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150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich
„Kto kocha swą Ojczyznę – cnoty, obyczaje,
Niech strzeże tej ziemi – niech ją w skiby kraje”

K

oła Gospodyń Wiejskich pełnią ważną
rolę w funkcjonowaniu wielu polskich
wsi. Przed laty ich działalność skupiała się
na wzajemnej pomocy w wypełnianiu codziennych obowiązków, dziś stawiają na
własny rozwój i podtrzymywanie tradycji.
Przedstawicielki KGW są ambasadorkami i chlubą swoich regionów. Aktywnie
uczestniczą w życiu kulturalnym wsi, łącząc doświadczenia pokoleń.
W tym roku przypada jubileusz
150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich. Z tej okazji
w powiecie brzozowskim 23 października
br. w Izdebkach panie z KGW obchodziły
okrągłą rocznicę swojej działalności.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą dziękczynną w kościele parafialnym
w Izdebkach, koncelebrowaną przez ks.
Dziekana Franciszka Gocha - Proboszcza
Parafii w Brzozowie, ks. Dziekana Tadeusza Pikora - Proboszcza Parafii w Golcowej, ks. Dziekana Edwarda Stępnia - Proboszcza Parafii w Niebocku, ks. Mariana
Bądala - Proboszcza Parafii w Odrzechowej oraz ks. Prałata Józefa Kasperkiewicza
miejscowego proboszcza.
Druga część uroczystości odbywała się w Domu Strażaka, gdzie wszystkich przybyłych powitała Przewodnicząca
Rady Powiatowej KGW Aleksandra Ekiert
wspólnie z Wójtem Gminy Nozdrzec Antonim Gromalą.
Jubileusz był okazją do przypomnienia historii organizacji kobiecych na
terenach wiejskich, a także ich najważniejszych osiągnięć oraz wyzwań jakie stoją
przed kobietami w dzisiejszej rzeczywistości. - Pionierami powstawania organizacji
kobiecych byli mężczyźni. Dzięki Juliuszowi Kraziewiczowi w 1866 r. w Piasecznie
powstało pierwsze w Polsce Towarzystwo
Gospodyń. Początkowo rola kół gospodyń polegała na wspólnych pracach gospodarskich, organizowaniu uroczystości
wiejskich. Z biegiem lat zakres działań
wzbogacał się do innych zajęć: budowania
i wyposażania świetlic, prowadzeniu kursów kroju, szycia, gotowania i pieczenia.
KGW współpracowały i nadal współpracują z różnymi organizacjami, które działają na wsi, strażakami, szkołami, czy parafiami. Dziś są dobrowolną, samorządną
i niezależną organizacją społeczną kobiet
wiejskich, działającą w ramach organizacji
kółek rolniczych. We wsiach, gdzie nie ma
kółek, KGW funkcjonują samodzielnie, mając swój regulamin – opowiedziała Przewodnicząca A. Ekiert.
W powiecie brzozowskim działa czterdzieści kół. Niektóre z nich mają
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po kilkadziesiąt lat. Najstarsze to KGW
w Haczowie, za dwa lata będzie obchodzić
110 lat swojego istnienia. Zawiązywało się
również jako Towarzystwo Kobiet Wiejskich. – W naszym powiecie kobiety służą rodzinie, wsi, Ojczyźnie. Angażują się
w różne przedsięwzięcia. Organizują między innymi wystawy, wigilie, spotkania
wielkanocne, zajęcia z dziećmi, pokazy
żywieniowe. Raz na kwartał zbieramy
się na spotkaniach Powiatowej Rady Kół
Gospodyń Wiejskich, którą założyłyśmy
w 2010 r. Tam omawiamy sprawy naszych
kół czy miejscowości. Dzielimy się swoimi
sukcesami, osiągnięciami, a czasami rozwiązujemy wspólnie różne problemy. Dzięki przychylności Starosty Brzozowskiego
Zygmunta Błaża spotykamy się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
W organizacji spotkań pomaga nam również Naczelnik Wydziału Organizacyjno
- Administracyjnego Ewa Szerszeń. Za
okazaną pomoc w imieniu wszystkich Pań
serdecznie dziękuję – podkreśliła A. Ekiert.
Nie zabrakło także słów uznania
i podziękowań za zaangażowanie Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, za ich wkład
w budowę więzi społecznych i rodzinnych
oraz kultywowanie bogatej tradycji wsi
polskiej. Spośród zaproszonych gości głos
zabrał Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca.
Podziękował paniom za wykonywaną pracę na rzecz swoich rodzin, a także za służ-

bę na rzecz swoich wiosek, gmin i powiatu.
Podkreślił, że praca kobiet wykonywana
na różnych odcinkach życia domowego,
rodzinnego, samorządowego zasługuje
na najwyższe uznanie. Życzenia oraz gratulacje z okazji jubileuszu dla członkiń
KGW przekazała również Senator RP Alicja Zając.
Historię powstania kół gospodyń
i kółek rolniczych w swoim wystąpieniu
przybliżył Prezes Krajowego Związku
Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie Władysław Serafin. - Dzięki tradycji
KGW przetrwały od zaborów aż po czasy
współczesne. Polska wieś stanowiła zwarte, sąsiedzkie środowisko, co powodowało
konieczność wzajemnego dogadywania się
i współpracy. Z czasem przybrało to zorganizowaną formę w postaci powołania
Kół Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcom,
zwłaszcza kobietom w skutecznym współdziałaniu, komunikowaniu się nie przeszkadzały żadne polityczne ustroje czy wojny. Nawet w czasie II wojny światowej koła
gospodyń i kółka rolnicze spotykały się,
żeby wspólnie poczytać książki, pośpiewać,
kultywować rodzimą kulturę oraz język
polski. Zgromadzenia organizowano nielegalnie, w sytuacjach poważnych zagrożeń,
ale nikogo to nie zniechęcało, nikt się nie
bał. Najważniejsze bowiem było utrwalanie polskości, naszych obyczajów i zwyczajów. Wartości te przekazywano z pokolenia

Pamiątkowe fotografie z odznaczeń orderem „Serca Matkom Wsi”
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na pokolenie, dlatego dzisiaj możemy świętować niezwykły jubileusz 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich - powiedział
W. Serafin
Na ręce Przewodniczącej Rady Powiatowej KGW Aleksandry Ekiert kwiaty
oraz list gratulacyjny dla wszystkich pań
z okazji jubileuszu przekazali również Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż i Wicestarosta Janusz Draguła. - Jubileusz 150-lecia
istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich to szczególna okazja do złożenia wszystkim Przedstawicielkom KGW
działających na terenie powiatu brzozowskiego najserdeczniejszych życzeń i wyrazów uznania. Zmieniały się uwarunkowania historyczne, gospodarcze, polityczne,
postęp ekonomiczny determinował powstawanie nowych organizacji społecznych,
a pozycja oraz reputacja Kół Gospodyń
Wiejskich na żadnym dziejowym etapie nie
została nawet zachwiana. Fakt ten w sposób niezaprzeczalny potwierdza pozytywne
znaczenie Waszej działalności, w ramach
której kultywujecie zwyczaje polskiej wsi,
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Danuta Czaja, Henryka Fień, Kazimiera
Gałajda, Bożena Gładysz, Zofia Główka,
Maria Grządziel, Jadwiga Kraczkowska,
Janina Kulon, Kazimiera Pilch, Teresa Sąsiadek, Danuta Sokołowska, Anna Starzak,
Maria Suwała, Maria Szajna, Ewa Toczek,
Krystyna Toczek, Mieczysława Wojdanowska, Małgorzata Wojtuń, Wanda Wojtoń, Julia Zabój, Ryszarda Żaczek, Maria
Żelaznowska. Wójt Gminy Nozdrzec An-

Kapela ludowa „Warzanie”

przekazujecie kolejnym pokoleniom wartości fundamentalne dla podtrzymywania narodowej tradycji, a jednocześnie dotrzymujecie kroku współczesności, podejmujecie
nowe wyzwania, realizujecie zadania dostosowujące Koła Gospodyń Wiejskich do
nowych czasów. Zasilacie dzięki temu swoje szeregi młodymi kadrami, gwarantując
funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich
w kolejnych latach. Życzymy wytrwałości,
dalszych sukcesów i satysfakcji ze społecznej działalności, a w życiu osobistym dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
W imieniu Burmistrza Brzozowa
życzenia dla KGW przekazał Zastępca
Dariusz Kamiński. Kwiaty oraz gratulacje
przekazali także Kierownik Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie Karol Duliński oraz Urszula Rajtar.
Kolejnym punktem uroczystości było
wręczenie odznaczeń resortowych nadanych przez Zarząd Krajowego Związku
Kółek i Organizacji Rolniczych. Orderem
„Serca Matkom Wsi” zostały uhonorowane
członkinie KGW: Maria Błaż, Teresa Bobola, Janina Cichocka, Stanisława Cwynar,
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toni Gromala otrzymał order „Za zasługi
dla Kółek Rolniczych”, który przyznawany jest osobom za wszechstronną pomoc
Kołom Gospodyń Wiejskich oraz Kółkom
Rolniczym.
Przedstawiciele Rady Regionalnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle wręczyli również dyplomy zbiorowe dla KGW
oraz indywidualne dla osób zasłużonych.

Z okazji Jubileuszu 150-lecia sponsorzy,
księża oraz każde Koło Gospodyń Wiejskich z powiatu brzozowskiego otrzymało
pamiątkowy puchar.
Podczas uroczystości przygrywała
Kapela ludowa „Warzanie”.
W jubileuszu wzięli udział również:
Urszula Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica
Rosielna, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy
Haczów, Jan Kędra – Wójt Gminy Domaradz, Beata Czerkies – Sekretarz Gminy
Dydnia, Agnieszka Baran – Sekretarz
Gminy Nozdrzec, Ewa Szerszeń – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Marek Owsiany – Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nozdrzcu.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Krajowego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych:
Adam Daszkowski – Dyrektor Wydziału
Samorządowego w Krajowym Związku,
Irena Soboń – Członek Zarządu Krajowego
i Przewodnicząca Regionalnej Rady Kobiet w Jaśle, Bronisław Maślany – Członek
Zarządu Krajowego Związku, Roman Piłat
– Prezes Zarządu Regionalnego Związku,
Edward Sowa - Sekretarz Rady Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle, a także Jan
Słowik – Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Haczowie i Kazimierz Konieczny
- Prezes Kółka Rolniczego w Jasionowie.
Anna Kałamucka
„Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości;
nieśmiertelni tam - gdzie kochamy”
Karl Jaspers

Rodzinie oraz bliskim

śp. Tadeusza BRYSIA
wieloletniego działacza niepodległościowego,
odznaczonego „Krzyżem Wolności i Solidarności”,
a także statuetką Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego
wyrazy najszczerszego współczucia
składają
Redakcja
Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
i Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Brzozowie
http://www.powiatbrzozow.pl
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Analizowali wyniki tegorocznych matur i wykonanie budżetu
XXIII sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Sprawom oświatowym i finansom
powiatu w dużej mierze poświęcona była
XXIII sesja Rady Powiatu w Brzozowie, która odbyła się 26 października br.
Uczestniczący w niej Radni i goście zapoznali się z przedstawionym przez Sekretarz Powiatu Ewę Tabisz sprawozdaniem
z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji. Starosta Zygmunt Błaż omówił
działalność Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym. Uczestnicy sesji poznali również informację o oświadczeniach
majątkowych złożonych przez radnych
i członków Zarządu Powiatu. Naczelnik
Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Magdalena Pilawska przedstawiła zagadnienia związane
z realizacją zadań oświatowych oraz dotyczące wyników egzaminów maturalnych
i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym

Magdalena Pilawska - Naczelnik Wydziału Oświaty,
Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu

2015/2016. Z przedstawionych danych
wynika między innymi, że w Zespole
Szkół Ogólnokształcących kształci się 595
uczniów. W bieżącym roku szkolnym do
klas pierwszych uczęszcza 180 uczniów
(6 oddziałów). Działające w Zespole Gimnazjum Dwujęzyczne liczy 51 uczniów,
którzy uczą się w trzech oddziałach. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę lokalową.
Nauka w szkole trwa na jedną zmianę od
7.10 do 15.00.
W Zespole Szkół Ekonomicznych
naukę pobiera 510 uczniów. Szkoła kształci w następujących kierunkach: technik
ekonomista, technik handlowiec, technik
hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. W szkole funkcjonuje
również liceum ogólnokształcące o profilu policyjno-prawnym i pierwsza pomoc
z ratownictwem medycznym. Do technikum uczęszcza 338 uczniów a do liceum
172. W klasach pierwszych uczy się 143
uczniów. Nauka w szkole odbywa się
w dwóch budynkach, w godzinach od 7.10
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

do 17.15. Szkoła posiada dobrą bazę lokalową.
W Zespole Szkół Budowlanych
kształci się 410 uczniów i 62 słuchaczy
w 18 oddziałach (technikum nr 2 - 157
uczniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 253 uczniów. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych liczy 62 słuchaczy. Do
klas pierwszych przyjęto 138 uczniów.
Nauka odbywa się w godzinach od 7.10
do 16.25.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kształci 89 uczniów w 17
oddziałach w trzech typach szkół, tj.
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Ponadto
zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi objętych jest 28 dzieci. Do klas
pierwszych przyjęto 19 uczniów.
W następnej kolejności naczelnik
M. Pilawska przeanalizowała wyniki
egzaminów maturalnych i egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2015/2016. Do
egzaminu maturalnego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących przystąpiło 179
uczniów, z czego 176 zdało maturę.
W Zespole Szkół Ekonomicznych egzamin maturalny zdawało 86 uczniów
(II LO – 27 uczniów- zdało 19, Technikum Nr 1 – 59 uczniów-zdało 39). Do
egzaminu maturalnego w Zespole Szkół
Budowlanych w technikum nr II przystąpiło 50 uczniów zdało 33. Na egzamin poprawkowy zdecydowało się 13
uczniów – zdało 6.
W szkołach dla dorosłych, tj. liceum ogólnokształcącym egzamin maturalny w maju zdawała 1absolwentka
- niestety bez powodzenia. Poprawiała
w sierpniu i egzamin zdała. Do przedstawionych zagadnień oświatowych Radni
nie mieli pytań.

Skarbnik Powiatu Marta Częczek omówiła wykonanie uchwały budżetowej powiatu
brzozowskiego za I półrocze 2016 roku oraz
przedstawiła informację o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Brzozowskiego za I półrocze 2016 roku. Sprawozdania te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną. Opinię Komisji
przedstawił Radnym jej Przewodniczący Mieczysław Barć, który stwierdził, że w oparciu
o przedłożone informacje Komisja Rewizyjna
stwierdza, że budżet był realizowany zgodnie
z uchwałami Rady Powiatu, a wydatki były
realizowane celowo i terminowo. Podsumowując pierwsze półrocze bieżącego roku planowane dochody powiatu zostały wykonane
w 51 %, wydatki zaś stanowią 42 % planu.
W kolejnej części sesji radni podjęli kilka uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła
określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym
jest powiat brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z nich. Następnie Radni zatwierdzili udział w projekcie pn. „Potęgujemy kompetencje” w ramach Działania 9.4
Poprawa jakości kształcenia zawodowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 i zatwierdzili zmiany uchwały
w sprawie utworzenia powiatowej jednostki
organizacyjnej – Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie. Podjęli również uchwałę dotyczącą
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań
i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 r., wyboru biegłego rewidenta
do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego za 2016 rok Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oraz zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok.
Ostatni punkt sesji, której przewodniczył Henryk Kozik, stanowiły interpelacje
i zapytania Radnych i wolne wnioski.
(inf. własna)
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Brzozowski Konwent Samorządowy

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż
przewodniczył posiedzeniu Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, który miał
miejsce 10 października br. w Starostwie
Powiatowym w Brzozowie.
Realizację inwestycji i remontów
w infrastrukturze drogowej w 2016 roku
omówił Wicestarosta Brzozowski Janusz
Draguła. – W tym roku obserwujemy coraz większe zainteresowanie inwestycjami
chodnikowymi. Dobry stan naszych dróg
powoduje, że jeździ się po nich wygodnie,
ale skłania również do rozwijania przez kierowców nadmiernych prędkości. Żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych konieczna
jest budowa chodników przy tych drogach.
W realizacji inwestycji partycypują gminy,
które finansują je w pięćdziesięciu procentach. Myślę, że należy tu podkreślić dobrą
i owocną współpracę samorządów gminnych z powiatem brzozowskim. Wspólnie
w tym roku zrealizowaliśmy inwestycje
chodnikowe na 16 odcinkach dróg w miejscowościach: Haczów – 216 mb, Malinówka – 425 mb, Jasionów – 386 mb, Wzdów
– 119 mb oraz drugi odcinek – 610 mb,
Barycz – 229 mb, Domaradz – 363 mb,
Golcowa – 214 mb, Temeszów – 235 mb,
Blizne – 235 mb, Jasienica Rosielna – 273
mb, Wola Jasienicka – 76 mb, Orzechówka – 51 mb, Zmiennica – 314 mb, Stara
Wieś – 240 mb oraz zabezpieczenie rowu
przydrożnego przy chodniku dla pieszych

w Malinówce. Łączny zakres rzeczowy tych
inwestycji to prawie 4000 mb, zaś łączna
wartość po przetargach wyniosła niemal
2 miliony złotych – przedstawił Wicestarosta Janusz Draguła.
Podczas posiedzenia przedstawiono
również praktyczne wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która
na terenie naszego województwa została
uruchomiona od 20 września br. (więcej
na ten temat na str. 8) oraz zasady działania detektora burz. Pierwsze zagadnienie

omówiła podkom. Anna Karaś z Komendy Powiatowej Policji, zaś temat związany
z detektorem burz przybliżyli obecnym Jerzy Szubra – Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Brzozowie oraz Marek

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
stanowiącej własność Skarbu Państwa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 r., Nr 1774 z późn. zm.) Starosta Brzozowski podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Do oddania w dzierżawę przeznacza się działkę nr: 146/1 o pow. 1,84 ha, o użytkach gruntowych: RIIIb -1,45 ha; RIVa – 0,34 ha; dr - 0,05 ha, położoną na terenie obrębu Grabownica Starzeńska, objętą księgą wieczystą – KS1B /00043833/5 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Brzozowie. Działka nr 146/1 zostaje oddana w dzierżawę na okres
lat 3 w drodze bezprzetargowej. Nieruchomość ta jest położona w terenach nie objętych
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Brzozowa z dnia 26.10.2016 r. nr: IGP.6727.360.2016.AZ.
Wysokość czynszu będzie stanowić równowartość pieniężną odpowiedniej ilości
pszenicy wg stawki szacunkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r., w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzier6

Ziobro – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie. Przypomnijmy,
że detektor burzowy to system specjalistycznych czujników sprzężonych ze
sobą, których zadaniem jest wykrywanie
wyładowań atmosferycznych. Urządzenie
oprócz wykrywania samych wyładowań
atmosferycznych potrafi sprawdzić, gdzie
tworzy się komórka burzowa, jaka jest jej
intensywność, położenie oraz trajektoria
przemieszczania się. Detektory sprawiają,
że można dość precyzyjnie określić miejsce powstania burzy, zaś dane z detektora
mogą okazać się bardzo przydatne zwłaszcza przy prognozowaniu zagrożeń, zabezpieczaniu wszelakich obiektów czy organizacji imprez masowych. Zainstalowany
na budynku Starostwa Powiatowego sprzęt
swym zasięgiem obejmuje obszar 90-100
km.
O aktywizacji osób bezrobotnych
w 2016 r. poinformował Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Józef
Kołodziej. Podkreślił on, iż w tym mo-

mencie zarówno w Polsce, jak i w naszym
powiecie jest widoczny znaczny spadek
bezrobocia. Budżet strategii rozwoju lokalnego na lata 2016 – 2023 omówiła Justyna
Kopera – Kierownik Biura Stowarzyszenia
LGD „Ziemia Brzozowska”.

Anna Rzepka

żawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz 1186), która
podlega waloryzacji z uwagi na zmianę
wskaźników cen skupu pszenicy w roku
poprzedzającym termin płatności.
Opłatę z tytułu dzierżawy należy
regulować do 28 lutego każdego roku po
uprzednim pisemnym powiadomieniu.
Szczegółowe informacje
można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Brzozowie w godzinach urzędowania,
w pok. nr 20 przy ulicy 3-go Maja 51.
Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
http://www.powiatbrzozow.pl
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax 13 43 414 59

Drożdżówki znów dostępne w szkołach
Z dniem 1 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach. Zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie z ubiegłego roku.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sklepikach szkolnych można sprzedawać między innymi:
- pieczywo, z wyłączeniem pieczywa produkowanego
z ciasta głęboko mrożonego,
- pieczywo półcukiernicze i cukiernicze, z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko
mrożonego.
Dotychczasowe rozporządzenie nakładało
w tym względzie ograniczenia, dopuszczało sprzedaż kanapek wyłącznie na bazie pieczywa razowego, pełnoziarnistego lub pieczywa bezglutenowego.
W ofercie sklepików znajdą się sałatki i surówki,
mleko, napoje zastępujące mleko (sojowe, ryżowe,
owsiane, kukurydziane, gryczane, orzechowe, jaglane, kokosowe i migdałowe), produkty mleczne - jogurt, kefir, maślanka, mleko zsiadłe, mleko acidofilne, mleko smakowe, serwatka, ser twarogowy, serek
homogenizowany, produkty zastępujące produkty
mleczne na bazie soi, ryżu, owsa, orzechów lub migdałów.
Sprzedawane mogą być także zbożowe produkty śniadaniowe, warzywa i owoce w tym suszone, nasiona bez dodatku cukrów lub substancji słodzących, soki, przeciery, musy bez dodatku cukrów
i soli. Obecnie sprzedawane w sklepikach produkty
mleczne oraz zbożowe mogą zawierać nieznacznie
wyższą niż dotychczas ilość cukru. Zawartość tłuszczu w produktach mlecznych została utrzymana na
dotychczasowym poziomie.
Dzieci będą mogły kupić w sklepiku naturalne wody mineralne nisko lub średniomineralizowa-

ne, wody źródlane i wody stołowe, a także napoje przygotowane
na miejscu (m.in. herbata, napary
owocowe, kakao naturalne) ale pod
warunkiem, że nie zawierają więcej
niż 10 g cukrów w 250 ml produktu oraz napoje bez dodatku cukrów
i substancji słodzących. Dostępne
będą także bezcukrowa guma do
żucia i gorzka czekolada o zawartości minimum 70 proc. kakao.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem jedzenie w szkolnych
i przedszkolnych stołówkach będzie musiało spełniać odpowiednie
wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm
żywienia dla populacji polskiej.
Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) mają zawierać produkty z następujących grup: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko
lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych
i inne nasiona oraz tłuszcze.
W ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach oświaty w dalszym ciągu podtrzymano między innymi wymóg sporządzania zup, sosów oraz potraw na bazie naturalnych składników, bez używania koncentratów
spożywczych z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. Zgodnie
z wytycznymi od poniedziałku do piątku stołówka może podać nie więcej niż
dwie porcje potrawy smażonej, przy czym do smażenia powinien być używany
olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej
50 proc. i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40 proc.
Każdego dnia w żywieniu zbiorowym należy podawać co najmniej
dwie porcje mleka lub produktów mlecznych i co najmniej jedną porcję z grupy „mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych”. W każdym posiłku
obowiązkowo powinny znajdować się warzywa lub owoce oraz co najmniej
jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie lub kolacji. Jednocześnie w całodziennym żywieniu dziecko będzie musiało otrzymać co najmniej 5 porcji warzyw lub owoców. W jadłospisie szkolnym co najmniej raz
w tygodniu ma się znaleźć porcja ryby.

Nie chcesz zachorować na grypę
- pamiętaj o szczepieniu!
W związku z zachorowaniami na grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przypomina, że grypa sezonowa to ostra choroba wirusowa, która szerzy się:
- drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania osoby zakażonej,
- poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
- poprzez dotykanie przedmiotów zanieczyszczonych śliną lub
wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej.
Choroba pojawia się nagle, zwykle po 24-48 godz. od zakażenia.
GŁÓWNE OBJAWY TO: wysoka gorączka, nawet do 39,5oC, bóle
mięśniowo-stawowe, złe samopoczucie, dreszcze, katar z płynną wye-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzozowie Maria Cecuła-Zajdel

dzieliną lub uczuciem zatkania nosa, bóle głowy, suchy kaszel,
ból gardła, biegunka, nudności, bóle brzucha – szczególnie
u dzieci.
NIE WPADAJ W PANIKĘ! NIE CHCESZ ZACHOROWAĆ? ZAPAMIĘTAJ!
- dostosuj ubiór do warunków atmosferycznych, tak aby nie
przegrzewać, ale również nie wyziębiać organizmu. Szczególnie dbaj o odpowiednie nakrycie głowy, oraz ciepłe, nieprzemakalne obuwie,
- dbaj o urozmaiconą dietę, bogatą w składniki odżywcze, witaminy i minerały,
- w miarę możliwości, niezależnie od warunków atmosferycznych, spędzaj aktywnie przynajmniej godzinę na świeżym
powietrzu,
- zwracaj uwagę na higienę rąk. Myj ręce wielokrotnie
7
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w ciągu dnia używając mydła i ciepłej, bieżącej wody,
- podczas kichania i kasłania zasłaniaj
usta i nos jednorazową chusteczką higieniczną,
- zawsze po jednorazowym użyciu wyrzucaj chusteczkę higieniczną do kosza
na śmieci, a następnie umyj ręce pod
bieżącą wodą,
- w przypadku braku jednorazowych
chusteczek higienicznych kichaj i kasłaj
w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie,
- unikaj dotykania okolic nosa, oczu i ust,
- unikaj bliskiego kontaktu z osobami,
u których występują objawy grypopodobne,
- w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie, pozostań w domu
i skonsultuj się z lekarzem,
- w sytuacji wystąpienia wzrostu liczby zachorowań na grypę unikaj przebywania
w miejscach dużych skupisk ludzi (kina,
dyskoteki, puby, centra handlowe, hale
sportowe, itp.)

ROZWAŻ CZY NIE ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO GRYPIE.
Szczepienie jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zabezpieczenia się przed
GRYPĄ i jej powikłaniami.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzozowie Maria Cecuła-Zajdel

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

Bezpieczeństwo w rękach społeczeństwa
Od kilku tygodni w naszym kraju działa w sieci Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej, każdy
obywatel może poinformować Policję
o działaniach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Warto tu jednak przypomnieć, że przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie ma możliwości
wezwania policji na pilną interwencję
bądź zgłoszenia przestępstwa.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna mapa naszego
kraju. Stanowi ona swego rodzaju platformę wymiany informacji pomiędzy
społeczeństwem a Policją. Program został stworzony tak, by jego obsługa była
intuicyjna. Na podstawie informacji
skatalogowanych do tej pory przez Policję stworzono bazę, która jest podstawą
legendy znajdującej się w aplikacji. Na
Mapę można wejść przez wyszukiwarkę
internetową bądź ze strony którejkolwiek
komendy policji w naszym kraju. Po zaakceptowaniu regulaminu korzystania
z aplikacji, wyświetli się geoportal
z mapą Polski. Tam bez problemu można
znaleźć i zaznaczyć konkretne miejsce, gdzie
zauważono naruszenie zasad bezpieczeństwa. Pozyskaną w ten sposób informację
zweryfikują w przeciągu kilku dni policjanci.
8

Na terenie Podkarpacia Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa uruchomiona została 20 września br. Projekt został pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez społeczeństwo. Tylko

przez niespełna pierwsze dwa tygodnie jej działania mieszkańcy naszego
województwa zgłosili łącznie prawie
1500 zdarzeń wskazując miejsca, które
w ich ocenie są niebezpieczne. – Mimo,
że Mapa już funkcjonuje, to jednak nie
wszyscy wiedzą jak ona działa i czemu
służy. Stąd też wychodząc naprzeciw
tym potrzebom, funkcjonariusze z naszej komendy spotykają się z mieszkańcami powiatu. Mamy nadzieję, że dzięki temu oni również aktywnie włączą
się w tę akcję sprawiając tym samym,
że na naszym terenie będzie się mieszkać bezpieczniej – wyjaśniała podkom.
Anna Karaś z zespołu prasowego KPP
w Brzozowie.
Dane statystyczne pokazują, że
najwięcej zgłoszeń na Podkarpaciu
wpłynęło z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Z naszego powiatu jest ich
już kilkadziesiąt. – Aplikacja potwierdza, że ludzie najbardziej obawiają się
brawurowo jeżdżących kierowców. Na
Mapę nanoszone są też miejsca, gdzie
wbrew zakazowi spożywany jest alkohol,
wskazywana niewłaściwa infrastruktura
drogowa, jej złe oznakowanie czy też miejsca z niewłaściwie zaparkowanymi pojazdami. Każde z tych zgłoszeń jest przez nas
http://www.powiatbrzozow.pl
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weryfikowane. Jeśli zostanie ono potwierdzone, będziemy dążyć do usunięcia konkretnego zagrożenia. Trzeba tutaj też dodać, że z jednego komputera można zgłosić
jedno zagrożenie na dobę – wyjaśniała
podkom. Anna Karaś. Na mapie można
znaleźć informacje m.in. o przestępstwach
najbardziej uciążliwych społecznie, aktach
wandalizmu, informacje o zagrożeniach
w ruchu drogowym czy też miejscach potencjalnie niebezpiecznych.
Oprócz Mapy, MSWiA wprowadziło też aplikację „Moja komenda”. Jest to
pierwszy mobilny przewodnik po polskich

jednostkach Policji. Jej zadaniem jest zlokalizowanie komend i komisariatów Policji, tak by w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić,
jak najszybciej do niej trafić. Dodano do
niej również dodatkowe jednostki, m.in.
rewiry dzielnicowych oraz posterunki.
Aplikacja zawiera również bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce umożliwiając ich odszukanie oraz kontakt z nimi.
Należy tu dodać, że została ona wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych
w telefonie, aplikacja sama odnajdzie naj-

bliższe policyjne obiekty. Po przejściu
w tryb online wystarczy jedno kliknięcie,
by wskazała trasę do najbliższej komendy
lub komisariatu. Równie sprawnie połączy
nas z dyżurnymi policjantami z wybranej
jednostki. Dodatkowo „Moja komenda”
umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
„Moja Komenda” dostępna jest na
telefony z systemem iOS oraz Android.
Można ją pobrać w App Store i Google
Play. Usługa jest bezpłatna.
Elżbieta Boroń

Konkurs „Bezpieczne wakacje 2016” rozstrzygnięty
17 października br. w brzozowskiej komendzie zebrała się komisja konkursu plastycznego „Bezpieczne Wakacje 2016”. Jest on skierowany do dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjów. Organizowany corocznie
przez brzozowskich policjantów konkurs
plastyczny „Bezpieczne Wakacje” ma
na celu przede wszystkim kształtowanie
pozytywnych zachowań i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu
w okresie wakacji przez dzieci i młodzież.
W tegorocznym konkursie
udział wzięło 20 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu brzozowskiego. Łącznie nadesłano 227 prac. Były one oceniane
w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat;
10-12 lat; 13-15 lat. Z każdej grupy zostały wyłonione trzy zwycięskie prace. Powiatowi zwycięzcy będą reprezentować
nasz powiat w finale, na szczeblu wojewódzkim.
Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: Marzena Komska-Ciesielska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, Nina Jantosz z
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzozowie,
Beata Wojtowicz z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozo-

wie i mł. asp. Daniel Śnieżek z Komendy
Powiatowej Policji w Brzozowie. Wyłoniła ona najbardziej pomysłowe, oryginalne
i pracochłonne prace plastyczne.
Laureatami konkursu zostali:
I kategoria 6-9 lat: 1. Norbert Florek - Zespół Szkół we Wzdowie, 2. Maja Ziemiańska - Zespół Szkół we Wzdowie, 3. Hubert
Bąk - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej.

II kategoria 10-12 lat: 1. Milena Pempuś - Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Brzozowie, 2. Jakub Dobrowolski - Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Brzozowie, 3. Aleksandra Śnieżek - Szkoła Podstawowa w Orzechówce.
III kategoria 10-12 lat: 1. Daria Burnat - Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie, 2. Marcelina
Macyk - Gimnazjum w Haczowie, 3. Wiktoria Szkółka - Gimnazjum w Haczowie.
Przyznano również po dwa wyróżnienia z każdej kategorii za pomysłowość i oryginalność wykonania. Wśród wyróżnionych znalazła się praca: Oliwii Milczanowskiej
z Zespołu Szkół w Niebocku, Emilii Leśniak z Zespołu Szkół we Wzdowie, Pawła Kobiałki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej, Julii Karamus ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Brzozowie, Klaudii Gładysz z Zespołu Szkół w Domaradzu i Aleksandry Janocha
z Gimnazjum w Haczowie.
Teraz zwycięskie prace zostaną przesłane do Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie, gdzie wezmą udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w finale wojewódzkim. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział w konkursie.
Oficer Prasowy KPP w Brzozowie
asp. Monika Dereń

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 411 41, fax 13 43 440 00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
www.straz.brzozow.pl

Czad - bądź czujny
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
w ramach kontynuacji kampanii edukacyjno - prewencyjnej prowadzonej m.in. przez Komendę Główną PSP przypomina, że okres użytkowania urządzeń ogrzewczych w domach mieszkalnych to co roku okres
zwiększonej ilości pożarów i wypadków związanych z zatruciem tlenkiem węgla popularnie nazywanym czadem. Podczas sezonu grzewczego 2015/2016 w okresie od 1 października do końca marca na terenie
powiatu brzozowskiego doszło do 35 pożarów budynków mieszkalnych w tym 27 pożarów sadzy.
Większość zdarzeń, do których
byli wzywani brzozowscy strażacy, to pożary, w których doszło
do zapalenia się sadzy w przewodach kominowych. Jak co roku
przypominamy, że pożary mogą
okazać się tragiczne w skutkach
pociągając za sobą ofiary śmiertelne. Jedną z przyczyn powodujących śmierć mieszkańców
podczas użytkowania pieców
jest tzw. czad, czyli tlenek węgla powstający w wyniku niecałkowitego spalania paliwa np.
w wyniku niesprawnych wentylacji w kotłowni, łazienkach bez
dostatecznej wentylacji, w których zainstalowany jest piecyk gazowy.
W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz.
Ma silne własności toksyczne. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet śmierć.

Pożar budynku gospodarczego w Bliznem
Do pożaru budynku gospodarczego w Bliznem doszło 5 października br. Pożar gasiły zastępy z JRG Brzozów, OSP Blizne, OSP
Jasienica Rosielna, OSP Przysietnica, OSP Domaradz, OSP Stara Wieś.
Strażacy z JRG Brzozów po przybyciu na miejsce zastali palącą

Służby, Inspekcje, Straże
Bardzo skutecznym zabezpieczeniem przed niebezpieczeństwem zatrucia się tlenkiem węgla są elektroniczne czujki
tlenku węgla oraz czujki dymu. Przedmiotowe czujki wyposażone są w akustyczny sygnalizator tzw. „syrenę” alarmującą mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu. Należy je
instalować w korytarzach, najlepiej w pobliżu sypialni, aby
ostrzeżenie nadeszło w porę. Zakup i instalacja takich czujek
pozwala niejednokrotnie na ocalenie mienia oraz tego co jest
bezcenne – naszego życia.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Brzozowie apeluje do mieszkańców miasta Brzozów
i powiatu brzozowskiego o szczególną ostrożność i przestrzeganie instrukcji obsługi pieców grzewczych na paliwo stałe
i gazowe, użytkowanych w budynkach jednorodzinnych.
PAMIĘTAJ CZAD ZABIJA!
Przepisy prawne: § 34 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach
lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych
oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych).
Polecamy stronę: KG PSP http://www.straz.gov.pl

się stodołę. Pożarem został objęty cały budynek gospodarczy. W chwili przybycia strażaków z Brzozowa na miejscu
działania prowadziła miejscowa jednostka OSP. Zastępy
z JRG Brzozów zabezpieczyły miejsce zdarzenia i podały
trzy prądy gaśnicze na palący się budynek. Przybywające
kolejne zastępy OSP systematycznie włączały się do działań.
Na miejsce pożaru przybył również patrol Policji i Pogotowie Energetyczne, które wyłączyło zasilanie na lokalnej stacji transformatorowej.
Po zlokalizowaniu pożaru przez strażaków, przystąpiono do rozbiórki spalonych elementów konstrukcji budynku. Ugaszone miejsce pożaru przekazano właścicielowi.
Spaleniu uległ: całkowicie budynek gospodarczy, wyposażenie budynku, sprzęt budowlany w tym: narzędzia budowlane i elektryczne typu piły spalinowe, sprężarka, cyrkularka, pompy do wody, silniki elektryczne, kosiarki spalinowe,
wykaszarki i inny sprzęt gospodarczy, narzędzia i maszyny
rolnicze, drewno na opał.
Działania gaśnicze trwały blisko 3 godziny.
Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek
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POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 421 37, 13 43 421 49, fax 13 43 421 48

P

oszukiwanie pracy w dzisiejszych czasach może okazać się nie
lada wyzwaniem. Jak dotrzeć do wymarzonego pracodawcy?
Gdzie szukać ciekawych ofert pracy? Jakie działania podjąć, aby
znaleźć pracę, która będzie dawała nie tylko możliwość zarobienia
pieniędzy, ale także satysfakcję? Warto dotrzeć do więcej niż jednego źródła ofert pracy. Im skala naszych działań będzie większa,
tym szanse na dotarcie do atrakcyjnych propozycji pracy również
wzrastają. Pamiętać jednak należy, że nie ma jednej konkretnej
metody, efekty osiągniemy tylko wtedy jeżeli będziemy stosowali kilka metod jednocześnie. Szukając pracy korzystajmy z kilku
możliwości:

nia relacji, efektywnego poszukiwania danych oraz umiejętności
sprzedażowych.
4. Rejestracja CV online; CV zamieszczone online ułatwia pracodawcom dotarcie do Twojej kandydatury. Swoje dane można
pozostawić na licznych stronach internetowych. Należy pamiętać o tym, aby poświęcić czas na zweryfikowanie danego portalu
i upewnić się, kto i w jakim zakresie będzie widział pozostawiane tam Twoje dane osobowe oraz czy będą one wykorzystywane
tylko i wyłącznie na poczet prowadzonych procesów rekrutacji.
5. Rozesłanie CV do wyselekcjonowanej grupy firm. Polega na
wysyłaniu aplikacji do firm, które szczególnie interesują Cię

Jak dzisiaj dotrzeć do ofert pracy?

1. Ogłoszenia Internetowe - najpopularniejszą obecnie metodą
jest bieżące przeglądanie ogłoszeń publikowanych w Internecie.
Ogłoszenia można wyszukiwać według wielu kryteriów: branży,
rodzaju stanowiska, poziomu stanowiska, miejsca zatrudnienia
itp. Portale te wyposażone są także w następującą funkcjonalność – pozostawiając swój adres mailowy można otrzymywać
powiadomienia o nowych ofertach, które spełniają wybrane
przez Ciebie kryteria.
2. Ogłoszenia prasowe - mimo stale rosnącej sile Internetu, ogłoszenia prasowe są nadal często wykorzystywane do publikacji
ofert pracy. Ogłoszenia zamieszczane są przez pracodawców
w dziennikach lokalnych, ogólnopolskich oraz w prasie branżowej i specjalistycznej.
3. Budowanie sieci kontaktów, czyli networking czyli systematyczne budowanie sieci kontaktów, które można uskuteczniać
na wiele sposobów: przez uczestnictwo w kursach, seminariach,
spotkaniach branżowych, grupach społecznościowych, forach
dyskusyjnych; za pomocą kontaktów zawodowych, osobistych.
Dzięki temu poznajemy osoby, które mogą nam bezpośrednio
pomóc w znalezieniu pracy lub znają osoby, które są w stanie
udzielić odpowiedniego wsparcia osobie poszukującej zatrudnienia. Główną zaletą networkingu jest to, że daje szansę dotarcia
do tych ofert, które nie będą nigdzie publikowane lub przed planowaną publikacją. Pozwala także na poznanie kultury organizacyjnej oraz innych aspektów, które mogą ułatwić decyzję o podjęciu zatrudnienia w konkretnej firmie lub branży. Umożliwia
kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów i utrzyma-

PODZIĘKOWANIE
Jednostka OSP Jabłonica Polska serdecznie dziękuje Staroście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażowi oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Józefowi
Kołodziejowi za przekazanie sprzętu komputerowego wraz
Prezes OSP Jabłonica Polska
z oprogramowaniem.
Zbigniew Józefczyk

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

jako potencjalni pracodawcy. Takie CV najlepiej wysłać do działu rekrutacji. Można także skorzystać z formularza na stronie
internetowej (znajduje się on najczęściej w zakładce Kariera),
który umożliwi pozostawienie swoich danych oraz CV.
6. Firmy doradztwa personalnego oraz biura karier; firmy tego
typu posiadają na swoich stronach internetowych zakładki dedykowane „dla kandydatów”, które często umożliwiają pozostawienie swojego CV lub też podają adres, na który można przesłać swoją aplikację. Firmy doradztwa personalnego realizując
procesy rekrutacyjne dla klientów zawsze sprawdzają zawartość
swoich baz danych i analizują ich zawartość w celu wyszukania
osób, które posiadają kompetencje zbieżne z opisem stanowiska
zleconym im przez klienta.
7. Stworzenie profilu na biznesowych portalach społecznościowych. W sytuacji, gdy pracodawca zaczyna poszukiwać kandydatów na stanowisko wykorzystuje dostępne w Internecie informacje na temat danej osoby. Nie pozostaje zatem nic innego, jak
stworzyć profesjonalny profil i na bieżąco go aktualizować.
8. Urzędy pracy. Dysponują one również ofertami pracy, Oprócz
tego można skorzystać z bezpłatnego i indywidualnego poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży a także ubiegać się
o dotacje w celu uruchomienia własnej działalności gospodarczej.
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie oferuje również pomoc w określeniu własnych predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, wsparcie w przygotowaniu dokumentów
aplikacyjnych oraz przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zapraszamy do skorzystania.
Doradca zawodowy Agnieszka Golonka

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy dla Rodziny oraz Bliskich
zmarłego śp.

Michała Copa

wieloletniego
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie
składają
Redakcja
Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
i Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Brzozowie
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Trening Pewności Siebie
jako skuteczny sposób radzenia sobie z przemocą rówieśniczą

Dokuczanie, bicie
Wszyscy uczniowie to robią
A ja żyję ze ściśniętym gardłem
Staram się być dzielny
Próbuję oprzeć się prześladowaniu
Ukrywam swój ból
Może oni przestaną, jeżeli nie będę
Się poruszał.
Dlaczego to na mnie zawsze wypada?
Czuję się taki samotny
Przestraszony do szpiku kości.
		
/wypowiedź ucznia/

O problemie przemocy w szkole
mówi się dziś coraz częściej. Dzieci, które
doświadczają dokuczania ze strony szkolnych kolegów rzadko zgłaszają swój kłopot wychowawcy czy rodzicowi. Obawiają się jak dorośli zachowają się wobec ich
problemu. Według prof. D. Olweusa, żeby
mówić o przemocy muszą być spełnione
następujące warunki:
• występuje intencja i zamiar krzywdzenia,
• osoba poszkodowana jest słabsza od
sprawców,
• ataki powtarzają się przynosząc poszkodowanemu ból i stres.
Wbrew powszechnemu przekonaniu
dorosłych, bicie nie jest jedyną poważną
rzeczą, która może spotkać dziecko, gdyż
istnieją różne formy przemocy w szkole:
• przemoc fizyczna (pchanie, bicie, szczypanie, kopanie, plucie, niszczenie i chowanie rzeczy, zamykanie w pomieszczeniach czy wymuszanie pieniędzy);

• przemoc słowna (przezywanie, grożenie,
obgadywanie, plotkowanie, przedrzeźnianie);
• przemoc emocjonalna (wykluczanie
z grona znajomych, okazywanie wrogości, manipulowanie klasowymi przyjaźniami, odsuwanie od zabaw oraz wykonywanie obraźliwych gestów i min).
Z badań wynika, że ponad 40%
uczniów, niezależnie od poziomu kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) doświadcza przemocy ze strony swoich rówieśników. Sygnały,
które można zaobserwować u dzieci prześladowanych to:
• opuszczanie się w nauce;
• płaczliwość i lękliwość;
• brak apetytu;
• lęk przed pójściem do szkoły oraz ucieczki;
• agresywność;
• uszczerbki w wyglądzie np. zadrapania,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
zapraszają
dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych
na konferencję szkoleniową:

„Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wpływ postawy nauczyciela na zaangażowanie ucznia”
Szkolenie poprowadzi mgr Dariusz Miziołek, nauczyciel konsultant Podkarpackiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Uczeń i jego potrzeby edukacyjne.
2. Podstawowe elementy diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów.
3. Cechy nauczyciela pracującego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Sposoby kształtowania postaw i zaangażowania uczniów.
Szkolenie odbędzie się w sali narad – budynek Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ul. 3 Maja 51, 15. 11. 2016 r. (wtorek) o godz. 9.30.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10. 11. 2016 r. pod numerem telefonu 13 43 410 53.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ważna jest kolejność zgłoszeń.
12

naderwane uszy, czy ślady ugryzień;
• dzieci mogą mieć zniszczone bądź „zgubione” rzeczy lub też „gubią” pieniądze.
Ponadto znacznie pogarsza się funkcjonowanie psychofizyczne - dzieci mogą
odczuwać bóle głowy i brzucha.
Powikłaniami długofalowego stresu
może być również bezsenność, biegunka, wymioty, a nawet zaburzenia
jedzenia. Ciągła przemoc szkolna
może skutkować obniżeniem samooceny, nieśmiałością, w rezultacie
doprowadzając do depresji czy prób
samobójczych.
Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna w Brzozowie wychodząc naprzeciw problemowi
przemocy rówieśniczej organizuje
TRENING PEWNOŚCI SIEBIE
(oprac. przez Stowarzyszenie Bliżej Dziecka we współpracy z brytyjską organizacją
Kidscape oraz Fundacją Dajemy Dzieciom
Siłę) przeznaczony dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia są organizowane w formie warsztatów i mają za zadanie: uczyć pewności
siebie w kontaktach z rówieśnikami, pomagać bronić się przed agresją ze strony
kolegów oraz dawać poczucie siły i wiarę
we własne możliwości.
Z badań fundacji wynika, że dzięki
Treningom Pewności Siebie:
• 40% dzieci przestało doświadczać przemocy w szkole, a większość pozostałych
uczestników doświadczała jej zdecydowanie rzadziej;
• uczestnicy mieli większe poczucie własnej wartości i więcej pewności siebie;
• dzieci zdecydowanie rzadziej unikały
szkoły;
• w sytuacjach przemocy dzieci zaczęły
używać asertywnych sposobów obrony;
• uczestnicy wykorzystali w praktyce
i uznali za przydatne większość asertywnych strategii obrony przećwiczonych
podczas TPS.
Ważnym elementem programu jest
to, że rodzice także przechodzą swój odrębny trening, który ma za zadanie uczyć
ich sposobów pomocy dziecku w sytuacji
bycia prześladowanym; radzi jak interweniować w sprawie przemocy w szkole oraz
daje możliwość wymiany doświadczeń
z innymi rodzicami.
Osobami prowadzącymi zajęcia
będą psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek
i pedagog Beata Wojtowicz.
Rodzice zainteresowani udziałem
w zajęciach mogą zgłaszać się do Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2. Serdecznie
zapraszamy.
psycholog Sylwia Szczyrska – Płatek
pedagog Beata Wojtowicz
http://www.powiatbrzozow.pl
Brzozów Zdrój
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Praktyki w Irlandii

Dwudziestu ośmiu uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych
w Brzozowie weźmie udział w projekcie „Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość”, który realizowany jest
w tej placówce od września br. i trwał będzie do końca czerwca
2018 r. Pierwsza tura uczniów, licząca 15 osób, już w lutym przyszłego roku skorzysta z atrakcyjnych praktyk zawodowych za granicą.
Kolejna grupa (13-osobowa) taką szansę będzie miała w październiku 2017 r.
Budżet projektu wynosi 79 232 Euro co stanowi równowartość
kwoty 335 595 zł i jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Eduka-

cja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+.
- W ramach projektu zostaną zorganizowane czterotygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich przedsiębiorstwach
w Mallow niedaleko Cork dla uczniów technikum kształcących
się w zawodach technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu. Projekt umożliwi im poznanie warunków pracy
i wymagań na irlandzkim rynku pracy. Będzie to również doskonała okazja do sprawdzenia i zweryfikowania posiadanych
umiejętności językowych oraz nabycie i rozwinięcie nowych ze
względu na konieczność posługiwania się językiem angielskim
w trakcie praktyk - tłumaczy koordynator projektu Magdalena
Folczyk.
Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach dofinansowania każdy uczestnik będzie miał zapewniony m.in.: kurs
przygotowawczy w kraju obejmujący przygotowanie językowe, zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne, transport na
lotnisko i przelot do Irlandii, zakwaterowanie u irlandzkich
rodzin, pełne wyżywienie, udział w czterotygodniowych praktykach u irlandzkich przedsiębiorców, lokalny transport, intensywny kurs języka angielskiego w Irlandii oraz opiekę ze
strony szkoły oraz partnera irlandzkiego. - Uczniowie biorący
udział w praktykach otrzymają Certyfikat Europass Mobility
potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Dodatkowo otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu językowego oraz uzyskają Paszport Językowy, który będzie stanowił potwierdzenie ich umiejętności językowych – podsumowuje
koordynator M. Folczyk.
Anna Rzepka

Szkolne Koło Wolontariatu

W 2007 roku w Zespole Szkół
Ekonomicznych powstało Szkolne
Koło Wolontariatu i działa nieprzerwanie do tej pory. Młodzież skupiona
w nim pracuje w środowisku brzozowskim z osobami starszymi, dziećmi,
niepełnosprawnymi.
Spora część wolontariuszy wybrała opiekę nad osobami starszymi,
samotnymi w Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Brzozowie. Tam, w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych, spędzają czas z mieszkańcami DPSu czytając wspólnie książki, rozmawiając, wysłuchując historii
z życia tych ludzi. Niektóre dziewczęta tak polubiły odwiedziny w DPSie
i swoich podopiecznych, że często
odwiedzają ich również w czasie wakacji. Mówią, że nie wyobrażają sobie życia bez babć i dziadziów,
bo tak mówią o mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej. Przed

w Zespole Szkół Ekonomicznych

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Świętami Wielkanocnymi i Bożego
Narodzenia wolontariusze przekazują wszystkim mieszkańcom DPSu
upominki wykonane przez uczniów
naszej szkoły: stroiki, bombki, kolorowe piękne pisanki, własnoręcznie
napisane życzenia.
Inna grupa młodzieży odwiedza dzieci na terenie gminy w świetlicach środowiskowych. Tam spełniają
rolę starszego rodzeństwa pomagając w odrabianiu zadań domowych,
nauce, biorąc udział we wspólnych
wycieczkach, wyjściach do kina. Wolontariusze pomagają w przygotowaniu i obsłudze Wigilii, wręczają z Mikołajem paczki świąteczne.
Również dzieci mieszkające w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek „Brzozów
Zdrój” czerpią wiele radości z odwiedzin naszej wolontariuszki, która daje im to co ma najlepszego: serce i uśmiech.
Pod koniec listopada przeprowadzamy w szkole akcję
”I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, w czasie której
zbieramy maskotki i słodycze. Podarowane przez uczniów
i pracowników szkoły rzeczy przekazujemy do DPS-u, Świetlicy, DPS-u dla Dzieci.
W miarę potrzeb wolontariusze włączają się także do
akcji związanych z wolontariatem, prowadzonych na terenie
Brzozowa i okolic. Aktywnie biorą udział w kwestach wspo13
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magając lokalne fundacje pomagające dzieciom, osobom nieuleczalnie
i przewlekle chorym.
Młodzież chętnie udziela się podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez miejscowe ośrodki pomocy, np. 20-lecie Domu
Pomocy Społecznej w Brzozowie. Tradycyjnie pomagamy przy organizacji i przebiegu Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Brzozowie.
Pod koniec każdego roku na ręce opiekuna Koła z ośrodków objętych pomocą naszych uczniów nadchodzą podziękowania za zaangażowanie, pomoc i wsparcie, za dawanie radości i optymizmu.
Praca wolontariuszy nie polega na robieniu rzeczy wielkich.
Wystarczy zrobić jakąś małą rzecz. Ona ma jednak wielkie znaczenie.
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Ci, którzy otrzymują pomoc, mają możliwość przebywania
z uśmiechniętymi, miłymi młodymi ludźmi, a młodzież
uczy się cierpliwości, odpowiedzialności, systematyczności
i czuje się potrzebna, dowartościowana. Rozwija także swoją
wrażliwość, odkrywa nowe, dobre cechy charakteru. Wolontariusze zdobywają nowe doświadczenia, uczą się nowych
rzeczy, poznają wielu nowych przyjaciół. Mają satysfakcję
i poczucie zadowolenia ze swojej przydatności. Wolontariat
to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu czy bycie
użytecznym. Jest to przede wszystkim wyjście naprzeciw
drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za
niego, to doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowywanym.

Działalność koła Caritas
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły działający w kole
Caritas czynnie angażowali się w działalność charytatywną mającą na celu pomoc
osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Praca wolontariuszy przejawiała się w różnych formach.

Grupa osób systematycznie odwiedzała dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Starej Wsi. Spotkania odbywały się najczęściej w sobotnie przedpołudnia.
Podopieczni domu opieki zawsze z radością witali wolontariuszy, a czas spędzony
wspólnie upływał na wesołych rozmowach, grach, śpiewie.
W październiku odbyła się zbiórka funduszy na zakup zniczy, przed zbliżającym się świętem wszystkich świętych oczyszczone zostały opuszczone groby
i zapalone zakupione wcześniej znicze. 21 listopada 2015 r. wybrani wolontariusze uczestniczyli w sześciogodzinnym kursie Prolife organizowany przez Fundację pro prawo do życia, który odbył się w siedzibie regionalnego muzeum im.
Adama Fastnachta w Brzozowie, prelekcje wygłosił Adam Kulpiński. Informacje
zdobyte podczas szkolenia wolontariusze prezentowali na lekcjach religii.
W drugim tygodniu grudnia za zgodą Pani Dyrektor wykonaliśmy „bony
na niepytanie”, które cieszyły się wielką popularnością wśród uczniów. Zdobycie
takiego bonu odbywało się w drodze licytacji. Zebrane pieniądze przeznaczyliśmy
na rehabilitację potrzebującej osoby. Na jej rzecz przekazaliśmy również pieniądze zebrane podczas kiermaszu świątecznego, gdzie sprzedawaliśmy wykonane
przez nas i naszych rodziców ciasta. Dwukrotnie odwiedziliśmy naszego podopiecznego.
Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy w szkole zbiórkę
książek, które zostały przekazane dzieciom z oddziału onkologicznego Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza
w Brzozowie. Wolontariusze w strojach aniołów w towarzystwie świętego Mikołaja wręczyli najmłodszym słodkie upominki i maskotki. Uśmiech na twarzach
chorych dzieci był bezcenny i udowodnił, że to co robimy ma sens.
W lutym zaangażowaliśmy się w przygotowanie kiermaszu walentynkowego. Wolontariusze przygotowali ciasteczka w kształcie serduszek, które zostały
14
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sprzedane wśród uczniów. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone chłopcu choremu na białaczkę,
którego odwiedziliśmy w sierpniu.
Pod koniec marca odwiedziliśmy osoby
starsze z Domu Pomocy Społecznej Spokojna
Przystań w Brzozowie. Zaprezentowaliśmy program słowno-muzyczny związany z tradycjami
świąt Wielkanocnych. Wielką radość sprawił nam
wspólny śpiew i życzliwe przyjęcie. Wręczyliśmy
podopiecznym wykonane własnoręcznie kartki
świąteczne. Tuż przed świętami Wielkiej Nocy
odwiedziliśmy chorych z brzozowskiego szpitala,
którym przekazaliśmy kolorowe pudełeczka pełne
słodkości i karteczkę - niespodziankę, zawierającą
optymistyczne sekwencje i myśli świętych.
15 maja za zgodą ks. Proboszcza Franciszka
Gocha po każdej mszy świętej zbieraliśmy podpisy aktywnie włączając się do akcji STOP ABORCJI.
Nasze wolontariuszki nawiązały również
kontakt z niepełnosprawną dziewczyną, którą systematycznie odwiedzają.
Szczególne podziękowania kierujemy do
Pani Dyrektor Doroty Kamińskiej, która wspie-

ra nasze pomysły i akcje, Pani Anny Mendyki,
z pomocą której możemy rozwijać nasz wolontariat, Edyty Wójtowicz - Siostry Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Starej Wsi, dzięki której
mamy możliwość spędzić bezcenne chwile z podopiecznymi, ks. Proboszcza Franciszka Gocha za
zgodę na przeprowadzenie zamierzonych zadań
oraz wszystkim, którzy w jakiś sposób zaangażowali się w pomoc i poświęcili swój czas i chęci
uświetniając oraz potęgując siłę płynącą z pomagania innym.
Martyna Mendyka
Weronika Szczepek

http://www.powiatbrzozow.pl
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Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
na rajdzie w Bieszczadach
W dniach 6 - 7 października br. odbył się już
kolejny XX Wojewódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych Jabłonki ‘2016. Młodzież wędrowała tym
razem szlakiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego na Tarnicę (1346 m). Pomimo padającego śniegu młodzież zdobyła ten najwyższy szczyt polskiej
części Bieszczadów. W drugim dniu zwiedziliśmy
kamieniołom oraz Rezerwat Gołoborze w Rabem.
W rajdzie uczestniczyło 20 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Brzozowa pod
opieką Anny Cyparskiej i Tomasza Dobrowolskiego,
15 uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie pod opieką Mariana Soczka i Andrzeja Foryta.
Było też 10 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie pod opieką Agnieszki Wójcik
i Tomasza Skubisza. Organizatorami były Szkolne
Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych działające w ZSB i ZSE w Brzozowie.
W czasie rajdu przeprowadzono trzy konkursy: krajoznawczy, wiedzy ekologicznej i wiedzy
o PTSM.

W konkursie krajoznawczym
pierwsze miejsce zajęła Paulina Cipora
z ZSE, drugie Martyna Szuba z ZSO
i trzecie Łukasz Kusiak z ZSB.
W konkursie wiedzy ekologicznej pierwsze miejsce zdobyła Dominika Czuba z ZSE, drugie Mateusz Susło
z ZSO, trzecie Dawid Sobota z ZSB.
W konkursie wiedzy o PTSM
pierwsze miejsce przyznano dla Karoliny Magusiak z ZSB, drugie Bożenie
Szopie z ZSE i trzecie Mikołajowi
Szubie z ZSO.
Uczestnicy konkursów otrzymali cenne nagrody książkowe. Sponsorami rajdu byli: Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, WFOŚ i GW w Rzeszowie, Dyrektor ZSB w Brzozowie, Dyrektor
ZSE w Brzozowie, ZO PTSM w Krośnie, Cukiernia Pana Wacława Bieńczaka
z Brzozowa. Dziękujemy bardzo sponsorom za wsparcie rajdu.
Marian Soczek

Kamienie Legendy
„Diabli Kamień” w Foluszu oraz Skansen Archeologiczny
„Karpacka Troja” to punkty kolejnej wycieczki zorganizowanej
w ramach projektu „Kamienie Legendy”, który dofinansowany
został ze środków Powiatu Brzozowskiego w ramach realizacji
zadania publicznego „Promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych”.
Impreza przeprowadzona została przez Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród przyjaciół” działającym przy SOSW. Wyjazd miał miejsce 15 października br.
i wzięło w nim udział 30 uczniów z naszej placówki, którzy pozostawali pod opieką 10 opiekunów wolontariuszy.
Dla uczestników wycieczki była to bardzo aktywna sobota. „Diabli Kamień” - skalny pomnik przyrody - to około 90
minutowa piesza wędrówka czarnym szlakiem po Magurskim
Parku Narodowym. Dla naszych dzieci był to dość trudny i wymagający teren. Zwiedzenie położonej na wzgórzu prastarej
osady w „Karpackiej Troi” również wymagało od uczestników
sporego wysiłku fizycznego. Nie wszyscy zdołali pokonać całą
trasę i tylko kilkorgu najwytrwalszym wędrowcom udało się
wspiąć po 200 schodach wieży widokowej. Jednak doświadczae-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

15

Jednostki Organizacyjne Powiatu/ Informacje z Gmin

Brzozowska Gazeta Powiatowa
Pamiątkowe zdjęcie uczniów z SOSW w „Karpackiej Troi”

nie i działanie to najlepsze formy kształcenia wśród
naszych wychowanków zachowań prozdrowotnych
oraz propagowanie wśród nich aktywnego stylu
życia, czynnego i kreatywnego spędzania czasu
wolnego. Kształceniu i utrwaleniu wiedzy o tematyce prozdrowotnej służył także przeprowadzony
podczas wycieczki quiz z nagrodami. Na pamiątkę
imprezy, każdy z uczestników otrzymał okolicznościową plakietkę.
Wycieczkę oceniamy jako bardzo udaną.
Sprzyjała nam piękna jesienna pogoda, ruch i wędrówka, las, strumyki, kamienie i głazy, zachwycająca przyroda. Dla dzieci dostarczyła wiele radości,
zadowolenia oraz niezapomnianych przeżyć.
Dorota Surmacz

Ciekawe pasje Patryka
Patryk Tomoń to uczeń II klasy Szkoły Przysposabiającej
do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Brzozowie. Mieszka z rodziną w Golcowej. Od wielu lat gromadzi i kolekcjonuje ciekawe przedmioty. Są wśród nich kalendarze,
kubki i długopisy.

Rodzina mnie wspiera

- W moim domu każdy ma jakieś ciekawe zainteresowania. Mama
rozwiązuje krzyżówki, lubi te najbardziej skomplikowane szarady,
a tato pisze wiersze i kocha literaturę. Na każdej półce leżą książki,
a w moim pokoju ustawiłem swoje skarby. Te pasje rozbudziła we
mnie mama, która przywoziła mi z różnych miejsc pamiątki. Zaczęło
się od długopisów – chwali się Patryk. – Najstarsze mają kilkanaście lat, a cała kolekcja liczy ponad 500 sztuk. Nie ma wśród nich
dwóch takich samych.

Kalendarze są dla mnie bardzo ważne

Przeglądając kolekcję kalendarzy Patryka można zauważyć, że
w wielu z nich znajdują się ciekawe zapiski. - Spisywałem i nadal
zapisuję w nich najważniejsze wydarzenia z życia naszej rodziny:
wyjazdy i przyjazdy starszych braci, którzy mieszkają za granicą,
relacje z wycieczek, wspomnienia ze szkoły itp. Mam doskonałą
pamięć i potrafię dokładnie określić kiedy jakieś wydarzenie miało miejsce. Czasem egzaminuję najbliższych, oni muszą sprawdzić
w kalendarzu, a ja wiem bez podpowiedzi – uśmiecha się radośnie.
– Najstarszy kalendarz jaki udało mi się odnaleźć w domu pochodzi
z 1990 r. Jest w dobrym stanie, to perełka w tej kolekcji. Mam taż
kilka kalendarzy jubileuszowych, a ostatnio zdobyłem taki ze Światowych Dni Młodzieży.

To są wyjątkowe eksponaty

Kubki zgromadzone przez Patryka można podzielić na trzy kategorie: okolicznościowe, pamiątki z miejsc odwiedzanych podczas rodzinnych wyjazdów i nagrody. - Ten wygrałem w konkursie fotograficznym „Wspomnienia z wakacji” w Radiu Rzeszów,
a ten w konkursie wiedzy w Radiowej Trójce – chwali się Patryk. – Takich kubków nie można kupić, to unikaty. Najcenniejszy
i najstarszy to ten z logo Lata z Radiem, Radia Biwak i Radia
Bieszczady. Niektóre rozgłośnie już nie nadają, ale pamiątki są,
i wspomnienia... – śmieje się. - Najbardziej lubię kubek z Zakopanego – przypominam sobie letnią wycieczkę z rodzicami
i przyjaciółmi na Nosal.
Patryk myśli o wzbogaceniu swoich zbiorów o kolekcję
breloczków i smyczy. Gratulujemy pomysłu i trzymamy kciuki
za pomyślność tych zamierzeń.
M.D.

SENIORZY DZIECIOM – DZIECI SENIOROM
Stowarzyszenie przy Zespole
Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu realizuje zadanie publiczne
o nazwie „Seniorzy dzieciom - dzieci
seniorom” dofinansowane z budżetu
Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Jest to 3 miesięczny projekt,
obejmujący okres od 15 września 2016
roku do 15 grudnia 2016 r. Skierowany
jest on do seniorów oraz dzieci i młodzieży z gminy Nozdrzec (pow. brzozowski) i seniorów, dzieci i młodzieży
z gminy Dynów (pow. rzeszowski).
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Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia osób starszych w tym trudnym dla nich
okresie życia. Kontakt z młodym pokoleniem
doda im odwagi i zachęci do zmiany sposobu życia. Głównym założeniem projektu jest
wspieranie działań wzmacniających więzi
międzypokoleniowe, poprzez spotkania, rozmowy, refleksje, pokazy, zajęcia praktyczne
i wyjazdy.
W ramach projektu zorganizowane zostaną:
- zajęcia teatralne pn. „Magia teatru”
- zajęcia rękodzielnicze pn. „Zrób to sam”
- zajęcia historyczne pn. „Stąd nasz ród”
- 2 wycieczki (do teatru w Rzeszowie oraz

do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Izdebkach)
- Wigilia międzypokoleniowa na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nozdrzcu.
Szczegółowe informacje dotyczące
realizacji projektu można uzyskać w biurze projektu: Zespół Szkół im. Aleksandra
Fredry w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 227,
tel. 13 43 980 09.

Elżbieta Gierula
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„Zdrowo i aktywnie od Bieszczad po Bałtyk”
„Promocja zdrowego stylu życia
i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych”- to zadanie publiczne realizowane przez Powiat Brzozowski. Fundacja
Promocji Zdrowia im dr n. med. Stanisława
Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego
w Brzozowie złożyła ofertę zatytułowaną
„Zdrowo i aktywnie od Bieszczad po Bałtyk”, która uzyskała pozytywną ocenę komisji konkursowej i otrzymała dofinansowanie
na realizację. Bodźcem do powstania tego
projektu była chęć kontynuacji aktywizacji
zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.
W roku ubiegłym Fundacja wspólnie z dziećmi i młodzieżą
z Zespołu Tanecznego „Gest” realizowała projekt pt. „Ze zdrowiem
i bezpieczeństwem na Ty”. Wspólnym mianownikiem projektu ubiegłorocznego i obecnego jest zachęta zarówno dzieci jak i ich rodziców
do zachowań i działań prozdrowotnych i profilaktycznych. W tym roku
Fundacja zaprosiła dzieci i ich rodziców do uczestnictwa w projekcie,
którego głównym założeniem i celem było przede wszystkim poszerzenie wiedzy o chorobie krwi - białaczce. Jeden z elementów projektu zakładał przeprowadzenie badań w kierunku białaczki (morfologia)
oraz zorganizowanie spotkania edukacyjnego z lekarzem hematologiem, który przybliżył i zapoznał uczestników z działaniami profilaktycznymi oraz działaniami dotyczącymi wczesnego wykrywania
białaczki, warunkami i zasadami kwalifikacji na potencjalnego dawcę
szpiku. Omówił również wyniki przeprowadzonych badań. Dzieci
i rodzice zobowiązali się do zdrowego i aktywnego stylu życia i do

I to wszystko w przemiłej atmosferze, było sposobem na integrację uczestników, wzajemne poznawanie, budowanie więzi,
odpowiedzialności za siebie i za innych oraz na wyzwalanie
zachowań prozdrowotnych.
Mamy nadzieję, że skierowane do dzieci i rodziców spotkanie edukacyjne dało wskazówkę, jak mobilizować się do aktywności, do dbania o własne i bliskich zdrowie.
Zarząd Fundacji składa podziękowanie panu Markowi
Grządzielowi kierownikowi wyjazdu, lekarzowi Sławomirowi
Radwańskiemu, rodzicom dzieci, opiekunom – wolontariuszom, darczyńcom.
Projekt były realizowany dzięki wsparciu i współfinansowaniu przez Powiat Brzozowski - serdecznie dziękujemy.
Anna Przystasz Sekretarz zarządu fundacji

propagowania zachowań prozdrowotnych. Kolejnym etapem działań
w ramach projektu był wyjazd dzieci nad morze. Ten region naszego
Kraju został wybrany ze względu na swoją niepowtarzalność, piękno
przyrody i możliwość realizacji zadania. Bliskość morza pozwoliła
na przypomnienie wiedzy zdobytej w roku ubiegłym o bezpiecznym
korzystaniu z kąpieli i właściwym zachowaniu przy akwenach wodnych oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy wykonali również prace plastyczne obrazujące zachowanie podczas kąpieli w morzu oraz walkę z białaczką. Quiz o tematyce zdrowotnej podsumował
zdobytą wiedzę. Dzieci w ramach promowania zdrowego stylu życia
wędrowały po najbliższej okolicy poznając dziedzictwo tego regionu;
a w tym m.in. pobyt w Kołobrzegu, zwiedzanie amfiteatru, rejs statkiem, opalanie i kąpiel w Bałtyku. Były konkursy, gry, zabawy, konkurencje sportowe i taneczne na świeżym powietrzu, w bliskości morza i uroków zachodzącego słońca, mew i plaży z gorącym piaskiem.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Jubileusz 70- lecia OSP Krzywe
J

ubileusz 70-lecia istnienia świętowała OSP w Krzywem. Uroczystość stała się okazją do wręczenia okolicznościowych odznaczeń oraz promocji książki przedstawiającej dzieje tej jednostki.
Obchody rozpoczęły się zbiórką na parkingu obok Domu
Ludowego strażackich pocztów sztandarowych z Grabówki,
Niebocka, Jabłonki, Dydni, Wydrnej, Krzywego, Obarzyma,
Krzemiennej, Niewistki, Temeszowa. Pododdziały przy akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerowały do miejscowego kościoła. Tam mszę św. w intencji strażaków z Krzywego
odprawił ks. Prałat Adam Drewniak, Proboszcz Parafii Dydnia
w asyście ks. prof. Stanisława Nabywańca, który wygłosił homilię.
Zgodnie z ceremoniałem
pożarniczym po części religijnej,
odbył się uroczysty apel. Ważnym
momentem uroczystości było odznaczenie zasłużonych strażaków.
Złotymi medalami „Za zasługi dla
pożarnictwa”. Uhonorowano nimi
druhów: Marka Boconia i Edwarda Lorenca. Srebrny medal „Za
zasługi dla pożarnictwa” wręczono: Januszowi Bok, Zygmuntowi
Kocyle, Mirosławowi Kraczkowskiemu, Józefowi Nabywańcowi,
Stanisławowi Szajnowskiemu, Józefowi Toczkowi, natomiast
Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: Lucynę Bocoń, Grzegorza Ciporę, Dorotę Szajnowską, Mariusza Kota, Waldemara Kondrackiego, Dariusza Kota, Marcina Szajnowskiego,
Ryszarda Szajnowskiego i Janusza Wójcika. Wręczono także odznaki Strażak Wzorowy, które otrzymali: Wojciech Bok, Edward
Dereń, Bartłomiej Jodłowski, Sebastian Kot, Sławomir Tyczka
i Bartłomiej Wójcik. Okolicznościowy grawerton z podziękowaniem Zarządu OSP Krzywe i Sołtysa otrzymała Jadwiga Kraczkowska prezes KGW Krzywe oraz Tadeusz Dereń.
Podczas apelu odbyła się promocja książki „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem 1946-2016”, Krzywe-Krosno
2016. Promocja książki miała na celu dotarcie do potencjalnych
czytelników w celu zainteresowania ich tematyką pożarniczą,
a zwłaszcza historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem.
Autor ma nadzieję, że książka zaciekawi czytelników, którzy sami

zajmą się promocją na zasadzie marketingu szeptanego. Książka
ukazała się dzięki wsparciu finansowemu: Gminy Dydnia, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Firmy RBECO Profit Parycja Bylak z Rzeszowa, Firmy Elan Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
z Brzozowa, Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego, Henryk Hadam z Dynowa, Firmy DREWKOT Dariusz Kot z Krzywego oraz
Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku
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z Dydni. Po przedstawieniu krótkiej biografii, Robertowi Ostrowskiemu wręczono okolicznościowy grawerton z podziękowaniem
Zarządu OSP Krzywe.
Serdeczne życzenia strażakom i mieszkańcom wsi złożył:
dr Piotr Uruski - Poseł na Sejm RP, Jacek Adamski - Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego, który w imieniu Zygmunta Błaża
- Starosty Brzozowskiego, przekazał strażakom z Krzywego list
gratulacyjny oraz elektryczną pompę szlamową. List gratulacyjny
Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie st. bryg. Jana Szmyda odczytał jego zastępca bryg. Marek Ziobro. List gratulacyjny
Prezesa ZOP ZOSP RP dh. Edwarda Rozenbajgiera odczytał Wiceprezes Jerzy F. Adamski, który także podziękował strażakom za
społeczną służbę, pełnienie niebezpiecznej misji. Na zakończe-

nie życzenia strażakom złożył Piotr Szul - Przewodniczący Rady
Gminy w Dydni. Ochotnicy z Krzywego otrzymali ponadto list
gratulacyjny z życzeniami od dh. Waldemara Pawlaka oraz od Witolda Lechowskiego - Wicewojewody Podkarpackiego.
Uroczystości zakończyły się spotkaniem z władzami,
podczas którego wręczono wszystkim uczestnikom monografię
„Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem 1946-2016”,
a do jej autora ustawiła się kolejka z prośbą o wpisanie dedykacji.
Słowa uznania należą się strażakom z Krzywego, KGW
Krzywe oraz pracownikom GOKBPiW w Dydni za organizację
uroczystości. Spotkanie jubileuszowe, uroczysty apel został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 oraz gminę
Dydnia.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem została zorganizowana 3 maja 1946 roku, będąc pierwszą po drugiej wojnie światowej na terenie obecnej gminy Dydnia, a także w regionie brzozowskim. Założycielem stowarzyszenia był w głównej mierze
Feliks Kot, który jednocześnie począł pełnić funkcję naczelnika,
zaś pierwszym prezesem był Kazimierz Indyk.
Na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem, jest samochód GLM 8 – Fiat „Ducato” 10 2,5D z 1996 roku. Jednostka
posiada ponadto dwie motopompy, M 8/8 PO–5 z 1988 roku oraz
PPS 12R Bratislava z 1973 roku oraz pompę szlamową Honda typ.
WT 30 X z 2004 roku, agregat prądotwórczy GEKO z 2010, trzy
Motorole GP 360 z 2010 roku i jedna Motorola GM 360. Druhowie
z Krzywego, oprócz działalności związanej z pożarnictwem,
http://www.powiatbrzozow.pl
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aktywnie udzielają się w sferze kulturalno-wychowawczej. Brali udział
w obchodach gminnych świąt państwowych, a mianowicie: Dnia
Strażaka i Święta Odzyskania Niepodległości. Rozwijali swe zdolności muzyczne, należąc do gminnej orkiestry dętej w Dydni. Realizowali się też w akcjach charytatywnych.
W 2002 roku Krzywe obchodziło jubileusz 450-lecia. Dopełnieniem uroczystości było nadanie jednostce sztandaru oraz jego odznaczenie srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Sztandar
został ufundowany przez mieszkańców Krzywego.
Począwszy od 1994 roku aż do początku 2016 roku do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem wstąpiło 50 osób. Co istotne, wśród
owej pięćdziesiątki znalazły się cztery kobiety.

Stanisław Pytlowany

M

szą świętą w brzozowskiej
kolegiacie rozpoczęły się coroczne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w powiecie
brzozowskim. O swoich troskach, problemach, ale też chwilach radości diabetycy mogli opowiedzieć podczas drugiej
części uroczystości, która miała miejsce 26 października br.
w sali bankietowej hotelu ALTA.

Wiedza nie do przecenienia

Tradycyjnie już podkreślano znaczenie wiedzy pacjentów na temat cukrzycy. Edukacja chorych stanowi istotne
uzupełnienie leczenia i znacząco wpływa na obniżenie ryzyka ostrych powikłań tej choroby. Z racji tego, iż poziom
tej wiedzy jest wciąż niewystarczający Brzozowskie Koło
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zorganizowało cykl
szkoleń dla swoich członków, które przeprowadził lekarz
Piotr Bieleń. - Wiedza na temat cukrzycy jest nie do przecenienia, dlatego cieszę się, że już po raz drugi miałem przyjem-

Jacek Cetnarowicz odbiera Dyplom uznania

ność prowadzić dla Państwa cykl wykładów edukacyjnych.
Tegoroczne hasło obchodów Dnia Walki z Cukrzycą „Zobacz
cukrzycę: działajmy już dziś, by zmienić jutro” nawiązuje do
przewlekłego charakteru tej choroby. Głównym obciążeniem
i zagrożeniem dla chorych na cukrzycę są przewlekłe powikłania tej choroby, które występują po wielu latach. Objawów
nie mamy z dnia na dzień, tylko powstają stopniowo, podstępnie. Dlatego tak ważne jest, aby walkę z cukrzycą prowadzić
nie tylko w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą, ale by walczyć
z nią codziennie – podkreślał Piotr Bieleń. Działania edukacyjne muszą nie tylko umożliwiać chorym zdobycie wiedzy i umiejętności, ale powinny także zmieniać nastawienie
w walce z chorobą. A w tym ostatnim ważną rolę odgrywają
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

ludzie, którzy otaczają chorych na cukrzycę. - Życzę nam wszystkim,
abyśmy dzisiejszy dzień pięknie przeżyli. Nie musze mówić jak ważna
jest dla nas świadomość, że obok nas są ludzie, którzy rozumieją naszą chorobę. Ludzie mili i serdeczni, których obecność jest dla nas tak
ważna. Odwdzięczajmy się im uśmiechem i dobrym słowem. Dzisiaj zaś
wszystkim członkom koła życzę satysfakcji z tego co robimy i zdrowia,
które jest najcenniejsze – życzyła Stefania Zborowska.
Spotkanie było okazją nie tylko do licznych życzeń i słów gratulacji, jakie spłynęły na ręce Prezesa PSD Koło w Brzozowie Stanisława
Połdiaka, ale także uhonorowania osób, które Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków wspierają. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucje i osoby prywatne.
Medale 35-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przyznane przez Zarząd Główny otrzymali Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż oraz Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Złote Odznaki
PSD otrzymali Andrzej Wasylewicz oraz Piotr Bieleń, zaś Honorowe
Odznaki przyznane zostały: Danucie Haduch, Wandzie Brach, Ewie
Kuśmierz, Janinie Pałys, Teresie Klimkowskiej oraz Mieczysławowi
Zbiegień. Ponadto dyplomami uznania wyróżnieni zostali: Państwo
Grażyna i Andrzej Wojtowiczowie - „Gran-Pik”, Sebastian Michalski,
Jacek Cetnarowicz oraz Beata Dziuban. Złotą Różę od Zarządu Koła
PSD w Brzozowie otrzymały Barbara Sawka i Maria Adamowska. Nie
zabrakło również symbolicznych upominków dla przedstawicieli zaprzyjaźnionych kół z Sanoka, Leska, Jedlicza, Krosna i Jasła.
Z muzycznym repertuarem wystąpiły Julia Kałamucka i Oliwia
Mielcarek. Opiekę nad młodymi wokalistkami sprawowała Urszula
Woroniec.
Anna Rzepka
Zarząd PSD Koło w Brzozowie składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom: Senator RP Alicji Zając, Posłowi na
Sejm RP Bogdanowi Rzońcy, Staroście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażowi, Burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce, Zastępcy
Burmistrza Brzozowa Stanisławowi Pilszakowi, Wójtom Gmin: Jasienica Rosielna, Haczów i Dydnia, Państwu Grażynie i Andrzejowi Wojtowiczom, Dyrektorowi PBS Oddział w Brzozowie, Janowi
Jantoszowi, Jerzemu Dacie, Janinie Korab, a także Właścicielom
aptek: Omega, Mediq, Apteka rodzinna, Apteka pod Ratuszem oraz
szczególnie Pani Barbarze Sawce.
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Nowy zarząd i nowe
plany na przyszłość
Kuliga, emerytowany Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie.
– Ogromnie się cieszę z pozyskanych w ciągu ostatnich 5 lat nowych
samochodów i sprzętu. W chwili obecnej działania takie będą już
trudniejsze do zrealizowania z uwagi na skończony program RPO.
Jego kolejna edycja nie napawa optymizmem. Rozpisana w nim
kwota, w stosunku do potrzeb strażaków z naszego województwa,
jest naprawdę niewspółmierna. W minionych 5 latach, postawiliśmy
Prezydium IV Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP (od lewej):
Edward Rozenbajgier, bryg. Marek Ziobro, Stanisław Łobodziński,
także na bezpieczeństwo strażaków - ratowników, stąd też dużą pulę
dh Janusz Konieczny i Zygmunt Błaż
środków finansowych przeznaczono na zakup wyposażenia w środki
Dh Edward Rozenbajgier został ponownie wybrany na indywidualne, bo nie ma nic cenniejszego niż życie. Chciałem też
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. podziękować za wzorową współpracę jednostek OSP z Komendą
W czasie IV zjazdu oddziału ustalono także plany na następną Powiatową. Istotą działalności zarówno PSP jak i OSP jest ochropięcioletnią kadencję.
na życia i mienia. Wszelkie działania powinny zmierzać właśnie
Zebranych 23 delegatów z po- ku temu. Dziękuję ustępującemu zarządowi za udaną współpracę,
szczególnych gmin naszego powia- a nowo powołanemu życzę równie owocnych działań – stwierdził
tu oraz zaproszonych gości powitał gen. bryg. Kuliga.
dh Edward Rozenbajgier, ustępujący
Najważniejszym punktem zjazdu było wybranie nowego
Prezes Zarządu Powiatowego Od- zarządu. Jak już wspomniano na Prezesa Oddziału Powiatowego
działu ZOSP RP. On też przedstawił ZOSP RP powołano ponownie Edwarda Rozenbajgiera. Funkcje
założenia zjazdu, po czym nastąpiły dwóch Wiceprezesów powierzono druhom: Jerzemu F. Adamskiewybory Przewodniczącego. Został mu i Stanisławowi Chrobakowi. Sekretarzem został Józef Kołodziej,
nim dh Stanisław Łobodziński. Ten a Skarbnikiem – dh Stanisław Bober. Na Członków Prezydium
powołał prezydium zjazdu, w skład powołano: Zygmunta Błaża, dh. Marka Owsianego, bryg. Marka
którego weszli: dh Janusz Koniecz- Ziobro, dh. Aleksandra Kudłę i dh. Leszka Zarycha. Delegatami na
ny - Wiceprezes Zarządu Głównego zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostali dh Edward RoZwiązku OSP RP i Prezes Woje- zenbajgier i dh Stanisław Łobodziński. Po zakończonych wyborach
wódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, głos zabrał dh Janusz Konieczny, który pogratulował nowemu Zadh Edward Rozenbajgier Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowrządowi. Podziękował druhom ochotnikom za ich pełną poświęcenia
ski, bryg. Marek Ziobro - Zastępca Komendanta
pracę społeczną oraz pokrótce
Powiatowego PSP w Brzozowie. Powołano także
omówił nowe zasady pozyskikomisje, niezbędne do tego, by decyzje podjęte na
wania dotacji na samochody
zebraniu były prawomocne.
i sprzęt pożarniczy. Zachęcał
Kolejnym punktem obrad stało się uhonorotakże do systematycznego piwanie Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
sania kronik OSP oraz do twodh. Piotra Sobasia. Następnie podsumowano mirzenia szkolnych drużyn OSP.
nioną pięcioletnią kadencję. Najważniejsze punkty
Obrady zjazdu zakońdziałalności przedstawił dh Edward Rozenbajgier.
czono przedstawieniem planu
– Miniony okres był czasem jubileuszy, podnoszedziałania na kolejne lata. Wręnia kwalifikacji strażaków-ratowników, pozyskiczono też podziękowania dla
wania nowych pojazdów i nowoczesnego sprzętu
odchodzących członków zaPiotr Sobaś został odznaczony Złotym Medalem
pożarniczego. Staraliśmy się też podnosić nie tylko
rządu. Z rąk nowo powołaneza Zasługi dla Pożarnictwa
sprawność fizyczną druhów podczas zawodów sporgo Prezesa otrzymali je druhotowo – pożarniczych, ale też szerzyć wiedzę pożarniczą wśród wie: Andrzej Bobola, Andrzej Cioban, Adolf Kuśnierczyk, st. bryg.
młodzieży, czemu służyły turnieje wiedzy pożarniczej. Były też Jan Szmyd, st. bryg. Zbigniew Sieniawski, Stanisław Łobodziński,
chwile smutku i zadumy, kiedy to żegnaliśmy strażaków ochot- Marek Ćwiąkała i Tadeusz Skiba.
Elżbieta Boroń
ników, którzy odeszli na wieczną służbę. Cały czas zmieniają
się warunki cywilizacyjnych zagrożeń, ale idea pracy strażaka
pozostaje cały czas niezmieniona – nie dla zaszczytów i honorów lecz dla dobra wspólnego. Strażacy ochotnicy tworzą obecnie zwartą siłę formacji, coraz lepiej wyszkoloną i wyposażoną
w nowoczesne środki ratownicze – podsumowywał ustępujący
Prezes – dh Edward Rozenbajgier.
Sprawozdanie, również to finansowe, zostało pozytywnie przyjęte i ustępujący zarząd uzyskał absolutorium. Minione
5 lat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych podsumował
również bryg. Marek Ziobro, który przypomniał m.in. najtragiczniejsze wydarzenia oraz nietypowe zadania, w których
udział brały jednostki OSP. Podsumował też zakupione samochody i sprzęt, omówił szkolenia i akcje oraz przedstawił je
w liczbach. Zaprezentował też plany finansowe oraz szkoleniowe na najbliższy czas. Głos zabrał także gen. nadbryg. Bogdan
Na zjazd przybyło 23 delegatów z gmin powiatu brzozowskiego oraz zaproszeni goście
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Dzień Patrona
Powiatu Brzozowskiego
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Odwaga,

wsparcie w potrzebie
i kultywowanie lokalnych tradycji

N

a dwie części podzielone zostały
tegoroczne obchody Dnia Patrona
Powiatu Brzozowskiego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, zorganizowane 19 października bieżącego roku.
W pierwszej uczestniczyli uczniowie
brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych,
słuchając prelekcji o żołnierzach Polskich
Sił Zbrojnych walczących w drugiej wojnie światowej, oglądając film dokumentalny o wydarzeniach z lat osiemdziesiątych prowadzących do transformacji
ustrojowej w roku 1989, zapoznając się
z archiwalnymi zdjęciami upamiętniającymi księdza Jerzego, a także rywalizując
w grach edukacyjnych o tematyce historycznej. Wykłady, projekcje oraz wystawę
przygotowali pracownicy z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
- Przywieźliśmy wystawę poświęconą Bł. Księdzu Jerzemu Popiełuszce,
prezentujemy ponadto film dokumentalny
zatytułowany „Zbuntowana generacja”
z krótką prelekcją przed publikacją obrazu, wygłaszamy też wykład o „Cichociemnych”. Ostatnim realizowanym przez nas
pomysłem są gry edukacyjne. Duża planszówka zatytułowana „303” dotyczy bitwy
o Anglię i udziału w niej polskich pilotów,
druga „Znaj znak” opiera się głównie na
symbolach kojarzonych z historią PRL-u.
Występują również postaci ważne dla tego
historycznego etapu, zarówno przedstawicieli władz, jak i opozycji. Uczeń uczestniczący w takiej grze uczy się je rozpoznawać. Rywalizujemy też w „Memory”
poświęconej wrześniowi 1939 roku – powiedział Jakub Izdebski z rzeszowskiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
– Do planszówek dzieciaki wracają, uważając je za interesującą, ciekawą i fajną
rozrywkę. Dlatego jest to perspektywiczna forma edukacji historycznej. Poza tym
przyszłość mają tematyczne wydawnictwa multimedialne, ponieważ aktualnie
wszystko przenosi się do sieci i w tamtym
świecie także musimy być obecni – dodała

Ewa Dziobak z IPN w Rzeszowie. - Interesuję się historią, a najbardziej PRL-u,
czyli tematyką, jaka właśnie dzisiaj jest
omawiana – podkreślił Hubert Fijałka
z Gimnazjum przy ZSO w Brzozowie.
– Gra planszowa, to element zabawy,
zatem wiedza przyswajana jest o wiele
szybciej, niż z podręcznikowego tekstu –
stwierdził Michał Sadowski, uczeń gimnazjum przy ZSO w Brzozowie.
Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się wystawa o księdzu
Jerzym Popiełuszce, ukazująca jego kapłaństwo od pierwszych lat posługi, aż
do tragicznej śmierci. – Młodzi ludzie poszukują autorytetów i biografie takie, jak
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki są dla nich interesujące, czasem
inspirujące, oczywiście po odpowiednio
ciekawym, nowatorskim przedstawieniu
bogatego życiorysu bohatera. W ogóle
przedstawianie historii najnowszej przez
pryzmat jednostki bardzo pomaga w procesie edukacji – powiedziała Katarzyna
Kyc z IPN-u w Rzeszowie. – Jestem pod
dużym wrażeniem wystawy oraz prelekcji. Poszerzyłam swoją wiedzę o nowe,
ważne fakty, zgłębiłam działalność Księdza Jerzego, dowiedziałam się o konsekwencjach, jakie ponosił w związku
z głoszeniem prawdy o sytuacji w Polsce.
To naprawdę niezwykłe i poruszające
– oznajmiła Julia Wiktorowicz z I LO
w Brzozowie.
Drugą odsłonę rozpoczęła msza
święta w brzozowskiej kolegiacie, po
której przybyłe delegacje na czele z Wicewojewodą Podkarpackim Witoldem
Lechowskim złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie
podczas uroczystej gali w restauracji
ALTA ogłoszono laureatów uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla Powiatu
Brzozowskiego”. W tym roku statuetkę
otrzymali Zofia Olejko, Urszula Madej
i ksiądz Stanisław Wawrzkowicz. Były
proboszcz parafii w Bliznem wspierał
w latach osiemdziesiątych opozycję antykomunistyczną, organizował i nadzorował budowę kościołów w Dwerniku

i Bliznem, a także czynił skuteczne starania o wpisanie starej, piętnastowiecznej świątyni w Bliznem na listę zabytków UNESCO. – Mieliśmy dzielnego biskupa, Ignacego Tokarczuka, wspierającego nas we wszystkich działaniach, podtrzymującego na duchu, głoszącego prawdę, nawołującego do
odważnej posługi. Do Bliznego przyszedłem w stanie wojennym. Zacząłem
wraz z zainteresowanymi organizować spotkania z różnymi prelegentami
zaangażowanymi w opozycyjną działalność. Jednocześnie w Bliznem zastałem zabytkowy kościół w bardzo dobrym stanie. Ksiądz Siuta odrestaurował
świątynię środkami parafialnymi. Wówczas nie było możliwości pozyskania
pieniędzy z dotacji unijnych przykładowo, na wszystko składali się ludzie.
Stary kościół ratowano za wszelką cenę, ponieważ długo nie mogły ruszyć
prace związane z budową nowego. Plany bowiem niweczył wybuch pierwszej i drugiej wojny światowej, a następnie skomplikowana dla kościoła sytuacja polityczna w kraju i utrudnienia w otrzymaniu pozwolenia na budowę.
I całe szczęście, że zabytkowa świątynia się zachowała, bo odkryto w niej
bogatą polichromię z XV, XVI i XVII wieku – mówił ksiądz Stanisław Wawrzkowicz z Bliznego, laureat tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”.
Zofia Olejko od przeszło pięćdziesięciu lat z sukcesami kieruje zespołem obrzędowym i kapelą „Graboszczanie”. – Póki sił wystarczy, to postaram
się kontynuować działalność. W tej chwili wspierają mnie już: Ania Sawicka,
pisząca scenariusze, Agata Korfanty, śpiewaczka kapeli, która również mnie
zastępuje. Czasami rezygnuję z wyjazdu na jakiś występ, bo sił nie starcza.
Zespół i kapela powstały z ciekawości do grabownickiego folkloru. Będąc
młodą nauczycielką i studentką nie znałam tutejszej kultury ludowej, a później
okazało się, że to wyjątkowo ciekawa dziedzina, jeszcze nieodkryta. Ponieważ
Grabownica była wsią kopalnianą, raczej przemysłową, wiele osób pracowało
na kopalni i mało kto myślał, żeby tu robić piękne, folklorystyczne widowiska.
W pierwszym „Weselu Grabownickim” brało udział w sumie 55 aktorów,
w tym pięcioro dzieci. Ogromny zespół ludzi, trudny do opanowania, ale jakoś
na szczęście daliśmy radę. Liczba członków rozmaicie kształtowała na róż-

nych etapach funkcjonowania. Jedni odchodzili po kilku próbach, inni
dołączali, obecnie w zespole jest 21 osób razem z kapelą. To są perełki
z wielkim talentem, radzący sobie na scenie w każdej sytuacji. Zajmowaliśmy zawsze wysokie miejsca na prezentacjach artystycznych, czy
konkursach, zarówno na szczeblu byłego województwa krośnieńskiego,
jak i obecnie, w województwie podkarpackim. Nagrywaliśmy audycje
radiowe i telewizyjne. Wspólnym natomiast sukcesem kapeli i zespołu
obrzędowego jest nagranie dwupłytowe dla Polonii Records „Wesela
Grabownickiego” – zaprezentowała dorobek Graboszczan Zofia Olejko,
„Zasłużona dla Powiatu Brzozowskiego”.
Urszula Madej, przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Haczowie działalność
społeczną rozpoczęła w połowie lat osiemdziesiątych. Jej misją jest
szeroko rozumiana rehabilitacja zawodowa i społeczna, wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, poprawa samodzielności
i zaradności, a także przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. – Ciężko czasami przekonać rodziców, żeby wysłali swoje dziecko
na Warsztaty Terapii Zajęciowej, czy do Dziennego Centrum Aktywności.
Pokutuje niestety nastawienie, niektórych odstrasza nazwa naszej organizacji. Ale pocieszającym jest fakt, że takich osób ubywa. Jednak do
większości już dociera, że warsztaty, czy centrum aktywności naprawdę
pomaga podopiecznym, których zrzeszamy obecnie 42. Nagrodę finansową przyznaną z okazji otrzymania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” w całości przekazuję na działalność naszego Koła – podkreśliła Urszula Madej.
Do tegorocznej edycji tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” nominowano również: Henryka Ciporę – artystę z Krzywego,
Chór „Kamerton” z Haczowa, Jana Dudę – kierownika Kapeli Warzanie, Wacława Bieńczaka – przedsiębiorcę z Brzozowa. – To znamienite
grono, z którego naprawdę trudno było wybrać trójkę „Zasłużonych dla
Powiatu Brzozowskiego”. Wystarczy spojrzeć na listę nominowanych:
Henryk Cipora doskonały artysta, Chór „Kamerton” odnoszący sukcesy
na ogólnopolskich konkursach, biorący udział w międzynarodowych festiwalach, czy inne osoby o ogromnym dorobku życiowym – powiedział
Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, Przewodniczący Kapituły.
Dyrektorzy i nauczyciele z brzozowskich szkół, dla których
organem prowadzącym jest powiat brzozowski otrzymali nagrody starosty brzozowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaś uroczystości podsumował spektakl „Pytanie o Polskę” w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Ekonomicznych pod
kierunkiem Anny Futymy. W uroczystych obchodach wzięli udział samorządowcy, nauczyciele, duchowni, dyrektorzy i kierownicy jednostek
organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego, służb, straży i inspekcji, pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Sebastian Czech

LAUREACI:

Ksiądz Stanisław Wawrzkowicz – od 1981
roku był związany z parafią Blizne, gdzie przez 27 lat
pełnił funkcję proboszcza. Po wybuchu stanu wojennego aktywnie włącza się w działalność konspiracyjną.
Jako proboszcz aktywnie prowadził katechizację dzieci
i młodzieży. Dzięki jego staraniom w roku 2003 XV-wieczna świątynia w Bliznem zostaje wpisana na listę
UNESCO. Dostrzegając potrzeby parafian wspólnie
z Radą Parafialną zainicjował budowę nowego kościoła
parafialnego.

Urszula Madej – od połowy lat 80. społecznie działa na rzecz rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Od 3 września 2000 roku do chwili obecnej pełni
funkcję Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Haczowie. Pod koniec lat 90 Urszula Madej czyni
starania o pozyskanie budynku celem stworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki współpracy z Gminą
Haczów udaje się otrzymać budynek w stanie surowym,
który dzięki pozyskaniu środków finansowych z Fundacji
Holenderskiej udaje się ukończyć i oficjalnie otworzyć
1 września 1999 roku. Obecnie w budynku mieści się 7 pracowni terapeutycznych, z których korzysta grupa ponad 40 podopiecznych. Podejmowane i realizowane przez nią inicjatywy nakierowane są na troskę człowieka jak również budowanie lokalnego systemu wspierania osób najciężej doświadczonych przez los.
W roku 2009 za swoją działalność otrzymała medal „FIDELITER et CONSTANTER (wiernie i wytrwale), który przyznawany jest osobom, które w szczególny
sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Zofia Olejko – od 1963 pełni funkcję współorga-

nizatora i kierownika Zespołu Obrzędowego i Kapeli
„GRABOSZCZANIE”. Do chwili obecnej opracowała
16 scenariuszy widowisk w tym „Wesele Grabownickie” czy „Nasza Krasula”, które prezentują obrzędy
i obyczaje Ziemi Brzozowskiej, i co warto podkreślić
były wielokrotnie nagradzane na wielu konkursach
o randze ogólnopolskiej. Również wysoko ceniona jest
działalność Kapeli Graboszczanie. Miarą sukcesu kapeli
są liczne nagrody przyznane przez Starostę Brzozowskiego, Burmistrza Brzozowa, Marszałka Województwa
Podkarpackiego czy Ministra Kultury. Warto wspomnieć, że w latach 1986-2016
KAPELA Graboszczanie oraz Zespół Obrzędowy wystąpił ponad 800 razy na
konkursach, przeglądach czy innych uroczystościach na terenie całego kraju. Nie
byłoby tych sukcesów i swoistego fenomenu Graboszczan, o których powstały
liczne prace magisterskie, rozprawy doktorskie czy prace habilitacyjne gdyby nie
społeczna ponad 50 letnia praca pani Zofii Olejko. Warto wspomnieć, że za swoje
zasługi dla kultury jak również turystyki oraz oświaty została odznaczona m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi.
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Nominowani do tytułu

ZASŁUŻONY
DLA POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Wacław Bieńczak jest osobą

zaangażowaną w sprawy lokalnej społeczności. Jako prywatny
przedsiębiorca od 1990 r. sponsoruje różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz lokalnego środowiska.
Wspiera przede wszystkim imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Brzozowie dla dzieci, młodzieży
i dorosłych na terenie powiatu
brzozowskiego.

Chór „Kamerton” powstał w 1994 r. z inicjatywy Pani
Marty Soboty, nauczycielki muzyki. Aktywnie działa przy
Szkole Podstawowej w Haczowie, jak również w środowisku lokalnym. W dorobku chóru znajdziemy wiele osiągnięć
w konkursach artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym,
jak również wojewódzkim i ogólnopolskim, a w tym roku
międzynarodowym, gdzie wielokrotnie zdobywał czołowe
miejsca. Dotyczy to w szczególności Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz Ogólnopolskiego Konkursu
Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży. Zdobył tam Srebrny Kamerton. Jednym z największych osiągnięć jest awans
do Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Grande Cantem”
w Bielsku Białej.
W chórze śpiewają zarówno dzieci z SP w Haczowie,
jak i młodzież z haczowskiego gimnazjum. Łącznie ok. 50
uczniów. Od początku swego istnienia uświetnia on swoimi
występami wszystkie uroczystości szkolne, środowiskowe,
świeckie, sportowe i kościelne. Z okazji dwudziestej rocznicy
nadania nazwy chór nagrał w zabytkowym haczowskim kościele płytę z kolędami i pastorałkami.
Twórcza aktywność na niwie kultury służy wielkiej
sprawie, czyli propagowaniu wartości artystycznych i promowaniu Gminy Haczów oraz Powiatu Brzozowskiego nie tylko
w naszym regionie, lecz także w kraju i za granicą.

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Jan Duda jest Kierownikiem
Kapeli Ludowej „Warzanie”,
która zadebiutowała w Wojewódzkim Domu Kultury w Krośnie, prezentując kulturę gminy
Nozdrzec. W bieżącym roku obchodzi jubileusz 40-lecia swojej
działalności.
W latach osiemdziesiątych „Warzanie” towarzyszyli
zespołowi pieśni i tańca działającemu przy zakładzie „Fermstal”
w Dynowie. Dorobek kapeli jest
imponujący. Mają wiele sukcesów, nie tylko wojewódzkich,
ale i ogólnopolskich. Oprócz występów konkursowych kapela uczestniczy w imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie gminy, uroczystościach religijnych,
szkolnych, a nawet weselnych. Koncertowali także podczas
„Marszu Żonkilowego” w Brzozowie czy finałów WOŚP.
Bezsprzeczne są zasługi Pana Jana Dudy w kultywowanie i utrwalanie muzyki ludowej naszego regionu. Na
podkreślenie zasługuje również jego wielki szacunek do rodzimego folkloru, dokumentowanie go i przekazywanie młodemu pokoleniu.
Henryk Cipora z Krzywego

jest najwybitniejszym przedstawicielem reprezentującym rzeźbiarstwo ludowe Gminy Dydnia.
Urodził się 2 października 1936
r. w Krzywem. Z rodzinną miejscowością związał swoje dorosłe
życie. Rzeźbi od prawie pięćdziesięciu lat. Jego artystyczny
dorobek jest imponujący i nie zamyka się tylko w obrębie powiatu brzozowskiego. Jest autorem
między innymi cykli płaskorzeźb
pasyjnych znajdujących się w wielu kościołach Podkarpacia. Rzeźbiarz jest wykonawcą pięknych krucyfiksów w kościołach w Chałupkach Dębniańskich, Hyżnem, Mchawie,
Przysietnicy, Wesołej – Ujazdach, Straszydlu oraz kaplicach
cmentarnych w Brzozowie i Domaradzu. Jego dziełem są
także figury, lichtarze, ramy ze złoceniami w świątyniach:
Brzozowa, Przemyśla, Jabłonki, Krzywego, Przysietnicy,
Dydni, Witryłowa, Wydrnej, a także w kościele w podkrakowskich Goszczykach.
Wielkim sukcesem artysty było wyróżnienie w konkursie „Indywidualność Roku 2000 w regionie brzozowskim” przyznany przez czytelników i kapitułę „Wiadomości
Brzozowskich” oraz tytuł Honorowego Obywatela Gminy
Dydnia nadany uchwałą Rady Gminy Dydnia, jako wyraz
najwyższego uznania za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury na Podkarpaciu.
Henryk Cipora jest także autorem wielu olejnych obrazów. Jeden z nich przedstawiający zabytkową drewnianą
cerkiew w Uluczu delegacja Gminy Dydnia wręczyła papieżowi Janowi Pawłowi II. Artysta – twórca ludowy ma
ważne miejsce w edukacji dzieci i młodzieży. Spotkania
z jego twórczością powodują, że młodzi ludzie poznają swoje dziedzictwo kulturowe i mają możliwość dzielenia się nim
z kolejnym pokoleniem.
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Zmieniać świat
- Z pełnym przekonaniem i bardzo pozytywnym nastawieniem - następny rok w naszym powiecie poświęcam
osobom niepełnosprawnym. Nie jest to przejaw litości czy
wspaniałomyślności. 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 – podkreślał rok temu podczas Obchodów Dnia
Patrona Powiatu Brzozowskiego Starosta Zygmunt Błaż.
Idea ta zainicjowała szereg cennych inicjatyw
ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne wokół nas.
Konferencję poświęconą tematyce autyzmu
zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie

Uczennice ZSB podczas Pikniku Integracyjnego

Każda z nich popularyzowała postawę otwartości i bezinteresownej życzliwości, tak potrzebną w dzisiejszych
czasach. Każda z nich w jakimś stopniu zmieniała świat
na lepsze. I choć nie sposób przywołać wszystkich zorganizowanych akcji to warto wspomnieć chociaż o kilku
z nich.
Do bardziej wzruszających zalicza się wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował pięknymi prezentami
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Brzozowie oraz dzieci przebywające w Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP w Starej Wsi. Akcja Mikołajkowa, zorganizowana
przez Starostę Zygmunta Błaża, a koordynowana przez
pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
skupiła wielu ludzi dobrej woli. Dla uczniów SOSW
w Brzozowie zorganizowany był również Piknik Inte-

gracyjny, którego ideą było zwrócenie
szczególnej uwagi na niepełnosprawnych, poświęcenie im czasu i akceptacja wszelkich niedoskonałości u siebie
i innych. Szereg atrakcji na świeżym
powietrzu dostarczył dzieciom wiele
radości, a każdy ich uśmiech ogromną
satysfakcję organizatorom.
Włączając się w działania podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych
również Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Brzozowie zorganizowała (15 grudnia 2015 roku) konfe-

Akcja Mikołajkowa dostarczyła dzieciom
wiele radości

W ZSB przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe poświęcone
tematyce osób niepełnosprawnych

Uczestnicy Pikniku Integracyjnego
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rencję poświęconą dziecku z autyzmem. Inspiracją
do jej zorganizowania były m.in. problemy, które
zgłaszali rodzice dzieci z autyzmem oraz ich nauczyciele. Uczestnicy konferencji z uwagą słuchali
o problemach dziecka autystycznego, braku komunikacji w domu i szkole, czy o tym jak skutecznie
pomóc rodzinie, która takie dziecko wychowuje.
W ramach tej szczytnej idei również placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym
jest powiat brzozowski zorganizowały cenne akcje
i przedsięwzięcia.
Pięknym gestem wykazały się uczennice
Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie, które
wzięły czynny udział w Pikniku Integracyjnym,
gdzie wykonywały makijaże i fryzury uczniom
SOSW oraz wiły barwne wianki z żywych kwiatów.
Uczniowie ZSB wzięli również udział
w konkursie plastycznym „Niepełnosprawni są
wśród nas. Integracja w oczach uczniów”, którego celem było propagowanie integracji wśród
uczniów, wzbudzanie poczucia empatii dla niepełnosprawnego rówieśnika oraz motywowanie
uczniów do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi. W placówce przeprowadzone zostały też zajęcia edukacyjne
i warsztatowe poświęcone tej tematyce.
Czynnie w rok poświęcony osobom niepełnosprawnym wpisali się też uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących (działający w kole
Caritas) oraz młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych (skupiona w Szkolnym Kole Wolontariatu). Wolontariusze z obu placówek pracowali
z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Jedną
z ich cenniejszych inicjatyw było systematyczne odwiedzanie dzieci z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi oraz osób starszych
w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań”
w Brzozowie.
Idea ostatniego roku była szczególnie bliska
przedstawicielom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie, który jest placówką zajmującą się edukacją, opieką i wychowaniem
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Wśród licznych inicjatyw, jakie podjęli zna-

Przedstawienie bożonarodzeniowe, zorganizowane przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników SOSW

lazły się między innymi imprezy
turystyczne, wycieczki, imprezy
okolicznościowe, sportowe czy
konkursy.
Należy tu wymienić między innymi pieszy rajd do gospodarstwa
agroturystycznego
w Górkach, wyjazd w Bieszczady i do Soliny, Wojewódzki
Turniej Tenisa Stołowego, Rajd
Nordic Walking „Włóczykije”,
Święto Pieczonego Ziemniaka,
spotkania mikołajkowe, w których uczestniczyli uczniowie
SOSW i ich rodzice, spotkania
świąteczne, spotkania z książką,
czy impreza z okazji Dnia Matki
i Dnia Ojca. Na uwagę zasługuje
również przedstawienie bożonarodzeniowe, w którym występowali zarówno uczniowie jak
i nauczyciele oraz pracownicy
SOSW.

Rajd Nordic Walking „Włóczykije”
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Anna Rzepka

Wolontariusze chętnie odwiedzają podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej
Dla Dzieci w Starej Wsi

Wolontariusze z ZSO
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Z kijkami dla relaksu i po zdrowie

J

uż po raz trzeci fani nordic walking mogli
uczestniczyć w rajdzie zorganizowanym
przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie oraz Lokalną Grupę Działania „Ziemia Brzozowska”. Tym razem malowniczą,
leśną trasę pokonało ok. 40 uczestników.
Przybyłych na rajd uczestników powitali wspólnie Leszek Gierlach - Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS
oraz Justyna Kopera - Kierownik Biura
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”. Następnie przyszedł czas na rozgrzewkę, którą poprowadziła instruktorka
Agnieszka Adamczyk z Haczowa. Po niej wszyscy wyruszyli
na rajd. Trasa liczyła ok. 7 kilometrów i biegła drogą przez las.
– Głównym celem rajdu jest rekreacja i popularyzacja sportu jakim jest nordic walking.
Nie ma tutaj miejsca na wyścigi. Każdy mógł przejść trasę
w swoim własnym, wypracowanym
tempie. Ogromnie się cieszymy
z tego, że rajd zyskuje swoich stałych sympatyków, których liczba
nie maleje oraz że mogliśmy gościć
osoby z bliższych i dalszych okolic

laks Zagórz, przyjechała tutaj pierwszy
raz. Dzisiaj jest nas 9 osób, ale to tylko
część grupy. W tygodniu spotykamy się
co drugi dzień, trenując na dosyć zróżnicowanych trasach po ok. 15-20 km na
jednym treningu. Muszę tu pochwalić
członków grupy, która jest przykładem
na to, że sport jest dla wszystkich niezależnie od wieku. A wysiłek jaki nasza
ekipa wkłada w treningi przekłada się
na miejsca na podium na różnych zawodach – mówił Mirosław Sałak, Trener i sponsor grupy Relaks Zagórz. Po
raz pierwszy na brzozowskim rajdzie
były także Halina Ćwiąkała i Agnieszka
Pasieka. – Nordic walking to sport bez

- w tym panów Andrzeja Michalskiego –
Mistrza Polski w Biathlonowym Nordic
Walking oraz Jerzego Nalepkę, Mistrza w
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Nordic Walking. Sport ten zdobywa
coraz to nowych sympatyków, a do nas
docierają głosy, by zacząć organizować
marsze nordic walking. Jeśli znaleźliby
się chętni, jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje – stwierdził Leszek Gierlach.
Wśród uczestników rajdu można
było znaleźć każdą grupę wiekową od
dzieci po seniorów. – Nasza grupa - Refot. ry-sa.pl
Andrzej Michalski

ograniczeń zarówno tych wiekowych
jak i tych dotyczących płci. Maszerując
uruchamiamy praktycznie wszystkie
mięśnie, nie obciążając przy tym kręgosłupa i kolan, gdyż ciężar pracy przejmują kijki. Poza tym sport ten, to taka
odskocznia od codzienności i sposób na
odstresowanie. Z kijkami chodzimy już
od dłuższego czasu i startujemy w zawodach, także z sukcesami. Dzisiejsza
trasa była super. Momentami trochę
ciężka, szczególnie na odcinku, gdzie
droga miała nawierzchnię z kamienia,
ponieważ „uciekały” tam kijki. Wydaje
się jednak, że po lekkiej modyfikacji np.
uruchamiając ścieżkę przez las, trasa
ta świetnie nadawałaby się na zawody – zgodnie stwierdziły pani Halina
i Agnieszka.
Dla uczestników rajdu przygotowano posiłek, a po nim rozdano pamiątkowe medale, okolicznościowe
dyplomy oraz nagrody. Impreza dofinansowana została ze środków Powiatu
Brzozowskiego w ramach realizacji zadania publicznego.
Elżbieta Boroń
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Wybrano najpiękniejszy ogród

Wręczenie nagród przez Wójta Gminy Haczów
Stanisława Jakiela

Ogród Lidii Gorczycy wygrał
pierwszą edycję konkursu na najpiękniejszy ogród i balkon organizowanego
na terenie gminy Haczów. Rozstrzygnięcie nastąpiło na uroczystej sesji
Rady Gminy.
- Gmina Haczów jest terenem,
gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Cechy te widoczne są także
w obejściach posesji naszych mieszkańców. Część z nich to prawdziwe perełki. Organizując ten konkurs chcieliśmy
docenić i nagrodzić pracę tych osób.
Przecież to między innymi dzięki ich
staraniom nasza gmina cały czas pięknieje. Poprzez ten konkurs chcieliśmy
też wypromować pomysłowość, nowatorskie rozwiązania dekoracyjne oraz
te przyjazne środowisku. Każdy z pre-

zentowanych ogrodów był niepowtarzalny i stworzony z pasją. Gratuluję wszystkim, którzy brali udział
w konkursie i życzę dalszej wytrwałości w utrzymaniu
tych pięknych miejsc – mówił Stanisław Jakiel, Wójt
Gminy Haczów.
Do konkursu zgłoszono łącznie 9 ogrodów.
Zwycięzca wyłoniony został w głosowaniu internetowym. Oddano łącznie 2527 głosów. Każdy uczestnik głosowania mógł przyznać swojemu faworytowi
od 0,5 do 5 punktów. Na tej podstawie wyłoniono
najpiękniejszy ogród. – Ogromnie się cieszę, że mój
ogród się podoba. Powstał siedem lat temu z założeniem, że będzie żył przez cały rok. Dzięki temu
o każdej porze roku wygląda inaczej. Mimo, że praca
w ogrodzie wymaga czasu i poświęcenia, to jednak
daje mnóstwo satysfakcji i jest taką odskocznią od
codziennego zabiegania – podsumowała Lidia Gorczyca.
Wśród trzech najpiękniejszych ogrodów znalazły się także te należące do Jadwigi Rajchel i Renaty Czerwińskiej. Wyróżnienia otrzymały ogrody
należące do: Doroty Bani, Barbary Błaż, Elżbiety
Prugar, Marty Błaż-Półchłopek, Marii Kobylak oraz
Katarzyny Szmyd. Uczestników konkursu uhonorowano podczas sesji Rady Gminy Haczów. Wtedy
to, na uroczystym zakończeniu konkursu wszystkim
uczestnikom tegorocznej edycji wręczono symboliczne upominki, a dla zwycięzców konkursu ufundowane zostały nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
statuetki.
Elżbieta Boroń
fot. Archiwum UG Haczów

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych
na wizycie studyjnej w Bobowej
Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z Brzozowa w dniach 8-9 października br. zorganizowało już po raz drugi wyjazd studyjny do Bobowej na XVII Międzynarodowy
Festiwal Koronki Klockowej. Był on podsumowaniem całorocznej pracy członków stowarzyszenia w promowaniu na terenie Polski rękodzieła ludowego regionu brzozowskiego.

Bobowa jako stolica koronki klockowej przyciąga corocznie koronczarki m.in.
z Anglii, Argentyny, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Holandii,
Niemiec, Rosji, Słowacji, Węgier, Włoch,
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Polski. W czasie trwania imprezy obejrzeliśmy również koronki
nagrodzone w XXII Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej. Mieliśmy również możliwość nauki wyrobu tych misternych
koronek - pod okiem mistrzów.
Zwiedzaliśmy również Krynicę, zachwycaliśmy się pięknymi widokami z Góry Parkowej oraz powróciliśmy wspomnieniami
w świat dzieciństwa w Muzeum Zabawek, kolekcja ukazuje prze-

krój zabawkarstwa obejmujący około 300 lat, od XVIII – wiecznych figurek szopkowych poprzez porcelanowe lalki z XIX w.,
aż po zabawki typowe dla XX wieku. Zbiory pochodzą z rożnych
stron świata m.in. z Japonii, Australii, Meksyku, Rosji i Niemiec.
Z kolei w Kamiannej (niedaleko Krynicy) pośrodku lasów
w otoczeniu przyjaznych górek w bliskości jeszcze nieskażonej
przyrody odnaleźliśmy wesołe brzęczenie owadów – pszczół,
kosztowaliśmy tam pysznych miodów w Pasiece „Barć” i podziwialiśmy piękną kolekcję uli w skansenie.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Tylicza, za kościołem
pw. Imienia Maryi wybudowano dróżki różańcowe - kapliczki połączone „dziesiątkami” różańcowymi, nad którymi króluje Golgota, przypominająca swym kształtem obraz wieży Babel. Na wzgórzu umieszczono tablice z cytatami oraz mądrościami ludowymi
oraz pomniki m.in. Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, ks.
Jerzego Popiełuszki, biskupa Piotra Tylickiego, czy króla Kazimierza Wielkiego.
Dzięki stowarzyszeniu, realizujemy wiele wspólnych wyjazdów, zarówno tych okupionych potem i ciężką pracą, jak i tych
przyjemnych. Były to dni niezapomnianych wrażeń i dlatego też
z chęcią powtórzymy tę wycieczkę raz jeszcze.
Małgorzata Chmiel
Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych

„Międzypokoleniowe Spotkanie z Kulturą”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie w ramach projektu „Dydyńskie MPK
-Międzypokoleniowy Przekaz Kultury” zrealizowało przedsięwzięcie pt. „Międzypokoleniowe Spotkanie z Kulturą”.
Składało się ono z trzech etapów,
a pierwszym z nich był wyjazd do Kazimierza Dolnego. W podróż wybrało się pięćdziesięciu mieszkańców sołectwa Końskie
oraz sąsiednich miejscowości gminy Dydnia. Nadwiślański Kazimierz jest prawdziwą
perłą architektury i jednym z najpiękniej położonych miast w Polsce. Posiada dużą ilość
obiektów zabytkowych, o czym mogliśmy
się przekonać na własne oczy. Dzięki pani
przewodnik Łucji Wasilewskiej, spotkaliśmy wielu artystów rzeźbiarzy i malarzy,
którzy wystawiali i prezentowali swoje prace. Zwiedziliśmy Zamek, Kamienną Wieżę
zwaną Basztą, Górę Trzech Krzyży i Rynek.

Chwile spędzone w Kazimierzu
na długo pozostaną w naszej
pamięci. Polecamy wszystkim
to urocze miasteczko jako cel
wakacyjnej, czy urlopowej podróży, bo naprawdę warto je
zwiedzić, poznać i poczuć jego
niesamowitą atmosferę.
Kolejnym etapem projektu był plener malarski oraz
wystawa prac i zdjęć z pobytu
w Kazimierzu Dolnym. Wszyscy, którzy odbyli tę podróż,
mieli okazję przelać wrażenia
i emocje na płótno lub, jak ktoś wolał,
na papier. Wykonano wiele wspaniałych
prac, które można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawie. Najlepsze obrazy zostały oczywiście nagrodzone.

Ostatnim etapem było spotkanie
z mieszkańcami w celu stworzenia zbioru
starych pieśni i przyśpiewek regionalnych.
Udało się wydać śpiewnik, który będzie
wykorzystywany przy okazji najróżniejszych spotkań, czy to wiejskich, czy też
rodzinnych.
Pragniemy podziękować wszystkim
osobom i instytucjom, dzięki którym mogliśmy zrealizować projekt. Każdy z nas
na co dzień jest bardzo zabiegany, brakuje nam czasu na spotkania z sąsiadami,
czy najbliższymi, a dzięki tej inicjatywie
była ku temu okazja. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dofinansowanie ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016.
Andrzej Orłowski
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Niezwykła lekcja patriotyzmu
Pragnę zawołać na cały głos: ,,Cześć,
chwała i pamięć Bohaterom”. Tymi jakże
przejmującymi słowami uczniowie Zespołu Szkół w Orzechówce rozpoczęli Ogólnopolską Akcję „BohaterON”, przelewając
swoją wdzięczność na karty listów i kartek
skierowanych do żyjących uczestników
powstania warszawskiego.
W ten sposób w bieżącym roku
szkolnym uczniowie i nauczyciele z naszej
szkoły chcieli uczcić pamięć bohaterów
czasów II wojny światowej, którzy walczyli w obronie naszego kraju, ryzykowali życie i w ten sposób zbudowali nasze
„dziś”. Dlatego, pisząc i wysyłając „kartkę
dla Powstańca” przyświecał nam jeden cel:
upamiętnienie i uhonorowanie, wielkich
w naszych oczach, powstańców warszawskich. Tych, którzy według nas pokochali
Polskę najpełniej.
Do akcji mógł przyłączyć się każdy,
wysyłając jedną z ponad miliona bezpłatnych kartek dostępnych na terenie całej
Polski. Mógł to zrobić każdy kto chciał powiedzieć „dziękuję”, mówiąc tym samym

Zakończono remont drogi gminnej
w Wesołej, prowadzącej do przysiółka „Magierów”. Koszt inwestycji sięgnął prawie
770 tysięcy złotych.
Droga to prawie trzykilometrowy
odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z drogami powiatowymi: Barycz-Izdebki i Barycz-Nozdrzec. Istniejąca do tej pory nawierzchnia drogi była w bardzo złym stanie
technicznym. Liczne spękania, koleiny oraz
ubytki w materiale ją wyściełającym sprawiały, że przejazd nią mógł zagrażać bezpieczeństwu. Problem stanowiły też niedrożne
przepusty i rowy bądź też, na niektórych
odcinkach, całkowity brak odwodnienia, co
także wpływało na stopniową degradację
nawierzchni tego traktu. – Po remoncie droga zyskała nową podbudowę i nawierzchnię
mineralno – bitumiczną o szerokości ponad
3 metrów. Przebudowano także wszystkie
zjazdy znajdujące się w jej ciągu oraz poboe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

jesteśmy Wam wdzięczni za to, że nie
jesteśmy głodni, za to że mamy w co się
ubrać, za to że mamy gdzie mieszkać.
Uczniowie naszej szkoły stanęli
na wysokości zadania i bardzo aktywnie
zaangażowali się w całe przedsięwzięcie. Najpierw grupa młodzieży klasy
III Gimnazjum, przygotowała projekt
edukacyjny, przedstawiając tło historyczne powstania warszawskiego i życie
codzienne tamtego okresu. Opowiadali
młodszym uczniom o bohaterstwie powstańców i codziennych problemach,
z którymi musieli się zmierzać. Mówili
o tym, jak powstańcy zdobywali jedzenie, przemieszczali się cuchnącymi kanałami, zawierali związki małżeńskie,
oddawali ostatnie środki przeciwbólowe
przyjaciołom… Następnie ze strony internetowej www.bohaterON.pl wybierali
uczestnika powstania, którego historia
życia ich zaciekawiła, zbierali o nim informacje, przygotowali zdjęcia i zrobili
wystawę w szkole.
17 września br. wszystkie osoby
chętnie spotkały się w szkole na wspólne pisanie pocztówek do żyjących
powstańców. Efekty przeszły nasze
oczekiwania, gdyż uczniowie napisali
przeszło 50 listów do wybranych przez
sobie powstańców. Dołączyliśmy do
nich kartki pocztowe. Uczniowie podziwiali w powstańcach determinację
w przeciwstawianiu się wrogowi, heroizm i bohaterstwo w walce o wolną Polskę, wyrażali swoje podziękowania. W listach opisywali również
o przeżyciach wojennych swoich babć
i dziadków. Oprócz tego opowiedzieli
powstańcom także skrawki swojego
życia pisząc o swoich domach, przyjaźniach i zainteresowaniach. Jakże wiele

było przy tym radości i uśmiechu, jakże wiele popłynęło łez. Wszystkie listy były piękne
i bardzo wzruszające.
Była to niezwykła lekcja patriotyzmu. Uczniowie po raz kolejny mieli okazję
uświadomić sobie, że historia to nie tylko
trudne do zrozumienia pojęcia i ciężkie do
zapamiętania daty, ale to przede wszystkim
przeżycia, emocje, uczucia, nierzadko również łzy i cierpienia ludzi. To także pamięć
o ludziach, czasami wielkich bohaterach,
o których nikt nie mówi, czasami bohaterach z naszych domów rodzinnych. Dlatego
pamiętajmy o nich, bo zasłużyli na naszą
wdzięczność, pamięć i szacunek. Pamiętajmy o nich, bo tylko pamięć daje ludziom
nieśmiertelność. To pamięć sprawia, że żyją
w naszych sercach.
Niech nasze słowa wdzięczności popłyną także w stronę tych wszystkich, którzy
włączyli się w naszą szkolną akcję: wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom
- mówimy dziękujemy.
Wszyscy pragniemy zawołać na cały
głos: ,,Cześć, chwała i pamięć Bohaterom”.
Małgorzata Glazer, ks. Dominik Długosz

Bezpiecznie i malowniczo
cza. Odpowiednio wykonane odwodnienie
zaś z pewnością przedłuży żywotność tego
odcinka. Droga ta jest ważnym ciągiem
komunikacyjnym w naszej gminie. Stanowi
ona bowiem najkrótsze połączenie pomiędzy przysiółkiem „Magierów” a centrum
Wesołej. Poza tym jest ona też ważnym
elementem wizerunkowo-turystycznym naszej gminy, gdyż prowadzi przez niezwykle
malownicze tereny – wyjaśniał Andrzej
Kłak, Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy
w Nozdrzcu.
Inwestycja dofinansowana została
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w wysokości ponad 60 procent.
Elżbieta Boroń
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„Mały bucik dla czarnego brata”
placówki dołączył Guspin Kegie, dziesięcioletni chłopiec z plemienia Gbaya w Bouar. Chłopczyk ma niezwykły talent manualny, potrafi np. zrobić śliczne zabawki
z drucików. Guspin ma 4letnią siostrę oraz
matkę, która niestety jest niepełnosprawna ruchowo, porusza się na czworakach.
Dzięki wsparciu i pomocy dzieci z Jasienicy Rosielnej, chłopiec mógł rozpocząć naukę w szkole Sióstr Szarytek w Bouar, co
powinno go przygotować do odpowiedniego startu w życiu. – Takie inicjatywy spra-

Powyższe hasło to motto ogólnopolskiej akcji mającej na celu pomoc dzieciom z Afryki. Aktywnie włączył się w nią
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej oraz
dzieci z Zespołu Szkół w Malinówce.
Akcja to inicjatywa Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej we współpracy
ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Młodzi
Misjom. Skierowana została ona do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych, którzy pragną podzielić
się niezniszczonymi butami lub ubraniami ze swoimi misyjnymi rówieśnikami
w Afryce. Jak się okazało swoje serce
otwarły dzieciaki z całej Polski. Zebrane
buty trafią, poprzez polskich misjonarzy,
do dzieci w Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. – Dzieci chętnie włączają się w akcje misyjne. Na każdą
z nich mamy odzew. W naszej szkole prężnie działa Ognisko Misyjne, którego celem jest
właśnie pomoc misjom. Co
roku organizujemy dyskotekę na cele misyjne. W
imprezę tę włączają się też
rodzice. To właśnie oni poświęcając swój czas pieką
ciasta, my tutaj robimy galaretki i nasz hit – deser bananowy. W dzień dyskoteki,
już od rana, dzieci ubrane
w stroje afrykańskie sprzedają te słodkości. Zbieramy
też fanty. Dzieci przynoszą
z domów rzeczy, które są
im już niepotrzebne, a są
w dobrym stanie. Staramy się też pozyskać jakieś
fanty od sponsorów. Co
roku jeździmy także na majówki misyjne
do Sióstr Klawerianek w Krośnie, a do
szkoły zapraszamy jakiegoś misjonarza.
32

Chcielibyśmy też nawiązać teraz współpracę z Kasią Zych, młodą, pełną pasji dziewczyną, która jest wolontariuszką misyjną.
Taki przekaz z ust kogoś, kto mieszka w tych
stronach i pracował na misjach na pewno
będzie inaczej odebrany. Przez te wszystkie
działania chcielibyśmy uwrażliwić dzieci
i młodzież na potrzeby innych. Chcielibyśmy by nauczyli się doceniać to, co mają
i jak żyją oraz żeby nauczyli się dzielić.
Działalność na rzecz misji pomaga rozwijać w nich naturalne przymioty dziecka,
a zwłaszcza jego wrażliwość, uczuciowość
i otwartość. Kształtują postawę czynnej
miłości czyli miłosierdzia, które mamy
czynić w życiu, o czym przypomina hasło
obecnego Roku Miłosierdzia – wyjaśniała
Anna Kmiotek, Katechetka i koordynatorka
wszelkich akcji misyjnych w Zespole Szkół
w Jasienicy Rosielnej.

Oprócz wspomnianych już akcji
szkoła wzięła też udział w „Adopcji serca”.
W ten sposób do grona uczniów jasienickiej

wiają, że nasza młodzież zauważa,
że mogą komuś bezinteresownie
pomóc. Ponadto czują się potrzebni,
mogą właściwie zagospodarować
swój czas wolny. One to również
aktywizują młodych i zachęcają do
przedsiębiorczych zachowań. Wystarczy tu przytoczyć choćby ostatnią akcję zbierania makulatury, która zakończyła się już na wakacjach,
z której dochód miał wspomóc budowę studni w Sudanie. To był czas
wolny, a jednak uczniowie odpowiedzieli na nią naprawdę aktywnie
i spontanicznie pomimo padającego
deszczu. Stąd też ogromnie się cieszę z tych postaw altruistycznych
i empatii, o które w dzisiejszym świecie nie jest już tak łatwo – podsumowała Danuta Solon, Zastępca Dyrektora
w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej.
Elżbieta Boroń, fot. Anna Kmiotek
http://www.powiatbrzozow.pl
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Gromadzą wiedzę i podpatrują dobre praktyki
Liderzy gromad z obwodów charkowskiego, ługańskiego i donieckiego ze
wschodniej Ukrainy odwiedzili województwo podkarpackie i mazowieckie z wizytą studyjną. Zebrane w ten sposób wiedza i doświadczenie pomogą im wdrożyć
u siebie reformę związaną z decentralizacją władzy oraz reformę samorządową na
poziomie gromadzkim.
Wizyta to efekt projektu „Decentralizacja w praktyce II. Polskie doświadczenie
decentralizacji i edukacji samorządowej
dla liderów gromad z 7 obwodów centralnej Ukrainy”. Jest on realizowany przez
fundację TERRA HUMANA w Warszawie
w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze
Lwowa oraz Centrum Rozwoju Gromad
„Perspektywa” z miejscowości Iczki (AR
Krym). Stanowi on kontynuację działań
zrealizowanych w roku 2015 w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy.
Będąc na Podkarpaciu goście odwiedzili
m.in. gminę Dydnia, Zagórz i Brzozów.
- Celem projektu jest przygotowanie liderów połączonych gromad w 7 obwodach
środkowej Ukrainy – Chmielnickim, Czerkaskim, Czernichowskim, Kirowogradzkim, Winnickim, Żytomierskim i Kijowskim
wraz z miastem stołecznym Kijowem, do
wdrażania decentralizacji władzy i reformy
samorządowej na poziomie gromadzkim.
W ramach projektu odbyły się warsztaty,
w których udział wzięło łącznie ok. 600
osób. Skorzystali z nich liderzy gromad
będących w procesie łączenia, pracownicy
urzędów rejonowych, administracji obwodowej i organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się
z polskim modelem decentralizacji, skorzystali z rad polskich ekspertów, a także co
ważne zobaczyli perspektywę i szanse jakie daje efektywne gospodarowanie. Podczas wizyty studyjnej, na którą zaprosiliśmy 15 osób, zorganizowana została cześć
teoretyczna oraz praktyczna. W czasie tej
ostatniej nasi goście mogli porozmawiać

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

z włodarzami naszych samorządów, podpatrzeć dobre praktyki
i co najważniejsze porozmawiać
i zapytać o najważniejsze ich zdaniem kwestie. Wszystko to razem
zmienia ich perspektywę myślenia, daje siły by zmieniać ich najbliższą rzeczywistość na Ukrainie tak by pracować efektywniej
i sprawiać, by mieszkańcom danego terenu żyło się po prostu
lepiej. Doświadczenia naszych
minionych projektów wyraźnie
pokazują, że takie działania faktycznie przynoszą zamierzone
efekty – wyjaśniał Jarosław Bittel, Koordynator wizyty z fundacji TERRA
HUMANA.
W ramach siedmiodniowej wizyty
studyjnej uczestnicy odwiedzili różnorodne pod względem wielkości oraz zasobności budżetu gminy i powiaty. Spotkali się
z burmistrzami, wójtami, starostami, rad-

w żadnym z krajów UE. Działają jedynie na
doświadczeniach Związku Radzickiego. To
wpływa na świadomość, mentalność i zasady zarządzania. Dlatego ten projekt jest tak
ważny. Pozwala poczuć, zobaczyć, zmienić
świadomość i zdobyć przede wszystkim
wiedzę jak samorząd może działać i jakie
efekty może to przynieść. Dla nas, czyli

nymi oraz urzędnikami gminnym. Zapoznali się też z funkcjonowaniem sołectw
i dzielnic, realizacją funduszu sołeckiego
oraz formami współpracy pomiędzy różnymi szczeblami samorządu. – Doświadczenia Polaków możemy wykorzystać
wdrażając reformy w całej Ukrainie. Przez
ostatnie 20 lat Polska naprawdę się zmieniła. Zasadniczą rolę w tych zmianach ma
właśnie gminny samorząd. Na Ukrainie
dopiero zaczyna funkcjonować koncepcja
decentralizacji. W znacznej
części jest ona wzorowana
właśnie na Polsce. Dlatego
też chcielibyśmy zobaczyć
w praktyce jak np. rozwija
się infrastruktura, jak zarządza się samorządem, by
potem tę wiedzę wykorzystać
u siebie. Na Ukrainie największym problemem jest
fakt, że większość naszych
włodarzy, czyli odpowiedników waszych wójtów czy
burmistrzów nigdy nie była

tych zajmujących się wdrażaniem tej reformy, ten projekt to ogromna pomoc, za
którą bardzo dziękujemy. Nie ma co ukrywać – reformę decentralizującą wprowadza się bardzo ciężko, ale staramy się osiągać założone rezultaty dzięki współpracy
z polskimi partnerami. Ludzie uwierzyli w tę reformę i chcą działać w tym kierunku. Gdy przyjechałam tutaj pierwszy
raz, byłam pod ogromnym wrażeniem.
Wtedy obiecałam sobie, że nie wyjadę
z Ukrainy tylko zrobię wszystko by mój kraj
wyglądał podobnie. Założyliśmy wtedy
polsko ukraińskie stowarzyszenie i zaczęliśmy pracować nad zmianą świadomości
mieszkańców. Mam nadzieję, że pozytywne
rezultaty naszej działalności zobaczymy
w najbliższej przyszłości - wyjaśniała Diana
Barynowa, Prezes Polsko – Ukraińskiego
Stowarzyszenia Agrarnego oraz Charkowskiego Regionalnego Biura ds. Wsparcia
Reform Miejscowego Samorządu. - Bardzo ciężko realizować tę reformę. To pierwsza inicjatywa, która nie zaczyna się z góry
a od dołu, poprzez organizacje społeczne,
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miejscowe inicjatywy. Nikt oprócz
miejscowych gromad nie jest tak naprawdę zainteresowany wdrożeniem
tych reform. Wszyscy urzędnicy na
poziomie regionu czy obwodu mówią, że jest to ważne działanie, ale
w rzeczywistości nic nie robią w tym
kierunku. Zostaliśmy z tym sami,
wiemy jednak, że to co robimy jest
ważne dla przyszłości naszego kraju
i mamy przykład Polski, który pokazuje, że decentralizację można dobrze i skutecznie przeprowadzić, tak

by system ten działał dla dobra lokalnej
społeczności – stwierdził Igor Agibalow
z Regionalnego Biura Reform w Lugalskim
Obwodzie. - Z doświadczenia mogę powiedzieć, że na siłę niczego nie można dać,
można tylko zabrać. Ta reforma odbywa
się na zasadach dobrowolności i ci pierwsi liderzy potrzebują pomocy i wsparcia.
Pomagamy takim ludziom zmienić swoje
życie i życie lokalnego środowiska, tak by
w konsekwencji zmienić życie całego kraju.
Od tego jak ci pierwsi liderzy widzą przyszłość regionu zależy przyszłość Ukrainy

i to jak będą do tego zadania podchodzili. Być
może teraz to wygląda jak droga dziecka uczącego się samodzielności, ale jednak ten polski
przykład i pomoc z waszej strony to dla nas
taka przysłowiowa wyciągnięta pomocna dłoń
– podsumował Sergiy Popov z Regionalnego
Biura Reform Donieckiego Obwodu.
Projekt współfinansowany jest ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r. za
pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Elżbieta Boroń, fot. Jarosław Bittel

Spotkanie wspomnieniowe
o Kazimierzu Michańczyku
16 października 2016 roku zapadnie Michańczyka „Pejzaże osobiste” wzbogagłęboko w pamięć mieszkańców Grabow- cony fotografiami jego syna Marcina. Dlanicy Starzeńskiej. W tym bowiem dniu tego serdecznie dziękuję za przyznane środw szczelnie wypełnionej sali Domu Stra- ki finansowe na tomik „Pejzaże osobiste”,
żaka odbyło się niecodzienne spotkanie za dzisiejszy wieczór wspomnień, a także
zorganizowane przez Stowarzyszenie na wieloletnie wsparcie finansowe i rzeczoRzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeń- we Rajdów Świętojańskich i działalności
Marcin Michańczyk - syn Kazimierza
ska, Nieformalną Grupę „Dobra Myśl” Stowarzyszenia.” Sukces ma wielu ojców,
i Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej. ale w przypadku „Pejzaży osobistych” jak układające się w Jego szlaki wędrowne
Powitał wszystkich – jak to jest
określił Tadeusz Stę- i poetyckie (…). Z poezji wyłaniała się
w zwyczaju organizator - Prepień - matką sukcesu mapa świata, który tak mocno ukochał. Pozes Zarządu Stowarzyszenia
jest Aleksandra Haudek dążałam zatem na Otryt, nad bieszczadzTadeusz Stępień i zwracając
autorka koncepcji, re- kie rzeki, do cerkwi w Radoszycach czy
się do zebranych powiedział
daktor i korektor wyda- do kościółka w Haczowie. Słowa zwykłe
m.in.: „Dziś wspominamy Kania. Mąż Maciej Haudek i znane w Jego strofach stawały się niepozimierza Michańczyka, wychowykonał skład i łamanie wtarzalną feerią barw właściwą każdej powawcę młodzieży, miłośnika
ww. tomiku. Aleksandra rze roku. Kochał radość jesieni, biel zimy
Bieszczadów, wielbiciela przyHaudek dziękowała ro- i złoto lata, ale… tam w Bieszczadach, nie
rody, człowieka wielu talentów.
dzinie za powierzenie jej na ulicach miast. I co dziwnego, nie było
Był osobą wrażliwą i doceniatwórczości bliskiej oso- tam ludzi (pojawiali się tylko w utworach
jącą wartość idei w życiu. Doby i za zaufanie. Dzięki o charakterze satyrycznym), piękno konbrze czuł się wśród młodzieży,
jej zaangażowaniu uka- templował sam, czasami tylko wdając się
z jej otwartością, szerokim
zał się tomik, który jest w rozmowę z ”cerkwią staruszką”. O czym
horyzontem i brakiem schemaprawdziwą perełką wy- ? O przemijaniu, o małości człowieka woTadeusz Stępień
tów. Wskazywał i uczył młodzież
dawniczą.
bec potęgi gór, o Stworzycielu, bo kto jak
co w życiu jest ważne i istotne. Do szkoły
Najpiękniej o wierszach swojego nie Doskonały Konstruktor świata mógł
zapraszał znakomitych gości – „olbrzymów męża napisała żona Halina w posłowiu to- wyczarować majestat gór; o wędrówce danaszych czasów” – kurierów beskidzkich miku „Pejzaże osobiste”. - „Czasami bu- jącej poczucie szczęścia i spełnienia, chwii tatrzańskich z czasów II wojny światowej dził mnie w nocy słowami: „Posłuchaj, coś li patrzenia na dziewannę, którą chciałoby
i weteranów wojennych. O lepszy świat napisałem”. I płynęły w ciemności obrazy się zatrzymać. A gdy przyszedł czas niemowalczył piórem, czynem i słowem wspierając KOR i Solidarność. Odszedł prawie 20
lat temu w grudniu 1996 r., ale pozostały
jego wiersze i ludzka pamięć. Po latach
w czasach konsumpcjonizmu idee te odżyły dzięki zainspirowanym wychowankom.
W Grabownicy mamy turystyczne śpiewogranie, bogactwo imprez kulturalnych. Od
trzech lat przemierza wieś Rajd Świętojański, może w przyszłości uda się „pójść tam,
gdzie już byliśmy” Szlakiem Kurierów Beskidzkich, a może nawet Szlakiem Szwejka
na Podkarpaciu. Dzięki władzom Powiatu
Brzozowskiego możemy dzisiaj zaprezenMontaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ZS w Grabownicy
tować Państwu tomik poetycki Kazimierza
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cy własnego ciała, boleści, że nie może
jeszcze raz usłyszeć szumu Wołosatego,
pragnął stać się drzewem jak Czad bieszczadzki i wtopić się w błękit nieba (…).
Poezję czytał z zamiłowania i ją tworzył
– raz lekko, swobodnie, raz boleśnie, czasem w ciszy nocy, czasem na kolanie przy
ognisku….” Nadszedł kulminacyjny moment spotkania. Dzieci i młodzież przygotowane przez nauczycielki Zespołu
Szkół w Grabownicy Starzeńskiej zaprezentowały montaż słowno – muzyczny.
Scenariusz opracowały i młodzież przygotowały panie: Stanisława Bąk, Joanna Szmigiel, Anna Hałasik, Magdalena
Stachura. Przepiękną jesienną dekorację
sali przygotowały panie Magdalena Stachura i Barbara Florczak, a grą na gitarach wsparły śpiewającą młodzież panie
Agnieszka Prugar i Gabriela Kiepura
z Nieformalnej Grupy „Dobra Myśl”.
Nad nagłośnieniem sali czuwał Jan Florek z BDK.
Piosenki przeplatały się z odsłonami z życia zawodowego i wierszami
Kazimierza Michańczyka. Ci, którzy
Go znali przypomnieli sobie Kazia,
a młodzi mieli okazję poznać Kazimierza
Michańczyka jako: lubianego nauczyciela, świetnego wychowawcę, opiekuna drużyny harcerskiej w szkole,
organizatora podchodów, biegów na
orientację, kuligów, biwaków, obozów
wędrownych i gawędziarza w harcówce. Niezapomnianym wydarzeniem
w szkole była inscenizacja „Zemsty”
Aleksandra Fredry, którego twórczość
K. Michańczyk uwielbiał. Jemu się
inscenizacja udała i to ze wspaniałym
skutkiem. Organizował kiermasze
książek. Jemu też mieszkańcy Grabownicy Starzeńskiej zawdzięczają
ciekawe wystawy: „Pamięć – szacunek – wzór” (dotyczyła tajnego nauczania) oraz „Nauczyciel – wczoraj
i dziś”. To jedna z kart Jego działalności,
bo przede wszystkim był miłośnikiem
gór, a Bieszczadów w szczególności,
członkiem Oddziału PTTK w Brzozowie
i Sanoku, przewodnikiem turystycznym
z tzw. „blachą” od 1980 r., pomysłodawcą
rajdów „Szlakiem Kurierów Beskidzkich
AK” oraz „Szlakiem Szwejka na Podkarpaciu”, uczestnikiem odsłonięcia tablicy Kurierom Beskidzkim AK w Jasielu
13 września 1981 r. ufundowanej przez
O/PTTK w Brzozowie.
„Kajtek”, bo tak nazywali Go
Przyjaciele był niezrównanym gawędziarzem. We wzruszający sposób pisał
o Nim w artykule „Odszedł Człowiek Legenda” (WB nr 1 styczeń 1997, s.1617) Jan Wolak:„…kochając swój kraj,
szczególnie kochał piękno języka. Był
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Wspomnieniami o przyjacielu podzieliła się
m.in. Halina Kościńska

mistrzem słowa, ciętej riposty i pięknego opowiadania. Liczne „ozdobniki”,
których używał dodawały Jego wypowiedziom ekspresji i dynamizmu…”. Ten
dar wykorzystał zdobywając I miejsce
w 1988 r. w konkursie krasomówczym
przewodników w Gołubiu Dobrzyniu.
Spełnił swoje marzenie i rozsławił nasz
powiat brzozowski. Do szkoły na spotkania zapraszał m.in.: Stanisława Marusarza – skoczka narciarskiego, kuriera

Zofia Olejko

wzbogacony zdjęciami syna – Marcina i to
z tych tomików młodzież recytowała wiersze
wzbogacane widokami – pejzażami ukazującymi się na ekranie telewizora i przeplatane
piosenkami: „Ta nasza młodość”, „Hawiarska koliba”, „Krajka”, „Beskid”, „Pocztówka
z Beskidu” i na koniec „Połoniny niebieskie”.
Program słowo-muzyczny nagrodzony został
przez zebranych owacją na stojąco. Było to
coś wspaniałego, chwytającego za serce i niezapomnianego.
Wspomnieniami o Kazimierzu Michańczyku we wzruszający sposób podzielili się jego Przyjaciele: Krystyna Chowaniec
z Sanoka, Jerzy F. Adamski, Halina Kościńska i Jan Wolak z Brzozowa, Zofia Olejko
przekazała podziękowania i pozdrowienia od
Beaty Romanowskiej z Krakowa – córki śp.
Jana Łożańskiego, a Danuta Czaja – poetka
z Izdebek przeczytała swój wiersz poświęcony
Kazimierzowi Michańczykowi „List w czasie
zagubiony”.
Tadeusz Stępień zaprosił na poczęstunek przygotowany przez panie z nieformalnej Grupy „Dobra Myśl” oraz dziękował za
przygotowanie tego wspaniałego spotkania:
dyrektorowi i nauczycielom oraz dzieciom
i młodzieży z Zespołu Szkół w Grabownicy
Starzeńskiej, paniom z NG „Dobra Myśl”,

Uczestnicy spotkania wspomnieniowego o Kazimierzu Michańczyku

tatrzańskiego na trasie Zakopane – Budapeszt, ale szczególną sympatią darzył
Jana Łożańskiego z Sanoka ps. „Orzeł”
– kuriera beskidzkiego na trasie „Jaga” –
Nowosielce – Budapeszt.
Pierwszy tomik Jego wierszy
„Czasem tęskno Duszy za burzami” ukazał się już po Jego śmierci w 1988 r. jako
pokłosie konkursu poetyckiego „Wrzeciono 1997”. Zbigniew Janusz we wstępie do tomiku m.in. napisał: „Poezją się
bawił, znał ją od podszewki, rozumiał,
kochał. Bieszczady czcił (…) Bieszczady całe i w najdrobniejszym szczególe.
Wszystkie kościoły, cerkwie, cerkiewki,
wszystkie pory roku, przyrodę i niemal
każde drzewo…”. Drugi tomik „Pejzaże osobiste” jest tym cenniejszy, że

gospodarzom sali OSP, BDK i Urzędowi
Miejskiemu w Brzozowie za współpracę
i życzliwość okazywaną podczas różnych uroczystości.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
Zastępca Burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak, Sekretarz Gminy Beata Bodzioch – Kaznowska, Dyrektor Muzeum Regionalnego w
Brzozowie Mariusz Kaznowski, Sołtys Grabownicy Dominik Arendarczyk i grono Przyjaciół Kazia – członków byłego O/PTTK w
Brzozowie: Antoni Wojnowski z żoną Zosią,
Arek Dudek z żona Magdą, Marian Sowiński,
Janusz Suchorabski z żoną Zosią, Jurek Zgódka z Zamościa, Jurek Krzysztyński z żoną
Małgosią, osoby już wcześniej wymienione
oraz Przyjaciele z Sanoka.
Halina Kościńska, fot. Jan Wolak, ry-sa.pl
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25 września br. w Domu Ludowym w Krzywem odbyło się spotkanie pod tytułem „Śladami
przodków – Kresy Wschodnie II RP”. Za przyczyną
znanej Czytelnikom Pani Bogusławy Krzywonos
i jej sławnego już „Saloniku w Krzywem Zwierciadle” przenieśliśmy się znowu na Polskie Kresy.
Zrobiło się od razu sentymentalnie, gdyż zaraz na początku uszy zgromadzonych gości ucieszyła piosenka „Czas jak rzeka” z repertuaru Czesława Niemena. Dobór repertuaru oczywiście nie
był przypadkowy! Artysta – kresowiec – Czesław
Wydrzycki – urodził się w Wasiliszkach (obecnie
na Białorusi), szkołę muzyczną kończył w Grodnie,
a nazwisko przyjął od rzeki Niemen, płynącej w pobliżu miejsca urodzenia.
Z wprowadzenia, w którym Gospodyni towarzyszyły przesympatyczne siostry Ola i Małgosia

Sentymentalny powrót
na Polskie Kresy w Krzywem

Spotkanie prowadziła Bogusława Krzywonos w towarzystwie
sióstr Oli i Małgosi Haworko

Haworko, dowiedzieliśmy się, że Pani Bogusława jest również kresowianką, gdyż urodziła
się na Polesiu. Z radością wysłuchała więc
piosenki „Polesia czar”
zaśpiewanej z uczuciem
przez Katarzynę Kot,
utalentowaną gimnazjalistkę z Dydni.
Lwów i Wilno
stały się przez chwiks. prof. Stanisław Nabywaniec
lę znów polskie dzięki
piosenkom śpiewanym przez Panią Lucynę Krzan
z Niżatycz. Kresowymi piosenkami wzruszył gości
także zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa
z solistką Panią Danutą Nieckarz.
Nie brakło także prozy kresowej i to
w najlepszym wydaniu. W repertuarze literackim
znalazły się między innymi fragmenty „Ogniem
i mieczem” czytane przez goszczącą na spotkaniu
aktorkę z Rzeszowa Panią Jolantę Nord.
Części artystyczne dopełniły tańce (tanga
i walce) wykonane przez dwie „gimnazjalne” pary
Natalię Śnieżek i Michała Czopora oraz Karolinę
Wójcik i Damiana Sokołowskiego. Młodzież przygotowała „roztańczona” matematyczka z Dydni
Pani Aleksandra Rysz.
Część historyczną rozpoczął nauczyciel
z Dydni Pan Zbigniew Kowalczyk. Uwijając się
przy mapie przywołał on między innymi nieistniejące dziś, kiedyś polskie, województwa: wileńskie,
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nowogrodzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie
i nam, mieszkańcom Podkarpacia najbliższe – lwowskie.
Potem historia za przyczyną Pani dr Marty Trojanowskiej
z Przemyśla zderzyła się z architekturą przepojonych polskością
miast: Wilna i Lwowa. O mozaice religijnej naszych kochanych Kresów również zajmująco i z wielkim profesjonalizmem opowiedział
ks. Profesor Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Cześć naukową zakończyli Państwo Alina i Ireneusz Skrzypczakowie, dzieląc się wiedzą zawartą w ich książce „Polski Cmentarz w Zbarażu”
Dodać należy, że za tę jakże ambitną część spotkania odpowiedzialna była
Pani Anna Szuba z Grabownicy. Trzeba
przyznać, że spisała się na medal!
Po uczcie duchowej przyszedł czas
na posiłek, czyli wypieki według kresowych receptur. Oczywiście jak zwykle
Gospodyni uroczystości podziękowała
wszystkim godnie i jak na temat spotkania przystało – patriotycznie, wręczając
wszystkim uczestnikom białe i czerwone
róże.
Ja natomiast dziękując za zaproszenie krzyczę: Brawo Pani Bogusławo!
Zachęcam innych animatorów kultury do
organizowania podobnych spotkań o tej,
jakże ciągle polskiej, tematyce!
Maciej Jurasiński

Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa
http://www.powiatbrzozow.pl

Warto Wiedzieć
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Międzynarodowe Wyróżnienie dla GEST-u
Brzozowski Zespół Tańca Estradowego GEST w sobotę 1 października brał
udział w XIV Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Tanecznych „O laur Rzecha”
w Rzeszowie. Po raz pierwszy mieliśmy
możliwość wystąpienia na scenie Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego. Polskę reprezentowały dwa zespoły
– DMT z Bydgoszczy oraz GEST z Brzozowa. Wystąpiliśmy obok zespołów ze
Słowacji, Ukrainy i Litwy. Komisja Artystyczna zakwalifikowała nas na podstawie
nadesłanych nagrań. To dla nas ogromny
zaszczyt reprezentować Polskę i wystąpić
wśród 9 najlepszych zespołów wybranych
w tej edycji Festiwalu. Jury nagrodziło nas
wyróżnieniem a dodatkową nagrodą był
występ w Koncercie Galowym obok takich
potęg tanecznych jak KORNELE i T-8
z Rzeszowa. Kolejne niezapomniane chwile pełne emocji i wzruszeń.
Organizatorami Festiwalu byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Młodzieżowy
Dom Kultury w Rzeszowie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej
„Promotor” oraz Rada Młodzieży Rzeszowa. Patronat medialny sprawowali: TVP3
Rzeszów, Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, RESinet.pl

Nagrodzony skład zespołu to: Dominika Krok, Magdalena Fabisiak, Aleksandra Myćka, Marcelina Szałajko, Aleksandra Chudzikiewicz, Martyna Piotrowska,
Martyna Huber, Wiktoria Bober, Julia Dąbrowska, Gabriela Kręgielewska, Zuzanna
Szałajko, Julia Węgrzyn, Maja Szałajko.
Za pomoc w opiece nad dziećmi
oraz przygotowanie fryzur i makijażu bardzo dziękuję Pani Dorocie Fabisiak i Pani
Justynie Szałajko. Dziękujemy tym, którzy

przyjechali do Rzeszowa, aby nas dopingować i wspierać podczas finałowego występu.
Koszty udziału w Festiwalu - akredytacje, wyżywienie oraz transport w całości zostały pokryte przez dzieci i opiekunów. Za możliwość kontynuowania naszej
pracy oraz umożliwienie treningów dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie na czele z Panią
Dyrektor Dorotą Kamińską.
Marek Grządziel

Cześć i chwała bohaterom
70. rocznica śmierci mjr. Antoniego Żubryda ps. „Zuch” oraz
jego żony Janiny stała się okazją do przypomnienia tych postaci i wielu innych bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. Dwudniowe
uroczystości jubileuszowe zorganizowano w Sanoku oraz Malinówce.
Żubrydowie byli małżeństwem pochodzącym z Sanoka, stąd też
właśnie w tym mieście rozpoczęto uroczystości. Na Rynku pod tablicą
upamiętniającą tragiczne wydarzenie, jakim było publiczne stracenie
trzech młodych żołnierzy z oddziału partyzanckiego Antoniego Żubryda, poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły
znicze. Swój hołd zmarłym oddali przedstawiciele m.in. Ministerstwa
Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, delegacje władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych,
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie, Związku
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy Wyklętych, Stowarzysze-

Janusz Niemiec (syn Antoniego i Janiny Żubrydów) z rodziną
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Na sanockim Rynku złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą
mord 3 młodych żołnierzy Żubryda

nia Elbląscy Patrioci, Elbląski Klub Gazety Polskiej, Ruchu
Narodowego z Sanoka, Korpusu Kadetów RP, Jednostki
Strzeleckiej 2210 z Sanoka, ZS RP, a także Korpusu Oficerów
Zawodowych Wojsk Lądowych.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w podziemiach
sanockiego zamku w Sali Gobelinowej. Tam to zebrani mogli
wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy omawiający genezę,
przebieg oraz konsekwencje zamachu na ppor. Tadeusza Sieradzkiego, szefa PUBP, omówił dr hab. Krzysztof Kaczmarski
z IPN Rzeszów. Stwierdził on m.in., że całą akcję zaplanował
i przeprowadził wraz z trzema innymi żołnierzami Antoni Żubryd, nie będący wtedy jeszcze dowódcą Samodzielnego Batalionu Operacyjnego Narodowych Sił Zbrojnych. Głos zabrał
także dr Andrzej Romaniak, który omówił działalność antykomunistycznego oddziału Antoniego Żubryda. W swoim wykładzie przedstawił też sylwetkę samego Żubryda i jego żony,
jego najbliższych współpracowników, a także wybrane akcje,
w których brali udział. – Antoni Żubryd był w latach 1945-46
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dowódcą jednego z największych oddziałów antykomunistycznych
partyzanckich działających na terenie ówczesnego województwa
rzeszowskiego. W jego zwalczanie zaangażowane były ogromne
siły. W końcu w szeregi oddziału udało się wprowadzić Jerzego
Vaulina, agenta Wydziału V Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu, który zamordował małżeństwo Żubrydów.
W Sanoku pamięć o Żubrydzie cały czas trwa, mimo że postać ta
w okresie PRL-u była opluwana, i przypisywano jej czyny, których
nie popełniła. Staramy się to prostować, jednak jest to ciężka praca, a niektóre środowiska, wielu prawd, nawet tych udowodnionych i udokumentowanych, nie przyjmują do wiadomości – mówił
dr Andrzej Romaniak z Muzeum Historycznego w Sanoku.
Najważniejszym punktem uroczystości stało się wręczenie
Medali Pro PATRIA. Z rąk płk. Artura Frączka z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymali je: Jan Giefert,
Henryk Kozik, Andrzej Romaniak, Jerzy Tarnawski, Magdalena
Warych, Maksymilian Bednarz, Zbigniew Chmielniak, Damian
Kowalewski. W czasie uroczystości nagrodzony został także Janusz Niemiec, syn Antoniego i Janiny Żubrydów. Jemu to Bogdan Ścibut, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
wręczył statuetkę Ministerstwa Obrony Narodowej.
Głos zabrał też Janusz Niemiec. W przejmującym świadectwie opisał historię swojego dzieciństwa, czas uwięzienia oraz

Henryk Kozik został odznaczony Medalem Pro PATRIA
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przymusowego pobytu w sierocińcu nadzorowanym przez UB
oraz podróż z ciotką Stefanią, siostrą zamordowanej Janiny, która wykradła go z tej jednostki i niedługo później zaadoptowała.
Siostry jeszcze przed wojną zawarły pakt, że ta, która przeżyje
okupację, zajmie się potomstwem. Przyznał, że niewiele pamięta
z dzieciństwa, większość jego wiedzy opiera się na wspomnieniach
świadków oraz dokumentów jakie zgromadziła Główna Komisja
Badania Zbrodni nad Narodem Polskim oraz tych jakie przygotowano i zebrano na potrzeby procesy Jerzego Vaulina, gdzie Janusz
Niemiec był oskarżycielem posiłkowym. Proces trwał trzy lata,
a sprawa została umorzona. - Chylę czoło przed biografami i historykami, którzy zajęli się historią moich rodziców. Ja sam nie
mam wspomnień rodziców. Wiem jednak, że miałem z nimi kontakt. Był on sporadyczny z uwagi na prowadzoną przez nich działalność. Niewiele pamiętam też z więzienia i sierocińca. Ciotka
swoim czynem dała mi nowe życie. To, że ciągle noszę nazwisko
Niemiec, to moje swoiste podziękowanie za jej trud, troski i ciepło
jakie włożyła w moje wychowanie i wykształcenie. Po moich rodzicach pozostały mi jedynie zdjęcia. Nikt nie wie, gdzie oni spoczywają. Mam jednak nadzieję, że w końcu się tego dowiemy – mówił
Janusz Niemiec.
Janina i Antoni Żubryd zginęli w Malinówce. 24 października 1946 roku małżeństwo oraz Jerzy Vaulin,w drodze do Orzechówki, zatrzymali się w gajówce znajdującej się w Malinówce.
Było już późno i Janina miała poprosić męża, żeby znalazł inną
kwaterę. W gajówce nie było wody i prądu. Żubryd wyszedł
z Jerzym Vaulinem. Jako, że nie było ich przez długi czas kobieta
miała się bardzo niepokoić. Po ok. 40 minutach wrócił tylko Vaulin, mówiąc że „Antoś czeka na nowej kwaterze, chodź Janeczko”. Rano gajowy znalazł Antoniego i Janinę martwych od strzału
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w tył głowy. On w chwili śmierci miał 28 lat, ona 25 i była
w ósmym miesiącu ciąży. Do dziś nie udało się odnaleźć ich ciał.
Symboliczny grób małżeństwa, ufundowany przez Henryka Kozika oraz krzyż znajdują się w lesie w Malinówce.
W miejscu tym, po uroczystej Mszy św. odprawionej
w miejscowym kościele parafialnym, złożono okolicznościowe
wiązanki kwiatów i zniczy. Apel Poległych w pełnej skupienia ciszy odczytał kpt. Jan Jastrzębski, Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej. Hołd zmarłym bohaterom oddała
także poprzez salwy honorowe 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. W lesie
krótką scenę odegrała także Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej
Oddziału Partyzanckiego „Błyskawica”.
– Budujące jest to, że ludzie pamiętają
o małżeństwie Żubrydów. Cały czas staram się też upowszechniać prawdziwe
informacje na ich temat. Myślę, że zainteresowanie jest w każdej grupie wiekowej, co było doskonale widoczne przez
te dwa dni uroczystości. W Malinówce
znajduje się jedynie symboliczny grób
Żubrydów. Poszukiwania ich ciał nadal trwają. Na brzozowskim cmentarzu
spoczywają szczątki trójki niezidentyfikowanych osób, wykopane
spod budynku gdzie mieściło się UB, pomiędzy Telekomunikacją
a Pocztą. Istnieje podejrzenie, że szczątki te należą właśnie do
małżeństwa Żubrydów oraz Ignacego Bielawskiego, którego ciała
także nigdy nie odnaleziono. Być może na wiosnę, na podstawie
badań DNA, uda się ustalić czy to właśnie oni. A grób w malinowskim lesie został zlokalizowany w tym a nie innym miejscu ze
względu na napis „Żubryd” wyryty na drzewie znajdującym się
tuż za grobem – wyjaśniał Henryk Kozik, Przewodniczący Rady
Powiatu w Brzozowie.
Uroczystości jubileuszowe zostały zorganizowane przez
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Muzeum Historyczne w Sanoku
i Związek Strzelecki Rzeczypospolitej.
Elżbieta Boroń

http://www.powiatbrzozow.pl
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Walczył o prawdę i wolną Polskę

Spory związane z wyborem prezesa Najwyższej Izby Kontroli trwały kilka miesięcy
na początku 1991 roku. Parlamentarzyści w żaden sposób nie mogli dojść do porozumienia
w sprawie wyłonienia odpowiedniej kandydatury. Kolejne negocjacje kończyły się fiaskiem,
patowa sytuacja wydawała się nierozwiązywalna. W końcu, a dokładnie w maju 1991 roku,
przedstawiono osobę desygnowaną na to stanowisko. Autorytetem jednoczącym wszystkie
sejmowe frakcje dysponował Walerian Pańko. Urodzony w Turzym Polu profesor nauk prawnych, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, działacz opozycji solidarnościowej z lat osiemdziesiątych.
- Walerian Pańko przychodził do NIK z misją przekształcenia instytucji symbolizującej komunistyczny porządek, wykonującej polecenia dygnitarzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w nowoczesną strukturę organizacyjną funkcjonującą i realizującą zadania
w demokratycznym państwie prawa. Takim kraju, gdzie podmiot kontrolowany ma prawo do
odwołania, a Najwyższa Izba Kontroli występuje jako partner do dialogu. Uczył kontrolerów
nowego rozumienia placówki, odsłaniał jej nową rolę w wolnej Polsce i imponował odwagą, dociekając prawdy w najtrudniejszych sprawach – powiedział Krzysztof Kwiatkowski, obecny Prezes NIK.
A tych nie brakowało. Do najbardziej zawiłych spraw rozpoznawanych
w tamtych czasach należała afera Fun-

duszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, powołanego jeszcze w czasach PRL-u do spłaty
polskiego zadłużenia zagranicznego. – Okazało się jednak, że ogromne kwoty państwowych
pieniędzy zostały użyte do prywatnych interesów. Wśród podejrzanych znaleźli się zarówno
dawni oficjele PRL-u, jak i osoby wykonujące swoje obowiązki już po transformacji ustrojowej. Walerian Pańko nie oglądał się na nazwiska. Miał odwagę rozpocząć proces wyjaśniania, kontynuowanego w kolejnych latach w postępowaniu sądowym. Doprowadził do sytuacji,
że największą aferę współczesnej Polski przestał spowijać całun milczenia. Wyznaczono datę
wystąpienia w Sejmie, podczas którego Walerian Pańko miał przedstawić informację na temat FOZZ. Niestety nie zdążył. Na 4 dni przed tym terminem prezes NIK zginął w wypadku
samochodowym na trasie Warszawa – Katowice. Dokładnie 7 października 1991 roku. Okoliczności tragicznego zdarzenia do dzisiaj budzą szereg wątpliwości i pewnie nigdy do końca
nie zostaną wyjaśnione. Do niektórych świadków nie udało się dotrzeć, relacje innych nie są
do końca zbieżne z oficjalną wersją o wypadku. Prezesa Pańkę cechowała wielka odwaga i być
może za taką postawę zapłacił najwyższą cenę. Ale jego dorobek życiowy, kapitał intelektualny,
jakim dysponował pokazały, że jednostka może zmieniać świat. Bo wykrycie afery FOZZ wiele
w Polsce zmieniło. Przede wszystkim to, że oszustwo ujrzy światło dzienne, zostanie wykryte,
a oszukujący nie mogą czuć się bezkarni. Uczynił to właśnie Walerian Pańko – podkreślił
Krzysztof Kwiatkowski.
Jako poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Pańko w dużym stopniu przyczynił się do odrodzenia samorządu terytorialnego, kierując specjalną komisją sejmową. Jeszcze
w latach osiemdziesiątych pracował w podziemnej radzie legislacyjnej „Solidarności” do
spraw projektowania przyszłego samorządu terytorialnego. – W działalności „solidarnościowej” był odważny. Z wyjazdów zagranicznych przywoził nam odbitki, czy ksera artykułów
w Polsce niedostępnych, a dla środowiska naukowego i podziemnego niezwykle ważnych. Wykazywał się niesamowitą wiedzą. Kiedy negocjował po stronie rolniczej „Solidarności” i raz
po raz cytował przepisy prawne, przedstawiał argumenty trudne do odparcia, to ówcześni
rządzący sprowadzali posiłki z Warszawy. Nie dawali rady. Po wyborach 4 czerwca 1989 roku
nie pchał się do stanowisk. Został prezesem NIK, bo jako jedyny potrafił pogodzić różne opcje
polityczne. Cieszyliśmy się z jego sukcesu. Podczas naszej ostatniej rozmowy nakłaniał mnie,
żebym została posłanką i kontynuowała reformę samorządową. Początkowo nie chciałam, ale
w końcu się zgodziłam i obiecałam mu to. Dwa tygodnie później zginął. Czekaliśmy na niego
w bibliotece, jechał do nas na zajęcia. Prawdziwą pasją profesora Pańki była nauka. Postanoe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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wił jednocześnie walczyć o wolną Polskę
i była to najtrudniejsza batalia jaką w życiu
stoczył. Łatwo czasem rzucić parę haseł,
ale pisać teksty, spierać się o nie, nadawać
kształt ustrojowi nie jest już takie proste.
Uważam, że pięknym upamiętnieniem Pańki byłaby Letnia Szkoła Samorządu Terytorialnego w Turzym Polu i Brzozowie. Młodzi ludzie w sierpniu mogliby się uczyć idei
samorządu, uczestniczyć w warsztatach
w okolicznych gminach, zapoznając się
z jego funkcjonowaniem – stwierdziła Irena
Lipowicz, profesor prawa, były Rzecznik
Praw Obywatelskich w latach 2010-2015.
Profesora Waleriana Pańkę wspominano na uroczystościach zorganizowanych
przez Urząd Miejski w Brzozowie i Zespół
Szkół w Turzym Polu w 25 rocznicę śmierci oraz 75 rocznicę urodzin. W spotkaniu
uczestniczyła rodzina, przedstawiciele
Najwyższej Izby Kontroli na czele z obecnym prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim, naukowcy, z którymi współpracował
Walerian Pańko, samorządowcy
na czele z Józefem Rzepką – Burmistrzem Brzozowa i Zygmuntem
Błażem – Starostą Brzozowskim.
– Takim spotkaniom z jednej strony
towarzyszy smutek, a z drugiej człowiek się cieszy, że cały czas pamiętają o bracie. Jestem o 3 lata starszą

siostrą Waleriana. Mieliśmy bliski kontakt,
byliśmy najmłodsi z siedmiorga rodzeństwa. Miał sentyment do rodzinnych stron.
Studiował we Wrocławiu, pracował w Katowicach, Warszawie, ale twierdził, że na
emeryturę wróci do Turzego Pola. Pamiętam jego ostatnią wizytę. Było to 2 września 1991 roku, kiedy przyjechał na imieniny mamy. Prywatnie, bez obstawy. Wracał
cztery dni później. Z Brzozowa autobusem
dotarł do Krosna, gdzie obecnie mieszkam
i mąż odprowadził go na pociąg do Warszawy. Sprawiał wrażenie zamyślonego,
coś go gryzło. Przy pożegnaniu mówię
mu: Wala nie martw się, głową muru nie
przebijesz. Miesiąc później miała miejsce
tragedia. Ciężko wracać do tego dnia. Zginął na dzień przed swoimi pięćdziesiątymi
urodzinami – wspomniała Wiktoria Orlik,
siostra Waleriana Pańki.

Sebastian Czech, fot. ry-sa.pl
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Rocznicowe uroczystości w Birczy

Paweł Baran i Karol Ziemiański z Jednostki Strzeleckiej 2222
w Brzozowie Związku Strzeleckiego RP uczestniczyli w obchodach 71
Rocznicy Obrony Birczy przez Mieszkańców i Żołnierzy IX Dywizji Piechoty przed Ukraińską Powstańczą Armią.

Uroczystości odbyły się 22
października br. dokładnie 71 lat po
pierwszym ataku UPA, spowodowanym między innymi usytuowaniem
w Birczy siedziby komisji przesiedleńczej. Wysiedlanie ludności ukraińskiej
z Pogórza Przemyskiego miało miejsce
w latach 1944-1946 na postawie układu
między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a rządem Ukraińskiej

Socjalistycznej Republiki Rad precyzującego
ewakuację obywateli polskich z ZSRR i Ukraińców z terenów polskich.
Akcja rozpoczęła się 22 października
1945 roku tuż przed północą. Upowcy przebrani w polskie mundury swobodnie przedostali
się w okolice polskiej jednostki. Atakujący

otworzyli ogień po wezwaniu do podania hasła,
zaś po wdarciu się do Birczy strzelali zarówno do
żołnierzy, jak i ludności cywilnej, paląc po drodze
budynki. Walki rozgorzały na kilka godzin, a opór
strony polskiej, mieszkańców i żołnierzy okazał
się skuteczny. Ukraińska Powstańcza Armia wycofała się, część napastników poniosła śmierć.
Wśród Polaków zginęli żołnierze, jak i mieszkańcy Birczy, w sumie około 20 osób. Spłonęły budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej.

Jarosław Majda reprezentujący Środowiskowy Dom
Samopomocy im. Anny w Izdebkach został zwycięzcą integracyjnego Turnieju Tenisa
Stołowego, który odbył się
w zaprzyjaźnionym ŚDS w Bachórcu.
Przybyłych gości powitała s. Maria Chabior – Kierownik ŚDS w Bachórcu. Następnie rozpoczęto rozgrywki. Do
rywalizacji stanęli zawodnicy
z czterech ośrodków: Bachórca,
Jarosław Majda
Birczy, Dynowa oraz Izdebek.
został zwycięzcą turnieju
Kolejne mecze, przy głośnym
dopingu kibiców, przebiegały w wesołej atmosferze ducha fair
play. W końcu wyłoniono zwycięzcę, którym okazał się Jarosław Majda. – Rozgrywki były naprawdę fajne i pasjonujące.
Muszę powiedzieć, że najcięższy był mecz ćwierćfinałowy, gdzie
dopiero rozegrane trzy sety dały mi możliwość dalszego awan40

Bircza nękana była przez UPA
jeszcze dwukrotnie. Drugi atak przeprowadzono miesiąc później, dokładnie
w nocy 29 listopada 1945 roku. Walki, podobnie jak za pierwszym razem
trwały kilka godzin i zakończyły się
wyparciem upowców. Nie obeszło się
bez ofiar. Zabitych zostało kilku polskich żołnierzy, kilku też dostało się do
niewoli. Na tym wszakże UPA nie poprzestała. 7 stycznia 1946 roku natarła
po raz trzeci. I po raz kolejny zmuszona

do odwrotu. Znowu jednak życie stracili
polscy żołnierze i cywile. Nie obeszło
się bez strat materialnych, spłonęło kilkanaście domów, zniszczeniu uległ pałac w Birczy. Ostatecznie oddziały UPA
rozbito w 1947 roku.
Lokalna społeczność co roku upamiętnia tamte wydarzenia pod pomnikiem „Poległych w walkach z bandami
UPA”. W uroczystościach wzięły też
udział władze Gminy Bircza, żołnierze,
samorządowcy, harcerze, duchowni,
Strzelcy z Brzozowa, którzy w imieniu
własnym i Henryka Kozika - Przewodniczącego Rady Powiatu w Brzozowie
złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Sebastian Czech
fot. K.Kowalska GOK, SiT w Birczy

Złoto dla Jarosława Majdy
su. W samym meczu finałowym pokonałem mojego rywala w pierwszych dwóch. Bardzo lubię grać w tenisa stołowego. Dzięki naszej
pani kierownik i naszej terapeutce ćwiczę go już jakiś czas i ogromnie
się cieszę z kolejnych sukcesów. Mogę wszystkim polecić takie rozgrywki. Jest super. Najpierw trzeba trochę poćwiczyć, jednak efekty
są tego warte. Poza tym, takie spotkania - mecze to nie tylko fajna
zabawa. Można też poznać nowych kolegów – mówił pan Jarek.
Zwycięzcy nagrodzeni zostali medalami, a pozostali uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. - Spotkania tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem i otwierają wiele
nowych możliwości ich uczestnikom. Stają się bodźcem do działania i podejmowania nowych wyzwań, elementem motywującym do
przezwyciężania własnych ograniczeń, barier, walki z trudnościami.
Wpływają również pozytywnie na jakość kontaktów interpersonalnych, a każdy sukces motywuje uczestnika do dalszej pracy i rozwoju
aspiracji - stwierdziła Katarzyna Dyrda, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach.
Elżbieta Boroń, fot. Arch. ŚDS w Izdebkach
http://www.powiatbrzozow.pl
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Sukcesy łuczników z Humnisk
Ewa Janocha (Sagit Humniska) uczennica II klasy Gimnazjum Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zajęła 2 miejsce z wynikiem 652
punktów w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Natomiast w zawodach Lajkonika zdobyła brązowy medal.
W mistrzostwach młodzików, które odbyły się 24 września br. w Krakowie wystartowało 98 młodzików oraz 107 dzieci z klubów z Polski, Ukrainy
i Czech. Powiat brzozowski reprezentowali łucznicy Sagitu i Górnika Humniska.
W kategorii dzieci: Kacper Krowiak (Sagit) zajął 16 miejsce, Aleksandra Mazur (UKS Górnik) 19, Michał Hordij (Sagit) 20, Adrianna Warchałowska (UKS Górnik) 27 miejsce, a Karolina Konieczko (UKS Górnik) 34 lokatę.
W kategorii dzieci młodsze Oliwia Ryba (UKS Górnik) zakończyła zawody
z wicemistrzowskim tytułem.

W Mistrzostwach Okręgu Rzeszowskiego w Tyczynie w kategorii open
zwyciężył Mateusz Ryba (Sagit Humniska), zaś Kinga Kindlarska wywalczyła
srebro. W kategorii juniorów młodszych mistrzami Okręgu zostali Wiktoria Toczek (uczennica I LO w Brzozowie) i Dawid Lasek (uczeń LE w Brzozowie).
Srebrny medal zdobył Kacper Kij (uczeń TME w Sanoku), a brązowe medale
przypadły Patrycji Piotrowskiej (uczennica IV LO w Rzeszowie) i Konradowi
Kijowi (uczeń TME w Sanoku).
W kategorii młodzik złoto zdobyła Ewa Janocha (uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Krośnie). W kategorii dziecko
Aleksandra Mazur (Górnik Humniska) zajęła 5 miejsce, natomiast Kacper
Krowiak (Górnik) 9. W kategorii dziecko młodsze: Oliwia Ryba (Górnik)
uplasowała się na 3 pozycji.
Ewa Janocha (Sagit Humniska) może się też poszczycić Mistrzostwem
Polski Młodzików. Złoto wywalczyła podczas czempionatu odbywającego się
w dniach 17-18 września br. w Zgierzu. Z odległości 2x40 metrów wystrzelała 639 punktów, najwięcej z całej konkurencji. Z odległości 2x20 metrów
natomiast zdobyła 658 punktów, co dało jej srebrny medal. W klasyfikacji
łącznej, z 1297 punktami, Ewa Janocha zajęła 2 miejsce.

Turniej Tenisa Ziemnego

Daniel Szuba i Marek Szałajko
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Zawodnicy i działacze klubu składają podziękowania dla sponsorów: Burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce, PBS Brzozów, firmom-Elektromontaż Rzeszów, Polikat Brzozów, Elan
z Brzozowa, Janowi Dudycz, Stanisławowi i Józefowi Telesz, PZU Życie Rzeszów, Cukiernia
Wacława Bieńczak bez ich wsparcia nie było by
sukcesów.
Zdzisław Toczek, fot. Z.J.

W dniach od 21 do 24 września br. na kortach tenisowych brzozowskiego MOSiR-u odbywał się Turniej Tenisa Ziemnego „Brzozów 2016”.
Organizatorzy turnieju Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Brzozowie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie dołożyli
wiele starań, aby zawody przebiegły sprawnie.
Do udziału w rywalizacji zgłosiło się ośmiu zawodników, a cały
turniej był rozgrywany systemem pucharowym do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu po jeden w setach o zwycięstwie decydował
super tie-break do dziesięciu punktów. Po rozegraniu wszystkich pojedynków do finału zakwalifikowali się Daniel Szuba oraz Marek Szałajko.
Po długim i stojącym na wysokim poziomie spotkaniu Daniel pokonał
Marka z przewagą 2:1 (5:7, 6:1, 10:8).
Po turnieju zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody z rąk
Mariusza Lenia członka zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie. Dziękujemy zawodnikom za udział w rywalizacji i zapraszamy
za rok.
Impreza została sfinansowana ze środków powiatu brzozowskiego.
Przewodniczący PZ LZS w Brzozowie
Leszek Gierlach
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Tadeusz KROTOS

- rysownik, ilustrator,
karykaturzysta
Urodził się i mieszka w Gliwicach na Śląsku. Od
1962 roku gruntował swoją wiedzę z zakresu rysunku, malarstwa i grafiki w kółkach plastycznych przy boku znanych
gliwickich artystów, plastyków. Fascynuje się twórczością
hiszpańskiego surrealisty Salwadore Dali.
Od 1990 r. rozpoczął przygodę z malarstwem
i grafiką, a od 1996 r. z rysunkiem satyrycznym. WykonyTadeusz Krotos
wał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane są na
wystawach w kraju i za granicą.
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futro z
jagniat
˛

białe od
krowy

„Brzozowska Gazeta Powiatowa”
- miesięcznik samorządu powiatowego (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

pije za
zdrowie
młodych
specjalista od
DNA

towarzyszy
wyborowi

bohater
"Imienia
Róży"
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PROGRAM OBCHODÓW
JUBILEUSZU 1050. ROCZNICY
CHRZTU POLSKI
W 2016 ROKU
20.I.2016 r.

RZESZÓW, UNIWERSYTET RZESZOWSKI, - temat sesji: „Przedchrzcielne” przenikanie chrześcijaństwa na ziemie polskie, godz. 17.00 koncert, Kościół Akademicki p.w. Św.
Jadwigi Królowej, ul. Rejtana 21

20.VII.2016 r. STALOWA WOLA - temat sesji: „Szukanie dróg
jedności - od tolerancji do zjednoczenia” godz. 17.00 koncert Kościół NMP Królowej Polski

17.II.2016 r. RZESZÓW, URZĄD MARSZAŁKOWSKI - temat

17.VIII.2016 r. HACZÓW, Msza św. - godz. 9:00, początek
sesji „Od św. Wojciecha do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Polscy Męczennicy” - godz. 10:00, koncert Brzozów, Kolegiata p.w. Przemienienia Pańskiego - godz. 18:45

17.III.2016 r.

21.IX.2016 r. HUTA KOMOROWSKA/MAJDAN KRÓLEWSKI temat sesji: „Nieść światło wiary innym - misje polskie i polscy misjonarze”, Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego godz. 17.00
koncert Majdan Królewski, Kościół św. Bartłomieja

sesji: „Bóg-Honor - Ojczyzna: Kościół i Państwo - Wspólna troska, czy sojusz ołtarza z tronem?”, godz. 17.00 koncert Bazylika
O.O. Bernardynów
KROSNO - temat sesji: „Troska o jedność
i integralność ziem polskich” godz. 17.00 koncert, Kościół Farny

20 - 21.IV.2016 r. PRZEMYŚL - LWÓW - temat sesji:
„Chrzest Polski - motywy, czas i miejsce” godz. 17.00 koncert Bazylika Archikatedralna o.ł.
30.IV.2016 r.

WILNO - temat sesji: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! - historyczne uwarunkowania polskiej Maryjności” Wilno, Kościół Św.
Ducha

19.X.2016 r. DĘBICA - temat sesji: „Jadwiga Śląska - Patronka

Pojednania” godz. 17.00 koncert, Dębica Kościół p.w. św. Jadwigi
Śląskiej

16.XI.2016 r. USTRZYKI DOLNE - temat sesji: „W jednym kraju, w jednym Kościele. Unickie Kościoły Orientalne”. godz. 17.00
koncert Ustrzyki Dolne, Kościół NMP Królowej Polski

7.V.2016 r. LUBACZÓW - temat sesji: „Społeczny wymiar
misji Kościoła w przekazie wartości i w kształtowaniu tożsamości Narodu , godz. 17.00 koncert, katedra

21.XII.2016 r.

18.V.2016 r.

Konferencjom towarzyszyć będą koncerty, prezentujące polskie utwory muzyczne i poetyckie o charakterze patriotycznym,
religijnym, historycznym, od średniowiecza po współczesność,
w tym koncert polskich kolęd i pastorałek, muzyki dawnej, muzyki religijnej współczesnych twórców w nowoczesnych aranżacjach
i opracowaniach jazzowych, pieśni naszych przodków, Oratorium
Wielkanocne, Oratorium Adwentowe, Nieszpory Ludźmierskie.

KOLBUSZOWA MUZEUM ETNOGRAFICZNE
- temat sesji: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
i w Ostrej świecisz Bramie!” - historyczne uwarunkowania polskiej Maryjności, godz. 17.00 koncert, Kolbuszowa Kościół
Wszystkich Świętych

15.VI.2016 r. LEŻAJSK - temat sesji: „Królowa Jadwiga w trosce o wiarę, naukę i kulturę” godz. 17.00 koncert Leżajsk,
Bazylika Zwiastowania NMP

MIELEC - temat sesji: „Wielka Nowenna
i Millenium Chrztu Polski godz. 17.00 koncert, Bazylika św. Mateusza Ewangelisty

Wystąpią: Filharmonia Podkarpacka, artyści wywodzący się z terenu Województwa Podkarpackiego i krajowi wykonawcy o uznanej
sławie.

