślisko i pada śnieg  
– stwierdził Jan Kędra, Wójt Gminy Domaradz.

Traktor został zakupiony z funduszy gminnych. Kosztował 
37 tysięcy złotych. Ciągnik jest dwunapędowy, produkcji japońskiej  
i w przeciwieństwie do swego poprzednika, posiada kabinę, która jest 
ogrzewana i ma klimatyzację. Sprzęt jest nieduży, dzięki czemu będzie 
sprawnie odśnieżał chodniki i wąskie drogi. W okresie letnim, po do-
czepieniu przyczepy, wykorzystany zostanie do przewozu materiałów 
budowlanych na potrzeby gminy. Warto dodać, że traktor można też 
dostosować do koszenia poboczy. Elżbieta Boroń, fot. Tomasz BoberNowy ciągnik z pługiem i piaskarką

Edukacja na łonie przyrody
Ogólnodostępne miejsce o charakte-

rze dydaktyczno – edukacyjnym oraz na-
sadzenia pierwszych ośmiu drzew, to efekt 
ekologicznego projektu zrealizowanego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Domaradz. 

- Dzięki tej inicjatywie stworzone 
zostało edukacyjne miejsce odpoczynku 
dla coraz większej liczby seniorów – miesz-
kańców Domaradza uprawiających nordic 
walking, wycieczek szkolnych czy osób 
preferujących różne formy turystyki rowe-
rowej. Teren, to plac o wielkości 3,5 ara, 
znajdujący się przy trzykilometrowej dro-

dze prowadzącej z centrum wioski do lasu. 
Jest to bezpieczne, ciche miejsce, na terenie 
Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Kra-
jobrazowego, które przez wiele wcześniej-
szych lat nie było użytkowane. Teren został 
teraz zagospodarowany i mamy nadzieję, 
że będzie to pierwszy krok w kierunku roz-
woju infrastruktury turystycznej w Doma-
radzu. Miejscowość ta, naprawdę ma się 
czym pochwalić, nie tylko zabytkami, ale  
i rzadkimi okazami roślinności, jak choćby 
kłokoczka południowa. Warto też wykorzy-
stać położenie tego miejsca, przy trasie w 
kierunku Bieszczad. Byłoby tutaj napraw-

dę dobre miejsce do zrobienia przystanku  
w podróży – mówiła Bernadeta Głód, Pre-
zes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Domaradz. 
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Projekt „Na przekór metryce” realizowany od lipca do września 
2015 r. przez grupę nieformalną Animatorzy pod auspicjami Stowarzy-
szenia Kobiet Wiejskich w Hłudnie miał na celu integrację w wieku 
emerytalnym mieszkańców Hłudna.

Warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty kulinarne, zakup 
niezbędnych materiałów oraz wycieczka edukacyjna do Arboretum  
w Bolestraszycach – to wszystko mogło być zrealizowane dla mieszkań-
ców wsi dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich - Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne.

W trakcie 4 spotkań, które prowadziła Pani Irena Kipisz, uczest-
nicy warsztatów rękodzieła artystycznego zgłębili zwiedzę z zakresu  
technik bibułkarskich. Uczestnicy warsztatów kulinarnych, prowa-

Na przekór metryce

dzonych przez Panią Krystynę Toczek, poznali zaś sekrety 
przygotowywania tradycyjnych dań. Miłym akcentem dla 
uczestników inicjatywy był wyjazd do Arboretum w Bole-
straszycach. Była to odskocznia od codzienności, zgłębianie 
wiedzy z zakresu botaniki, ale również możliwość bliższego 
poznania i integracji.

Projekt obejmował również organizację otwartej bie-
siady dla uczestników i ich rodzin, która odbyła się w ostat-
nia sobotę września w Domu Strażaka w Hłudnie. Wszyscy 
mogli obejrzeć efekty pracy wykonanej na zajęciach ręko-
dzielniczych, jak i skosztować potraw przygotowanych na 
warsztatach kulinarnych. 

Wspólnie spędzony czas przyczynił się do nawiąza-
nia cennych relacji. Inicjatywa potwierdziła, że warto orga-
nizować podobne działania, ponieważ dobrze wpływają na 
integrację osób starszych. Wspólne działania osób starszych 
przełamały stereotypy a przede wszystkim zapełniły wolny 
czas, który często starsze osoby spędzają przed telewizorem.

Z pewnością były to dla wszystkich niezapomniane 
wspólnie spędzone chwile. Realizowanie wszystkich zało-
żonych działań nie byłoby możliwe, gdyby nie osoby, które 
w sposób szczególny zaangażowały się w projekt, a swoją 
pracę wykonywały w ramach wolontariatu. 

Stanisław Szpiech

Warsztaty rękodzieła Warsztaty kulinarneWyjazd do Arboretum w Bolestraszycach

Tablice informacyjne zapraszają do zapoznania się z fauną i florą najbliższej okolicy

Elżbieta Boroń, fot. Arch. Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

W ramach projektu postawione zosta-
ły dwie dwustronne tablice, informacyjno - 
edukacyjne z mapą, posiadające zadaszenie. 
Opisana jest na nich lokalna fauna i flora oraz 
uwzględnione obszary terenów chronionych. 
Nasadzono także pierwsze drzewa. Na pla-
cu pojawiły się sadzonki jodły, klonu, ol-
szy czarnej, grabu, derenia jadalnego, sosny  
i cisu.  – Profesjonalne wsparcie merytorycz-
ne otrzymaliśmy od pań z Zespołu Karpac-
kich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Ich 
dziełem są informacje na tablice oraz wykaz 
drzew, które warto by było zasadzić. Nasza 
inicjatywa jest otwarta na kolejne potrzebne 
propozycje wyposażenia. Z uwagi na ograni-
czoną ilość środków finansowych, teren nie 
został jeszcze doposażony. Będziemy jednak 
szukać sponsorów, by go ubogacić, bo jest to 
dzikie, malownicze i przyjazne dla odpoczyn-
ku miejsce. Mamy też nadzieję, że inicjatywa 
ta, zwiększy świadomość ekologiczną społe-
czeństwa, a w dzieciach, młodzieży i również 
w osobach dorosłych zwiększy zainteresowa-
nie najbliższym otoczeniem przyrodniczym i 
cennymi gatunkami roślin i zwierząt – podsu-
mowała Prezes Głód.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna - przedsię-
wzięcie pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na 
poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji” realizowane przez 
Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP). 
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Dla komfortu kierowcówTrwają prace przy remoncie dróg 
dojazdowych do pól na terenie gminy Ha-
czów. Łączny koszt wykonania tych prac 
zamknie się kwotą ponad 80 tysięcy zło-
tych.

Nową nawierzchnię bitumiczną 
otrzymały drogi w Jasionowie, Trze-
śniowie oraz we Wzdowie. Zadanie jest  
realizowane dzięki dotacji otrzymanej  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. – Modernizowane 

drogi są traktami często uczęszczanymi. Korzystają z nich osoby dojeżdżające do swych 
pól, a w Trześniowie również do domostw. Drogi te zniszczone zostały przez ciężki sprzęt 
rolniczy, powodując, że przejazd nimi był bardzo trudny – stwierdził Stanisław Jakiel 
-Wójt Gminy Haczów.

Oprócz dróg rolniczych nową nawierzchnię bitumiczną zyskała również droga  
w Malinówce „Na osiedle”. Remont ponad czterystumetrowego odcinka zamknie się  
kwotą prawie 58 tys. złotych.

Około 32 kilometry mieli do pokonania uczestnicy I Gimnazjalnego Raj-
du Rowerowego zorganizowanego przez nauczycieli wychowania fizycznego  
z haczowskiego Gimnazjum. Celem przedsięwzięcia było propagowanie ak-
tywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.

Rajd rowerowy, to jeden z elementów programu profilaktycznego pro-
mującego zdrowy styl życia, który obecnie realizuje Gimnazjum w Haczowie. 
– Zdrowy styl życia, to nie tylko zdrowe pożywienie, ale to również ruch na 
świeżym powietrzu. Chcieliśmy zachęcić młodzież, by wyszła z domu sprzed 
komputerów i telewizorów. Mieli już okazję spróbować  spaceru z kijkami nor-
dic walking, marszobiegów, a teraz proponujemy rowery. Mamy nadzieję, że 
rajd zachęci ich do spędzania większej ilości czasu na wolnym powietrzu, naj-
lepiej w towarzystwie rówieśników, by razem mogli wymieniać się spostrzeże-
niami i wrażeniami. Na przełomie stycznia i lutego zorganizujemy staropolski 
kulig, zaś w czerwcu drugi rajd rowerowy na zakończenie roku. Chcemy wrócić 
do tych dawnych, sprawdzonych wzorców, wychowawczych w zgodzie z naturą, 
które gwarantują wszechstronny rozwój młodego człowieka  - wyjaśniała Hele-
na Zawada, Dyrektor Gimnazjum w Haczowie.

Trasa rajdu przebiegała następująco: wyjazd z parkingu przed budyn-
kiem OSP w Haczowie, następnie w kierunku Haczowa Siciny, Wróblika 
Szlacheckiego przez Milczę, Bziankę i Besko i z powrotem przez Bziankę do 
Gimnazjum w Haczowie. – Organizując ten rajd chcieliśmy zaproponować 
młodzieży aktywny wypoczynek w gronie koleżeńskim. Mamy w naszym Gim-
nazjum uczniów z Bzianki. Zależy nam, by oni również czuli się u nas dobrze  
i bezpiecznie. Szukaliśmy jakiejś formy aktywnego wypoczynku, która pocią-
gnęłaby młodzież, zachęciła do spróbowania czegoś nowego. Mamy nadzieję, 
że rajd się spodoba, a wypady rowerowe zagoszczą w rozkładach dnia naszych 
uczniów – mówiła Justyna Terlecka, pomysłodawczyni rajdu. Warto dodać, że 
do uczestnictwa zaproszeni zostali uczniowie wszystkich gimnazjów z terenu 
gminy Haczów. Z każdego z nich pojawiła się delegacja wraz z opiekunem. 
Jednak najliczniejszą grupę stanowili haczowscy gimnazjaliści. - Ten rajd to 
świetny pomysł. Bardzo się cieszymy, że mamy taką fajną panią nauczycielkę 
-  Justynę Terlecką, która potrafi wymyślić coś fajnego dla uczniów i Panią 
Dyrektor, która na takie przedsięwzięcia się zgadza. Mamy dobrą grupę, bo 
jedziemy praktycznie wszyscy. Dobrym pomysłem było też zaproszenie uczniów 

z innych gimnazjów. Jest to świetna okazja żeby się 
poznać, bo przecież już niedługo idziemy do innych 
szkół i na pewno gdzieś tam się spotkamy. Razem bę-
dzie nam na pewno raźniej. Poza tym, w tym roku 
szkolnym uczymy się o zdrowym stylu życia. Temat 
jest fajny, obszerny i bardzo na czasie. Na pewno 
wiele dobrych nawyków z tego wszystkiego wyniesie-
my – zgodnie stwierdziły Ola Liput, Klaudia Śliwka, 
Karolina Czapor, Adrianna Bąk i Klaudia Prajsnar. 

Każda z grup rowerowych miała swojego 
opiekuna. Jako, że rajd był rekreacyjnym przed-
sięwzięciem surowo zakazano jakichkolwiek wy-
ścigów. Uczniowie mieli zapewnioną także pomoc 
techniczną i medyczną. W rajdzie wziął udział tak-
że Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Haczów. – Jest to 
nowa inicjatywa i warta uwagi, co zmobilizowało 
mnie do skorzystania z zaproszenia. Uważam, że 
pomysł jest bardzo dobry, z jednej strony zachęca 
młodych, by wyszli z domu, a z drugiej daje wiele 
możliwości od nawiązania kontaktów z rówieśnika-

mi z terenu naszej gminy, po rekreację i obserwację 
najbliższych okolic. Zwykle bowiem jest tak, że mija-
ne obszary migają nam tylko za szybami samochodu  
i nie ma czasu, by bliżej im się przyjrzeć. Teraz bę-
dzie po temu okazja, zwłaszcza, że przygotowano dla 
młodych quiz z pytaniami ze znajomości najbliższej 
okolicy – stwierdził Wójt Jakiel.

Po powrocie do szkoły na uczestników rajdu 
czekały pieczone kiełbaski, szarlotki i  owoce i oczy-
wiście wspomniany już quiz przygotowany przez 
Dyrektor Helenę Zawadę.

Elżbieta Boroń

Rowerem po zdrowie

Młodzież wyruszała w trasę małymi grupami wraz z opiekunami

Elżbieta Boroń
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Było to niezapomniane popołudnie w Saloniku  
w „Krzywem Zwierciadle” u Bogusławy Krzywonos, 
która gościła 4 października br. wspaniałego człowieka  
- Edwarda Marszałka z Krościenka Wyżnego.

Edward Marszałek - leśnik, magister prawa, dok-
tor nauk leśnych, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie, przewodnik beskidzki, ratow-
nik górski, członek Rady Programowej dwutygodnika 
„Las Polski” i Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej  
w Gołuchowie, członek honorowy Speleoklubu Beskidz-
kiego.

Autor kilkunastu książek o tematyce leśnej i gór-
skiej m.in.: „Leśne opowieści z Beskidu”, „Z karpac-
kich lasów”, „Skarby podkarpackich lasów”, „Las pełen 
zwierza”, ”Żubr przywrócony górom”,  Od siekiery, czyli 
wstęp do toporologii”, „Z dziejów leśnictwa na Podkar-
paciu” „Wołanie z połonin. Opowieści bieszczadzkich 
goprowców”, „Leśne ślady wiary”, „Ballady o drze-
wach”,  tomiku poetyckiego „W wielkim szałasie Biesz-
czadów”, tekstów do albumów „W lasach Podkarpacia” 
i „Lasy Polski”, kilkuset artykułów popularnych opubli-
kowanych na łamach „Głosu Lasu”, „Lasu Polskiego”, 
”Ech Leśnych”, „Trybuny Leśnika”, ”Przeglądu Leśni-
czego” oraz 30 o charakterze naukowym, sześciokrotnie 
uczestniczył ze swoimi referatami w konferencji nauko-
wej ”Las w kulturze polskiej”, prezes Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym, redaktor 
naczelny miesięcznika „Dębina” i „Echa  Połonin”.

Trzykrotny laureat Ogólnopolskiego Przeglą-
du Twórczości Amatorskiej Leśników w Gołuchowie.  
W 2003 r. za wiersz „Węglarz” otrzymał główną nagro-
dę w konkursie poetyckim Festiwalu „Bieszczadzkie 
Anioły”. Otrzymał kilkakrotnie wyróżnienia za wiersze  

w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Lampę Ignacego Łukasiewi-
cza” m.in. w 2003, 2014 roku, II nagrodę w Konkursie Wiersza Klasycznego  
„O  Buławę Marszałka” w Sulejówku w 2014 r., jego wiersz „Wilczym 
płajem” w 2012 r. został wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie 
Poetyckim „Wrzosowisko” w Piwnicznej i Mistrz Mowy Polskiej  finału 
XIV edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, który odbył się  
w Gdyni 29 września 2014 roku.

Laureat m.in. nagrody im. Dyrektora Adama Loreta przyznanej 
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za publikacje promu-
jące leśnictwo (2005), nagrody Podkarpacki Dziennikarz Roku (2004) za 
cykl artykułów w kwartalniku „Echa Połonin”,  tytułu „Leśnik Roku 2006” 
nadanego przez kapitułę „Przeglądu Leśniczego” w Poznaniu.

Zajmuje się także fotografią przyrodniczą i rzeźbą w drewnie. Od lat 
organizuje cykliczny konkurs o tematyce przyrodniczej „Leśne fotografie”. 
Może się poszczycić licznymi nagrodami  i wyróżnieniami za twórczość  
w tych dziedzinach oraz 8 wystawami indywidualnymi.

Posiada Srebrną i Złotą Odznakę GOPR, Złoty Krzyż Zasługi. Był 
Człowiekiem Roku Podkarpacia 1997,  jest narratorem filmów TVP Regio-
nalna „Leśne Rezerwaty Podkarpacia” i TV Planete + „Leśny Przewodnik 
po Bieszczadach”.

Był oczywiście koncert słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci  
z Krzywego z wykorzystaniem fragmentów wierszy Edwarda Marszałka 
„Szałas”, „Leżąc w buczynie”,  Brzegiem połoniny”, „Szepty gór”, „Dłu-
bana kapela”, „Modlitwa”, piosenki „Lato, lato czeka”, „Płonie ognisko”, 
„Jak dobrze nam”, „W zielonym gaju” z płyt CD i wspólnie śpiewane oraz 
rozmowa Bogusławy Krzywonos z gościem spotkania i jego wspaniałe 
wystąpienie „Botanika przeciw chamstwu”, za które otrzymał tytuł Mistrza 
Mowy Polskiej, wywołujące salwy śmiechu u zebranej publiczności.

Cztery wokalistki – Kamila Pomykała, Diana Sokołowska, Emilia 
Sokołowska  i Monika Krowiak z zespołu „Mansarda” z Niebocka kie-
rowanego przez Jadwigę Rajtar – Żaczek  zadedykowały znakomitemu 
Gościowi kilka piosenek : „Zielone wzgórza nad Soliną”, „Anioły biesz-
czadzkie”, „Bieszczadzkie niebo sierpniowe”, „Zajazd pod Różą”, przy 
akompaniamencie gitarowym Jadwigi Rajtar –Żaczek.

Próbę swego talentu wokalnego i instrumentalnego dał nam Edward 
Marszałek grając na gitarze i śpiewając wspaniale, szkoda tylko, że jeden 
utwór. Oklaskom i zachwytom nie było końca.

Szacowny Gość otrzymał od Bogusławy Krzywonos piękne pisem-
ne podziękowanie za udział w spotkaniu i bukiet kwiatów. Bogusław Sur-

Spotkanie z Edwardem Marszałkiem 
– Mistrzem Mowy Polskiej w Krzywem

Gościem w Saloniku w „Krzywem Zwierciadle” 
był Edward Marszałek

Występ wokalistek z zespołu „Mansarda”
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Coraz popularniejsze staje się przekazywanie prezentów 
ślubnych na rzecz fundacji oraz innych organizacji użytku pu-
blicznego. Państwo Młodzi tworząc zaproszenia ślubne proszą  
w nich o dary inne niż kwiaty w zależności od upodobań i sym-
patii. 

Dzień ślubu to wyjątkowe wydarzenie dla każdej pary.  
8 sierpnia w Górkach odbył się ślub Eweliny i Kamila. Ten wy-
jątkowy dzień na pewno na zawsze pozostanie w ich pamięci jako 
wspomnienie jednej z najpiękniejszych chwil w życiu. Młoda 
Para, dzieląc się swoim szczęściem postanowiła poprosić swo-
ich gości, by zamiast tradycyjnych prezentów dołączanych do 
życzeń, goście przekazali na rzecz Fundacji „W Trosce o Życie” 
upominki dla małych podopiecznych. 

Kilka dni po tej uroczystości otrzymaliśmy prezenty ślub-
ne od naszej wolontariuszki Eweliny i jej męża Kamila. Młoda 
Para zamiast kwiatów, czy innych prezentów dla siebie, poprosiła 
gości o zabawki, które trafią w ręce małych podopiecznych Fun-
dacji „W Trosce o Życie”. Otrzymaliśmy całe mnóstwo pięknych 
maskotek, zabawek i gier, które przekażemy zgodnie z życzeniem 
Eweliny i Kamila.

W imieniu Zarządu, pracowników, a przede wszystkim 
podopiecznych Fundacji „W Trosce o Życie” bardzo dziękuje-
my za przekazane prezenty i okazane serce. To piękny i bardzo 
szlachetny gest. Jesteśmy przekonani, że upominki, które trafią do 
najmłodszych podopiecznych Fundacji spodobają się dzieciom, 
wywołają na ich buziach uśmiech i zrodzą w ich sercach radość. 
Dzięki tak wspaniałym przyjaciołom, jakimi są Ewelina i Kamil 
możemy nieść pomoc i podarować odrobinę radości tym, którym 

na co dzień jej brakuje. Z całego serca dziękujemy! Mamy nadzieję, 
że zapoczątkuje to kolejnym takim przedsięwzięciom na terenie po-
wiatu brzozowskiego. Niech Ewelina i Kamil będą dla wszystkich 
wzorem dobroci, szlachetności i wielkiego serca.

Życząc im wszystkiego najlepszego na nowej drodze ży-
cia, gratulujemy tejże pięknej postawy. To wspaniałe uczucie mieć 
świadomość, że są ludzie, którzy potrafią bezinteresownie nieść po-
moc innym i dzielić się swoim szczęściem z innymi. 

EWELINA I KAMIL - ŚLUBNI BOHATEROWIE

Jolanta Górniak

macz ze Stowarzyszenia Euro-San wręczył Bogusławie 
Krzywonos dyplom za udział w wakacyjnym konkursie 
fotograficznym „Polskie pola kwiatem malowane” oraz 
nagrody rzeczowe – album na fotografie i  książkę Krzysz-
tofa, Winicjusza Jezierskiego „Zamyślenia, zauroczenia  
i oczarowania polskie”.

Wszyscy zaproszeni zostali do stołu, na którym 
królowały: jabłka i śliwki Anny Kocyły, placek kruchy ze 
śliwkami Marii Nykiel, rogaliki z różą Bożeny Howorko 
oraz kawa i herbata. 

Wspaniały gość Edward Marszałek mimo tego, że 
jest człowiekiem wielu pasji i w związku z tym jest osobą 
bardzo zajętą i o napiętym grafiku posiedział z nami przy 
stole, wspaniale opowiadał i  wspominał. Spotkanie z nim 
pozostanie  dla nas niezapomnianym przeżyciem.

W saloniku gościli ponadto: Henryk Cipora, Maria 

Nykiel, Maria Kocyła, Anna Kocyła, Bożena i Marcin Howorkowie z Krzy-
wego,  Danuta Sokołowska z Wydrnej, Grupa „Dobra Myśl” – Aleksandra 
Handek, Anna Przystasz, Agnieszka Prugar z Grabownicy, Zofia Olejko  
i Anna Szuba z Grabownicy, Jadwiga i  Tomasz Żaczkowie z Nieboc-
ka, Małgorzata Wolanin – fotograf i myśliwy Koła Łowieckiego „Jeleń”  
z Brzozowa, Bogusław Surmacz ze Stowarzyszenia Euro-San, Halina 
Kościńska „BGP”, Jan Wolak Portal „Brzozowiana.pl, wcześniej wymie-
nione wokalistki „Mansardy” oraz Ola Howorko, Krzyś Kocyła i Kasia 
Kondracka z Krzywego, która zagrała nam także na flecie. Bogusława 
Krzywonos  jak zwykle zadbała o scenografię spotkania: były reproduk-
cje obrazów, rekwizyty do wierszy deklamowanych przez dzieci, a także 
plansze dotyczące gościa spotkania Edwarda Marszałka i przypomnienie 
wizyty w Izbie Regionalnej w Krzywem Mistrza Mowy Polskiej 2011 
r. Adriana Wiśniowskiego – leśnika z Cisnej i Jego równie wspaniałego 
wystąpienia. 

Halina Kościńska, fot. Jan Wolak
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Ozdobna kasetka, subtelny świecz-
nik czy pomysłowy serwetnik – to tylko 
niektóre z prac, jakie powstały w ramach 
konkursu „Pamiątka z Regionu Brzozow-
skiego z elementami i wzorami kultury 
ludowej”. Jego uczestnicy pokazali, że 
pomysłów na oryginalne pamiątki im nie 
brakuje, a misterne cudeńko może po-
wstać z najróżniejszych materiałów.

- Należało wykonać przedmiot użyt-
kowy w dowolnej technice, który mógłby 
służyć jako pamiątka z regionu brzozow-
skiego. Trzeba przyznać, ze konkurs był 
dość trudny, ale jesteśmy zdania, iż trze-
ba sobie stawiać ambitne cele – mówiła 
Małgorzata Chmiel, Prezes Stowarzysze-
nia Ludzi Twórczych w Brzozowie, które 
było organizatorem konkursu.  

Środki finansowe stowarzysze-
nie pozyskało z projektu Fundacji Ban-
ku Zachodniego WBK we współpracy 
z Bankiem Zachodnim. W jego ramach 
realizowany był konkurs grantowy „Tu 
mieszkam, tu zmieniam”, którego cele 
omówiła Julita Jakubowska - Dyrek-
tor Banku Zachodniego WBK S.A. Od-
dział w Krośnie. – Była to już druga 
edycja konkursu, do którego w tym roku 
zgłoszono 2224 projekty, natomiast 300  
z nich otrzymało zwycięskie granty. Udział 
w projekcie mógł zgłosić każdy komu na 
sercu leży dobro małej społeczności i  kto 
chce, by żyło nam się piękniej i lepiej. 
Oczywiście możliwe były różne obszary 
wsparcia. Każdy kto miał pomysł czy kon-
cepcję, która miała szansę przyczynić się 
do konkretnej zmiany jego społeczności 
lokalnej mógł wziąć udział w projekcie. 
Z tego miejsca gratuluję SLT organizacji 
konkursu. Cenię zapał i zaangażowanie 
jego członków, bez których nie byłoby nas 
tutaj. Jak Państwo widzą nasz bank nie 
stoi obok osób, które tak pięknie pielęgnu-
ją tradycję i kulturę – podkreślała Julita 
Jakubowska. 

W konkursie wzięło udział 40 osób 
w dwóch kategoriach: młodzież gimna-
zjalna i dorośli. W tej pierwszej najwięk-
szym talentem i pomysłowością wykazał 

Oryginalne pamiątki z regionu
się Dominik Komada z Przysietnicy wyko-
nując kasetkę z wizerunkiem brzozowskie-
go ratusza. - O konkursie dowiedziałem się  
w szkole, potrzebowałem jednak trochę cza-
su, aby przemyśleć co mogłoby być oryginal-
ną pamiątką użytkową. Fajnym pomysłem 
wydawało mi się ozdobne pudełeczko. Wy-
konanie takiej szkatułki trochę trwało. Wła-
ściwie to robiłem ją każdego dnia po trochę, 
zdecydowanie jednak było warto – zapewnia 
laureat I miejsca Dominik Komada. Drugie 
miejsce jury przyznało Julii Kielar z Hum-
nisk za świecznik z herbem Brzozowa, zaś 
trzecie Patrycji Niemczyk z Trześniowa za 
chatę z Trześniowa.

Wysoko ocenione zostały również 
prace osób dorosłych. Jak podkreślili człon-
kowie jury z przewodniczącą Barbarą Flo-
rek na czele ich zadanie było bardzo trudne, 
zaś obrady burzliwe. Ostatecznie pierwsze 
miejsce przyznane zostało Annie Foryś  
z Haczowa za grafikę cerkwi w Uluczu. Na 
drugim miejscu ex aequo znalazły się pra-
ce Joanny Szmigiel z Humnisk, Emilii Kłak  
z Turzego Pola oraz Aleksandry Jajko z Tu-
rzego Pola. Naszyjnik z cisów autorstwa Jo-
anny Madej otrzymał trzecią lokatę. Zostały 
również przyznane wyróżnienia w każdej 
kategorii. 

- Serdecznie gratuluję wszystkim 
uczestnikom konkursu. Mam nadzieję, że 
będziecie rozwijać swoje talenty z korzyścią 
dla nas wszystkich – gratulowała Sekretarz 
Powiatu Ewa Tabisz. - Moja radość jest tym 
większa, iż wśród laureatów znajdują się 
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Haczowie, którą to placówkę samorząd 
powiatu prowadzi od wielu lat. Jest mi bar-
dzo miło, gdy widzę jak jej wychowankowie 
rozwijają swoje talenty. 

Oprócz ekspozycji prac konkurso-
wych można było obejrzeć wystawę ilustra-
cji do bajek oraz malarstwo olejne jednego 
z członków SLT - Bogdana Kubala oraz wy-
stawę rękodzieła Koła Gospodyń Wiejskich 
z Przysietnicy. 

W spotkaniu wzięli udział: Sekretarz 
Powiatu Ewa Tabisz, Dyrektor Banku Za-
chodniego WBK S.A. Oddział w Krośnie 
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Wizyta studyjna 
Członków Stowarzyszenia Ludzi Twórczych

W dniach 3-4 października 2015 r. 
trzydziestoosobowa grupa członków SLT 
uczestniczyła w wizycie studyjnej, którą 
zorganizowała na podsumowanie 5-ciu lat 
działalności Prezes stowarzyszenia.

Celem tej edukacyjnej podróży było 
poznanie miejsc związanych z kulturą  
w jej rozmaitych aspektach, zarówno tych 
z przeszłości jak i nowoczesnych. 

Program wyjazdu był bardzo intere-
sujący, w pierwszy dzień członkowie SLT 
uczestniczyli w XVI Międzynarodowym 
Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej, 
gdzie zapoznawali się z tajnikami wytwa-
rzania koronki klockowej, wykonywanej 
przy pomocy podłużnych szpulek, często 
drewnianych, zwanych klockami. W Fe-
stiwalu udział wzięli twórcy koronek kloc-
kowych z kilkunastu państw m.in. z Bel-
gii, Czech, Chorwacji, Holandii, Niemiec, 
Rosji, Słowacji i miejscowe koronczarki  
z Bobowej. W każdy dzień odbywał się 
również pokaz mody projektantek z Czech, 
inspirowany różnymi sposobami zestawie-
nia koronki klockowej z ubraniem. 

Wyjazd ukierunkowany był również 
na zapoznanie się z działalnością innych 
organizacji pozarządowych z sąsiedniego 
województwa, mających zbieżne cele sta-
tutowe z naszymi.

Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci 
przez Panią Prezes Teresę Rucką ze Stowa-
rzyszenia Miłośników Małej Ojczyzny Be-
rest /gmina Krynica Zdrój/ i Członków tej 
organizacji, gdzie wspólnie uczestniczyli-
śmy w warsztatach rękodzieła oraz zosta-
liśmy poczęstowani pysznym obiadem. 
Zwiedziliśmy również drewniany kościół 
pw. MB Nieustającej Pomocy (dawniej 
cerkiew łemkowska pw. św. Kosmy i Da-
miana) z 1842 r. 

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Mi-
łośników Małej Ojczyzny Berest, było 
możliwe dzięki przychylności Pana Da-
riusza Reśko Burmistrza Krynicy Zdroju. 
Podczas drugiego dnia zwiedziliśmy inte-
resujące Muzeum Nikifora, podziwialiśmy 
prace tego artystycznego samouka, zalicza-
nego do grona najwybitniejszych na świe-
cie malarzy  naiwnych - prymitywistów.

Resztę dnia spędziliśmy na ogląda-
niu rękodzieła małopolskich artystów, któ-
rzy wystawiali swoje prace na Krynickim 
Deptaku podczas „IV Hubertusa Krynic-
kiego”. 

Wyjazd był bardzo ciekawy, sądzę 
że zainspiruje naszych członków do pod-
jęcia podobnej działalności artystycznej. 
Dofinansowania kosztów wizyty studyjnej 
udzielił nam Urząd Miejski w Brzozowie.

Małgorzata Chmiel 
Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych 

w Brzozowie

Wśród młodzieży gimnazjalnej wyróżnienia otrzyma-
li: Sebastian Wacek, Jakub Bednarczyk, Gabriela Wacek, Julia 
Bąk oraz Małgorzata Hebda. W kategorii dorośli wyróżnio-
no: Janusza Szałankiewicza, Kingę Boczar, Agnieszkę Rybę, 
Krystynę Gładysz oraz Barbarę Szubę z Haczowa. Nagrody 
specjalne tj. vouchery podróżne obejmujące 2-dniowy wyjazd 
do Bobowej na Międzynarodowy Festiwal Koronki Klocko-
wej oraz do Krynicy do Muzeum Nikifora, które otrzymali Na-
talia Rygiel z Haczowa, Barbara Wójcik z Golcowej i Barbara 
Toczek z Hłudna. Ponadto Jan Wolak (z Portalu Brzozowiana.
pl) ufundował piękny album dla najmłodszej uczestniczki 
konkursu Wiktorii Jatczyszyn z Humnisk, zaś Adam Snieżek 
dla najstarszego uczestnika, którym była Zofia Piróg z Przy-
sietnicy.

Julita Jakubowska, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie 
Henryk Kozik, Zastępca Burmistrza Sanoka Piotr Uruski oraz 
Poseł na Sejm RP III i VI kadencji Adam Śnieżek.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac miały miej-
sce 30 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół wo-
kalny „Mansarda” z Niebocka pod kierownictwem Jadwigi Rajtar-
-Żaczek.

Zaproszeni goście

Anna Rzepka
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Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień…
Wspomnienia żyją dopóty, 
dopóki do nich wracamy.

A rozkwitają tym wspanialej,
 im więcej serca wkładamy, 

w ich pielęgnowanie”.

19 września br. do brzozowskiej 
kolegiaty na uroczystą Mszę Świętą, roz-
poczynającą zjazd absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego – MATURA 1975, 
przybyło 58 uczestników. Mszę świętą 
odprawił nasz rocznikowy kolega ksiądz 
prałat Józef Łobodziński w koncelebrze  
z księdzem proboszczem Franciszkiem 
Gochem oraz księdzem wikarym Markiem 
Szczepańskim. Gośćmi honorowymi byli: 
pani profesor Anna Zalot - wychowawca 
klasy A i pan profesor Tadeusz Szarek - 
wychowawca klasy B. Ksiądz proboszcz 
powitał zebranych uroczyście, a homilię 
wygłosił kolega klasowy ks. Józef. Wra-
cając do lat szkolnych, podkreślił naszą 
codzienną obecność przed lekcjami w ko-
ściele, ważność tego spotkania w aspekcie 
dziękczynienia za przeżyte lata, zdobyte 
doświadczenia, przekazane dobro.

Przypomniał także o towarzyszą-
cych nam zawsze księżach: Infułacie Ju-
lianie Pudło i Tomaszu Ziębie - naszym 
katechecie, którzy w każdej dobrej i złej 
chwili byli z nami. Modliliśmy się także za 
zmarłych profesorów oraz zmarłych kole-
gów. Po zakończeniu mszy św. i wspólnym 
pamiątkowym zdjęciu udaliśmy się do re-
stauracji Alta, gdzie radośnie i ze wzrusze-
niem przeżywaliśmy dalszą część naszego 
spotkania. 

W restauracji Alta zebranych powitał 
kol. Wacław Frydrych. Szczególną chwilą 
było oddanie głosu naszemu specjalne-
mu gościowi 102-letniej pani prof. An-

nie Zalot. Wychowawczyni wprawiła nas  
w zdumienie wspaniałą pamięcią i recyta-
cją poezji, którą wplatała we wspomnienia 
dotyczące naszego pobytu w liceum. Pani 
profesor niezwykle ciekawie przedstawiła 
obrazy swojego życia w trudnych latach 
historii naszej Ojczyzny. 

Z wielką radością wspominała wy-
cieczki, pogodne i trudne momenty swo-
jego wychowawstwa. Mimo, że na zjazd 
nie przyjechał wychowawca klasy C - pan 
profesor mgr Janusz Pisula, to duchem był 

z nami, co zaznaczył napisanym li-
stem, skierowanym do swoich wychowan-
ków. Dziękując za zaproszenie, zapewniał 
o wciąż trwałych, gorących uczuciach. 
Życzył wszystkim wielu satysfakcji ze 
spotkania po latach dawno nie widzianych 
koleżanek i kolegów, nauczycieli, niezwy-
kłej atmosfery wspomnień. List ten został 
odczytany po przemówieniu pani profesor 
A. Zalot przez koleżankę A. Mendykę. 
Kolejną częścią uroczystości był wspólny 
obiad, liczne szkolne wspomnienia, zaba-
wa i wyjątkowa atmosfera towarzysząca 
naszemu spotkaniu. 

Choć trudno w to uwierzyć, upły-
nęło już 40 lat od chwili otrzymania przez 
nas świadectwa dojrzałości w brzozow-
skim liceum. Każdy jubileusz to okazja do 
wspomnień, w których staramy się ocalić 
od zapomnienia cząstkę historii, a przede 
wszystkim ludzi tworzących ją. W dniu 
jubileuszowego spotkania ciepłymi my-
ślami pełnymi wspomnień ogarnęliśmy 
naszą szkołę, nasze koleżanki i kolegów, 
wychowawców i nauczycieli. Nie sposób 
przywołać dziś wszystkie wydarzenia, ale 
przed naszymi oczami, jak w kalejdosko-
pie przesuwały się kolorowe obrazy z ła-

wek brzozowskiego liceum. Wspomnienia 
mają wyjątkową moc cofnięcia wskazówek 
zegara nawet o kilkadziesiąt lat. Powrócili-
śmy więc do najpiękniejszego okresu na-
szego życia, budząc w zakamarkach duszy 
obrazy wciąż żywe i niezmiennie trwałe. 
„Niezapomniane młodzieńcze lata. Szkol-
ne wspomnienia niezapomniane”. (Artur 
Oppman)

Rocznik nasz może się pochwalić 
tradycją spotkań organizowanych co 5 lat. 
Prawie stali organizatorzy pilnują termi-
nów i zajmują się całą oprawą uroczysto-
ści. Tym razem na zjazd przybyli nawet 
ci, których nie widzieliśmy 40 lat. Naj-
większą niespodziankę sprawiły nam ko-
leżanki zza granic naszego kraju, a nawet 
zza oceanu. Była to Teresa Łobaza z USA 
i Marta Ptasznik z Belgii. Nie obyło się bez 
śmiesznych sytuacji, wynikających z tego, 
że czas zrobił swoje i stając przed sobą, nie 
wiedzieliśmy kim kto jest. 

Na zjeździe panowała wyjątkowa 
atmosfera. Czas szybko płynął przy muzy-
ce, tańcach i wspomnieniach. Ubogaceni  
o nowe wrażenia rozstaliśmy się w nadziei, 
że może już za rok zobaczymy się znowu  
w 45 rocznicę rozpoczęcia nauki w brzo-
zowskim liceum. 

***
Cztery dziewczyny z oddziału C, po 

zjeździe odwiedziły swojego wychowawcę 
prof. Janusza Pisulę, zawożąc mu album ze 
zdjęciami z ostatnich trzech zjazdów. Jako 
jedna z uczestniczek, jestem zobligowana 
do przekazania pozdrowień wszystkim ko-
leżankom z klasy C i dodania, że prof. du-
chem nic się nie zmienił. Było to wspaniałe 
spotkanie – wymiana wspomnień. 

Elżbieta Froń, Anna Mendyka
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Anna Rzepka: Nowym Prezesem Stowarzysze-
nia został Pan jednogłośnie. Cieszy takie popar-
cie?
Andrzej Wrona: Cieszy ogromnie, gdyż świadczy 
to o dużym zaufaniu do mojej osoby. Będę się starał, 
aby tego zaufania i nadziei we mnie pokładanych 
nie zawieść. Jestem świadomy, że zaufanie buduje 
się bardzo ciężko i powoli, zaś stracić je można bar-
dzo szybko. 
A.Rz.: W dalszym ciągu zaufaniem darzą Pana 
mieszkańcy Golcowej, którzy ponownie powie-
rzyli Panu funkcję sołtysa. 
A.W.: Rzeczywiście jestem sołtysem już drugą ka-
dencję. Mam nadzieję, że skoro mieszkańcy wybrali 
mnie po raz drugi oznacza to, że nie znalazłem się w tym miejscu przypad-
kowo. I bardzo im za ten wybór dziękuję.
A.Rz.: Domyśla się Pan czym w wyborach kierowali się wyborcy, kiedy 
po raz pierwszy powierzyli Panu tę funkcję?
A.W.: Może charyzmą. Miałem tylko jednego kontrkandydata, ale bardzo 
zasłużonego dla naszej miejscowości. Czasem jednak wyborcy nie oceniają 
tylko dokonań, ale patrzą na osobowość i charyzmę kandydatów. Być może 
tak było i w tym wypadku, ale o to należałoby już zapytać mieszkańców 
Golcowej. 
A.Rz.: W jakim wieku rozpoczął Pan sołtysowanie?
A.W.: Miałem 27 lat, gdy zostałem sołtysem po raz pierwszy. Teraz, w wieku 
32 lat jestem najmłodszym sołtysem w powiecie brzozowskim i pewnie naj-
młodszym Prezesem Powiatowym Sołtysów w Polsce (śmiech).
A.Rz.: Praca społeczna od zawsze leżała w pana naturze? 
A.W.: Chyba tak. W szkole średniej pełniłem funkcję przewodniczącego 
samorządu uczniowskiego, następnie byłem Prezesem Okręgowym Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży, a podczas studiów na KULu byłem Prze-
wodniczącym Koła Misyjnego. Interesowałem się również lokalnymi proble-
mami. Startowałem w wyborach do rady gminy oraz na wójta Domaradza. 
Praca społeczna to spore wyzwanie, ale daje mi wiele satysfakcji. 
A.Rz.: W jakich sferach można zobaczyć efekty tej pracy?
A.W.: Praktycznie w każdej (śmiech). Co roku podejmujemy inicjatywy 
zadań z Funduszu Sołeckiego i bardzo wiele udało się zrobić. Począwszy 
od budowy dróg, poprzez budowę parkingów, pozyskanie wyposażenia do 
Domu Strażaka, po budowę placu zabaw, czyli takie zadania jakie podej-
mują inni sołtysi. Najbardziej jednak realizuję się w działalności kultural-
nej. Co roku organizuję turniej o Puchar Sołtysa w piłce nożnej halowej  
(w tym roku będzie to już V edycja), organizuję mecze towarzyskie piłki 
nożnej, rajdy rowerowe, wyjazdy na turnieje szachowe oraz wspieram or-
ganizację Dnia Dziecka. Ta praca jest najbardziej satysfakcjonująca, zaś 

największym podziękowaniem dla mnie jest radość na ustach uczestników i 
duża frekwencja w tych przedsięwzięciach.
A.Rz.: Jak udaje się połączyć działalność społeczną i zawodową z ży-
ciem rodzinnym? 
A.W.: Myślę, że udaje się to wszystko pogodzić dzięki dużej samodyscypli-
nie. Najważniejsza jest rodzina. Niedawno, bo 6 miesięcy temu przyszedł na 
świat mój syn Szymon, więc mogę powiedzieć, że rodzina jest teraz w kom-
plecie. Staram się układać swój czas tak, aby nie zaniedbywać obowiązków 

domowych. We wszystkim co robię wspiera mnie żona, 
pomimo tego, że czasem oboje przypłacamy to jakimś 
wyrzeczeniem. 
A.Rz.: Ostatnie cztery lata, gdy sprawował Pan funk-
cję Sekretarza w Zarządzie Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego Sołtysów dały Panu pewne do-
świadczenie na tym polu?
A.W.: Oczywiście. Ostatnie cztery lata pracy w zarządzie 
były dla mnie pewnego rodzaju szkołą, w której uczyłem 
się jak być dobrym sołtysem. Szkołą, w której poznałem 
wielu wspaniałych ludzi, którzy pomimo różnic wieku  
a czasem i światopoglądowych, potrafili się dzielić swym 
doświadczeniem wyniesionym z pracy samorządowej czy 
społecznej. Praca w stowarzyszeniu nie będzie więc no-
wością, ale zmieni się moja rola. Na pewno będą wy-
jazdy, gdyż będę reprezentował jako prezes powiat brzo-

zowski na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Będę 
się spotykał z samorządowcami, począwszy od gminy 
przez sejmik województwa, a na sejmie kończąc.
A.Rz.: Dobrze się Panu współpracowało z ubiegłym 
Prezesem Tadeuszem Wójcikiem?
A.W.: Tak. Pan Tadeusz zawsze traktował mnie po oj-
cowsku. Ma dobrze ukształtowaną osobowość i jest du-
szą towarzystwa. Naszą dotychczasową współpracę oce-
niam bardzo dobrze i mam nadzieję, że w dalszym ciągu 
będzie mi służył swoją radą jako członek zarządu. 
A.Rz.: Ma Pan już jakieś pomysły, które chciałby zre-
alizować? 
A.W.: (śmiech) Owszem, jednak najpierw chcę zwołać 
posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, aby moje pomysły 
były zaaprobowane przez Zarząd. Zdecydowanie chciał-
bym, aby Stowarzyszenie było bardziej widoczne w po-
wiecie. Czas pokaże czy uda nam się to zrealizować.  
A.Rz.: Sprecyzował Pan plany na przyszłość?
A.W.: Poniekąd. Podjąłem decyzję o rozpoczęciu kolej-
nego kierunku studiów, ponieważ chciałbym poszerzyć 
swoje wykształcenie z zakresu administracji. Myślę, że 
większa wiedza w tym obszarze będzie mi pomocna na 
wielu płaszczyznach i przyczyni się do mojego rozwoju. 
A.Rz.: Pełnić funkcję Prezesa SSKS to duże wyzwanie? 
A.W.: Z pewnością jest to spore wyzwanie, ale nie je-
stem sam. Będę starał się korzystać z doświadczenia in-
nych osób z Zarządu. To, co może być jakąś trudnością, 
to zdobycie autorytetu, biorąc pod uwagę, że niektórzy 
sołtysi są nawet o pół wieku starsi. Mam jednak nadzieję, 
że moja otwartość i szczerość intencji mi w tym pomogą.

Postaram się nie zawieść zaufania
Rozmowa z nowym Prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Andrzejem Wroną

Andrzej Wrona

Rozmawiała Anna Rzepka
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Jesienne „Zgrzyt-anie”
Już po raz kolejny 

w brzozowskiej Filii Peda-
gogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w Krośnie zorgani-
zowano wieczorek poetycki. 
Swoje wiersze zaprezento-
wali twórcy zrzeszeni w Ru-
chu Poetyckim „Zgrzyt”.

Na tę okoliczność bi-
blioteka zmieniła trochę swój 
wystrój. Odpowiedni klimat 
i atmosferę zapewniły świe-
ce i jesienne skarby przyro-
dy. Zgromadzonych powitała 
Elżbieta Szul, Kierownik Fi-
lii Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krośnie. Następnie piątka poetów zapre-
zentowała swoją twórczość. Głos zabrali: Katarzyna Tercha 
– Frankiewicz, Anna Ziemba – Lonc, Jan Organ, Krzysztof 
Graboń i Jacek Świerk. Wiersze miały różnorodną tematykę 
od historycznej, przez dedykowane konkretnym osobom, po 
takie które poruszały problemy naszego terenu. Jedne były 
jesienno – nostalgiczne inne prześmiewcze i satyryczne. Każ-
dy inny, oryginalny. – Są to nasze nowe wiersze. Staraliśmy 
się wybrać te, które napisaliśmy w tym roku. Ich prezentacja 
pokazała, że ogólnie wygląda to dość ciekawie, zobaczymy 

jednak jak będziemy je odbierać 
za kilka tygodni, miesięcy czy lat. 
Moje wiersze na przykład powsta-
ją na bazie konkretnych doświad-

czeń czy obserwacji, które dotyczą mnie czy bliskich mi osób. W taki 
sposób powstało np. „Pożegnanie Powstańca” – wyjaśniała Katarzyna 
Tercha – Frankiewicz.

Z przebiegu wieczorka zadowolona była także Elżbieta Szul, 
Kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.  
– To już siódme spotkanie z poetami z naszego regionu. Cieszę się, że są 
one tak ciepło odbierane przez nasze społeczeństwo. Mamy taką stałą 
grupę bywalów, ale przychodzą też zawsze nowe osoby, chcące posłu-
chać wierszy – mówiła Kierownik Szul.

Na zakończenie poeci nagrodzeni zostali gromkimi brawami oraz 
kwiatami. Całość zakończono słodkim poczęstunkiem i rozmowami.

Katarzyna Tercha – Frankiewicz

Elżbieta Boroń

Na wieczorku poetyckim twórcy zrzeszeni w Ruchu Poetyckim „Zgrzyt” 
zaprezentowali swoje wiersze 

Rywalizacja na międzynarodowych basenach i sukce-
sy w starciu z zawodnikami zarówno krajowymi, jak i za-
granicznymi, to najważniejsze ubiegłosezonowe osiągnięcia 
Brajana Wrony, pływaka pochodzącego z Brzozowa, a repre-
zentującego barwy Sokoła Rzeszów.

Ukoronowaniem letnich zmagań Brajana był wyjazd 
na dwudniowe Międzynarodowe Zawody Pływackie – Berlin 
2015, w których uczestniczyło 800 zawodników z różnych 
części Europy. Brajan skorzystał z zaproszenia Klubu Pły-
wackiego Ikar Mielec, dzięki znakomitym wynikom uzyski-
wanym w rywalizacji wojewódzkiej. Reprezentant Sokoła 
Rzeszów nie zawiódł oczekiwań mieleckich trenerów i już 
w pierwszym dniu sięgnął po brązowy medal na dystansie 

100 metrów stylem motylkowym. 
Rezultat poprawił w dniu następ-
nym, kiedy to motylkiem na dystan-
sie 200 metrów jako drugi dopłynął 
do mety. Pobyt w Berlinie obfitował 
nie tylko w wydarzenia sportowe. 
– Wraz z kolegami z Ikara Mielec 
zwiedzaliśmy niemiecką stolicę, 
zobaczyliśmy tamtejsze, olbrzymie 
ZOO oraz robiący niesamowite 
wrażenie słynny Park Wodny „Tro-
pical Island” – powiedział Brajan 
Wrona.

Siły z pływakami zagranicz-
nymi Brajan konfrontował już kilka 
tygodni przed eskapadą do Berli-
na. Na torach basenu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalo-
wej Woli wziął bowiem udział w IV 
Międzynarodowych Mistrzostwach 
Stalowej Woli, ścigając się z prze-
ciwnikami z Polski, Węgier, Biało-
rusi, Ukrainy i Słowacji. W sumie  
w mistrzostwach uczestniczyło 380 sportowców, spośród których zde-
cydowanie wyróżniał się między innymi nasz krajan. Prezentowane 
przez Brajana Wronę umiejętności pozwoliły mu zdobyć dwa tytuły 
wicemistrzowskie w stylu motylkowym na 100 i 200 metrów. 

Na podwórku wojewódzkim Brajan zdominował Letnie Mistrzo-
stwa Okręgu Podkarpackiego juniorów i młodzików w Dębicy. W swo-
jej kategorii wiekowej zajął pierwsze miejsce na 200 metrów stylem 
motylkowym, 50 metrów stylem motylkowym, 200 metrów stylem 
zmiennym, zaś z trzeciej lokaty cieszył się na dystansie 100 metrów 
stylem dowolnym. – Trochę żałuję, że zabrakło mnie pierwszego dnia 

Udany sezon

Brajan Wrona odbiera złoty medal na Letnich Mistrzostwach Okręgu 
Podkarpackiego juniorów i młodzików

Brajan Wrona
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Zwycięstwem drużyny gospodarzy zakończył się Turniej Koszy-
kówki Chłopców o Puchar Starosty Brzozowskiego, który 23 paździer-
nika odbył się w Zespole Szkół Budowlanych. W turnieju oprócz zwy-
cięzców wystąpiły ekipy brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych: 
„ogólnika” i „ekonomika” oraz gimnazjaliści z Jasionowa. 

Turniej rozgrywany systemem „każdy z każdym” rozstrzygnął 
się właściwie już w meczu otwarcia. W nim to zmierzyli się zdecydo-
wanie najmocniejsi tego dnia: teamy ZSB i ZSE. Lepiej w mecz weszli 
goście, którzy po pierwszej kwarcie prowadzili 11 – 1. Później jednak 
to gospodarze zaczęli grać zdecydowanie lepiej, a co najważniejsze 
skuteczniej. Szczególnie mocno postawili się w obronie, przez dwie 
kolejne kwarty nie dali sobie wrzucić ani jednego kosza i przed ostat-
nią odsłoną prowadzili 18 – 11. W czwartej kwarcie mecz był bardziej 
wyrównany i ostatecznie zakończył się zwycięstwem „budowlanki”  
21 – 15. 

W spotkaniu numer dwa spotkały się drużyny brzozowskiego 
ZSO i Gimnazjum w Jasionowie. Mecz miał wyrównany charakter,  
a o końcowej wygranej licealistów zadecydowały bardziej niż umiejęt-
ności koszykarskie parametry fizyczne zawodników. ZSO wykorzystał 
przewagę na tablicach i wygrał 19 – 12. 

W pozostałych meczach faworyci turnieju – zespoły ZSB i ZSE 
bardzo łatwo radzili sobie z przeciwnikami. Ekonomiści zwyciężyli 
kolejno ZSO 43 – 3 i z Jasionów 54 – 17, natomiast gospodarze ograli 
te drużyny odpowiednio: 42 – 15 i 41 – 24. W rezultacie więc tur-
niej z kompletem zwycięstw wygrała drużyna ZSB. Drugie miejsce 
zajął ZSE, trzecie – ZSO, a na czwartym uplasowali się uczniowie ZS  
w Jasionowie. Najlepszym zawodnikiem imprezy został uznany Ka-
mil Barański (ZSB), a w rozegranych pomiędzy meczami konkursach 
rzutu za trzy punkty oraz rzutu z połowy bezkonkurencyjny okazał się 
również uczeń zwycięskiej szkoły – Patryk Sajdak. 

Po zakończonych zawodach dyplomy, puchary oraz statuetki 
ufundowane przez Starostę Brzozowskiego wręczyli Piotr Tasz – Na-
czelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu 
oraz Jan Prejsnar – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Victoria dla ZSB

Drużyny  wystąpiły w składach:
ZSB: Patryk Sajdak, Kamil Barań-
ski, Adrian Herbut, Piotr Rachwał, 
Damian Dobosz, Mateusz Jakiel, Al-
bert Szczepek. Opiekun – Łukasz Pelc.
ZSE: Bartłomiej Smoleń, Jakub Korfanty, 
Wojciech Szelest, Michał Świder, Artur Kudła, 
Mateusz Walczak, Kamil Żak, Rafał Żyłka, Paweł Ścibor, 
Piotr Ścibor, Paweł Szmyd, Dominik Szałajko, Karol Wojtoń, 
Marcin Trzciński. Opiekun – Bogusław Lidwin.
ZSO: Karol Irzyk, Jakub Jamrugiewicz, Dawid Mazur, Woj-
ciech Nogaj, Kacper Bryś, Mateusz Bania, Artur Piątek. 
Opiekun – Artur Cyparski.
ZS Jasionów: Filip Rozum, Dawid Wójcik, Szymon Błaż, 
Mateusz Radzik, Michał Zawada, Michał Siwak, Kacper 
Ziembicki. Opiekun – Włodzimierz Pelczar.
Zawody sędziowali: Klaudia Florek z Jasionowa i Włodzi-
mierz Pelczar z Rymanowa.

Marek Szerszeń

mistrzostw, kiedy rozgrywany był wyścig w mojej koronnej konkuren-
cji, na 100 metrów stylem motylkowym. Nie da się jednak wszystkie-
go pogodzić. Wybrałem się na wycieczkę klasową i do domu wróci-
łem w noc poprzedzającą mistrzostwa, więc dzień otwarcia zawodów 
musiałem odpuścić. Ale nie ma co narzekać. Z występów na pozosta-
łych dystansach jestem bardzo zadowolony – podkreślił zawodnik 
Sokoła Rzeszów.

Sukcesów nie zabrakło też w Podkarpackiej Lidze Pływackiej 
Dzieci w Tarnobrzegu oraz na Grand Prix Leżajsk 2015. Na pierw-
szych zawodach Brajan triumfował na 100 metrów stylem motyl-
kowym, zaś w Leżajsku na 50 metrów stylem motylkowym oraz  
z drużynowo z Sokołem Rzeszów w sztafecie 4x50 stylem zmien-
nym. W mieleckim Pływackim Mityngu Świątecznym nie miał sobie 
równych na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym.

Sebastian Czech
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Blisko 300 uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych wzięło udział w Mistrzostwach Powia-
tu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, 
które w dniach 6-7 października odbyły się 
na obiektach MOSiR w Brzozowie. 

Zawody mimo nie najlepszej aury 
były bardzo ciekawe, a rywalizacja w po-
szczególnych biegach była niezwykle za-
cięta. W pierwszym dniu wystartowali 
uczniowie szkół podstawowych, którzy ry-
walizowali na dystansach 500 m i 1000 m.  
Na krótszym dystansie, spośród uczniów 
klas III-IV najlepszymi okazali się Wiktoria 
Szerszeń (SP Wara) i Kacper Turoń (SP Ba-
rycz). W kategorii starszej (klasy V-VI) nie-
spodzianek nie było i zwyciężyli aktualnie 
najlepsi nasi biegacze: Kinga Fil (SP Izdebki 
2) i Szymon Szmyd (SP Brzozów 1) – tego-
roczny mistrz Podkarpacia w lekkiej atletyce 
na dystansie 1000 m. 

Dzień później odbyły się biegi w kate-
gorii Gimnazjady i Licealiady. Gimnazjali-
ści walczyli na dystansie 1000 m (dziewczę-
ta) i 1500 m (chłopcy). Wśród dziewcząt po 
raz kolejny mistrzynią została niezawodna 
Kamila Drożdżal (G. Izdebki) – wielokrotna 
medalistka zawodów wojewódzkich i po-
wiatowych. Nasza mistrzyni mimo, że jest 
uczennicą I klasy nie pozostawiła rywalkom 
żadnych złudzeń i pewnie sięgnęła po ko-
lejny tytuł. Z kolei najlepszym w kategorii 
chłopców okazał się Sebastian Szczepek (G. 
Brzozów 1). Trzeba zaznaczyć, że gimnazja-
liści po raz pierwszy od kilku lat walczyli 
bez podziału na kategorie wiekowe.

Jako ostatni do przełajowej rywaliza-
cji stanęli licealiści startujący na dystansach 

1200 m i 1500 m. Tutaj także nie zanotowano więk-
szych niespodzianek, a zawody wygrali faworyci: 
Dominika Gołąb (I LO) i prowadzący od startu do 
mety Mateusz Lusiusz (ZSE).

Po zakończeniu zawodów najlepsi otrzyma-
li dyplomy i medale ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Brzozowie. 

Tegoroczne Mistrzostwa Województwa Pod-
karpackiego w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych były dla naszych reprezentantów niezwykle 
udane. W zawodach, które odbyły się 21 paździer-
nika br. w Kolbuszowej reprezentacja naszego po-
wiatu zdobyła aż 3 medale, w dodatku wszystkie 
złote. 

Medalowe „złote” żniwo rozpoczął nasz faworyt Szymon Szmyd (SP Brzozów 
1), który na dystansie 1000m wręcz „znokautował” rywali. Nasz mistrz szkół podstawo-
wych z wrześniowych mistrzostw województwa w lekkiej atletyce również w biegu na 
1000m swój bieg rozegrał wręcz jak profesor, będąc od samego startu w ścisłej czołów-
ce. Na ostatnich trzystu metrach przyspieszył i bez problemu wygrał potwierdzając, że 
obecnie na Podkarpaciu nie ma sobie równych.

Podobnie zwycięską rywalizację rozegrała Kamila Drożdżal (G. Izdebki) w biegu 
gimnazjalistek w kategorii amator. W tym roku rywalizowały one bez podziału na ka-
tegorie wiekowe, więc Kamila jako pierwszoklasistka musiała walczyć z dziewczętami 
starszymi o dwa lata. Nie było to dla niej zbytnim problemem. Jak przystało na mistrzy-
nię nasza zawodniczka spokojnie kontrolowała bieg, a na ostatniej prostej wyprzedziła 
jedyną przeciwniczkę, która do tego momentu wytrzymywała jej tempo. 

O ile wymienioną dwójkę można było zaliczyć do grona pewniaków walczących 
o końcowe zwycięstwo, to nasz trzeci złoty medalista Sebastian Szczepek na pewno 
takim nie był. Uczeń brzozowskiego gimnazjum pobiegł wręcz genialnie. Od początku 
narzucił takie tempo, że nikt nie był w stanie mu dorównać. Linię mety minął z dużą 
przewagą nad kolejnym zawodnikiem.

Znakomity występ zanotował także Dawid Fil, który w kategorii Licealiady  
w biegu zawodników z licencjami lekkoatletycznymi zdobył brązowy medal. Zawodnik 
ten to aktualnie uczeń V LO w Rzeszowie, ale na co dzień mieszkający w Izdebkach. 
Jeszcze kilka lat temu uczęszczał tutaj do szkoły podstawowej i gimnazjum. Reasumu-
jąc, występ naszej reprezentacji należy uznać za duży sukces. Oprócz plonu medalowe-
go zanotowano kilka wartościowych wyników w pierwszej „10”. Zawody były mocno 
obsadzone, a w 12 biegach wystartowało prawie 1000 biegaczy z całego wojewódz-
twa. Niewątpliwie ułatwieniem dla naszych sportowców był podział na biegi z udzia-
łem zawodników amatorów i zawodników z licencjami. Wyniki potwierdziły, że pośród 
amatorów przełajowcy ze szkół powiatu brzozowskiego plasują się w ścisłej czołówce 
Podkarpacia. 

Po zakończonych zmaganiach najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali 
dyplomy, medale i pamiątkowe koszulki. Nagrody w imieniu organizatorów wręczył 
Jacek Bigus – Wiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie. 

Indywidualne biegi przełajowe

Marek Szerszeń

***********
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Żywca

na nich
pomost

zabita
przez
Perse-
usza

czar da-
lekiego
kraju

księża
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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

Paulina Cipor, Anna Fiejdasz - kl. 3 G
Składniki: dynia, mleko, cynamon, cukier, mąka na za-
cierkę, szczypta soli
Wykonanie: 
Dynię pokroić w kawałki. Ugotować do miękkości  
w niewielkiej ilości wody. Po ugotowaniu dynię odcedzić 
i zmiksować. Do dyniowego musu dodać mleko. Zagoto-
wać. W międzyczasie przygotować zacierkę – do mąki do-
dać szczyptę soli i tyle wody, aby ciasto zaczęło się sklejać. 
Ucierać palcami tworząc niewielkie kluseczki. Można do-
dać gotową zacierkę do wrzącej zupy. Gotować do mięk-
kości kluseczek, od czasu do czasu mieszając. Doprawić 
do smaku cukrem i cynamonem.

ZSE W BRZOZOWIE
PRZEPISY

Paulina Stankiewicz - kl. 3 D
Składniki: 500 g mąki, szklanka kefiru lub maślanki, 1 jaj-
ko, 1 łyżeczka sody, ½ łyżeczki soli, szczypta cukru
Wykonanie:
Wszystkie składniki zagnieść ze sobą i wyrobić elastyczne 
ciasto. Odstawić na 15 minut. Rozwałkować na grubość 
ok. 1cm i wykroić okrągłe lub prostokątne placuszki. Roz-
grzać patelnię bez tłuszczu, kłaść placuszki i smażyć po 
kilka  minut z każdej strony (w trakcie smażenia podra-
stają). Najlepiej smakują podawane na ciepło z dodatkiem 
masła.

BANIONKA, 
CZYLI ZUPA 
MLECZNA Z DYNIĄ

PROZIAKI 
NA PATELNI




