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Konwent Powiatów w Brzozowie
Dwa tematy: wprowadzana reforma się z tym typem szkolnictwa. Branżowe
oświaty oraz planowane zmiany w funk- szkoły zagwarantują kontynuację nauki
cjonowaniu służby zdrowia zdominowały w szkołach drugiego stopnia. ZasadniKonwent Powiatów Województwa Pod- cza szkoła zawodowa trwa tylko trzy lata,
karpackiego, który odbył się 21 listopada a badania wykazują, że około 30 procent
br. w Brzozowie. Omawiano reorganizację uczniów z branżowych szkół pierwszego
systemu edukacji oraz nowe zasady finan- stopnia chce nadal się uczyć w szkołach
sowania opieki zdrowotnej.
drugiego stopnia, z czym
W dyskusji, oprócz samorząrównież będzie związane
dowców, uczestniczyli rówzatrudnianie nauczycieli
nież parlamentarzyści, Wo– stwierdziła Małgorzata
jewoda Podkarpacki - Ewa
Rauch - Podkarpacki KuLeniart, Członek Zarządu
rator Oświaty.
Województwa
Podkarpac- Reforma edukakiego – Stanisław Kruczek,
cji stanowi duże wyzwaPodkarpacki Kurator Oświaty
nie zarówno dla admi– Małgorzata Rauch, Dyreknistracji rządowej, jak i
tor Podkarpackiego Oddziału
władz
samorządowych
Narodowego Funduszu Zdrooraz kuratorium oświaty.
wia – Robert Bugaj. GospodaJesteśmy do niej dobrze
rzem spotkania był Zygmunt
przygotowani, są projekty
Błaż – Starosta Brzozowski.
ustaw aktualnie proceMałgorzata Rauch
Przekształcenia w szkoldowanych i wierzymy, że
nictwie obejmą likwidację gimnazjów, nowe rozwiązania przede wszystkim podprzywrócenie ośmioklasowej szkoły pod- niosą poziom kształcenia w Polsce. Równie
stawowej oraz czteroletnich liceów ogól- ważną sprawą pozostają przekształcenia
nokształcących, a także utworzenie szkół w systemie opieki zdrowotnej. Ta reforbranżowych w miejsce zasadniczych szkół ma ma być wdrażana od 1 stycznia 2018
zawodowych. – Przygotowania reformy roku, zatem na przygotowanie się do niej
idą zgodnie z planem. Proces legislacyjny mamy cały przyszły rok. Obecnie konsulzakończy się w grudniu, co pozwoli orga- towane są zmiany do istniejących uregunom prowadzącym placówki tworzyć pro- lowań prawnych, ale nie mają one jeszcze
jekty uchwał o nowej sieci szkolnictwa. charakteru rozwiązań systemowych, a raPodstawy programowe natomiast ukażą czej pomocniczych, czy modyfikujących te
się do końca listopada, również zgodnie niedogodności, które obecnie w występują
z planem, zresztą to termin wyznaczony służbie zdrowia. Celem reformy będzie zaprzez autorów podręczników i wydawców, pewnienie dostępu do usług medycznych
gwarantujących ukazanie się tych pomocy wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej
naukowych w terminie. Poprzednia refor- Polskiej zameldowanych na terenie pańma, wprowadzająca gimnazja, również stwa polskiego – powiedziała Ewa Leniart
wywoływała wiele kontrowersji wśród na- – Wojewoda Podkarpacki.
uczycieli, przede wszystkim niepokoili się
Reforma służby zdrowia zakłada
o miejsca pracy. Teraz zmianom towarzyszą między innymi rozwiązanie Narodowego
podobne nastroje. Wydaje się, że w struk- Funduszu Zdrowia i organizację sieci szpiturze szkolnictwa powołanie ośmioletniej tali. – Znajdą się w niej szpitale najistotszkoły podstawowej, utworzenie klas siódmych i ósmych, których jest zdecydowanie
więcej niż klas pierwszych i drugich gimnazjalnych spowoduje raczej zatrudnianie nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy już
dzisiaj borykają się z problemami zatrudnienia. Należą do nich fizycy, chemicy, biolodzy, nauczyciele przedmiotów artystycznych. Jeśli chodzi o powiaty, prowadzące
szkoły ponadgimnazjalne, to będą miały
nowe zadanie w związku z utworzeniem
od 1 września 2017 roku nowej placówki,
czyli branżowej szkoły pierwszego stopnia,
zastępującej dotychczasową zasadniczą
szkołę zawodową. To nowe doświadczenie dla samorządów. Wiele nadziei wiąże
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

niejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańcom danego terenu.
Różnica w finansowaniu polega na tym, że
szpital ominie konieczność uczestnictwa
w konkursach ofert w tych zakresach,
w których kwalifikuje się do sieci. Czyli
umowa w 2017 roku zostanie przedłużona z automatu na okres kolejnych kilku
lat. Poza tym zakłada się finansowanie
ryczałtowe. Miesięczny ryczałt odpowiadał będzie kwocie odpłatności za wszystkie
świadczenia udzielone na konkretnym oddziale. Dzięki temu placówki unikną nadwykonań, ponieważ system zapewni środki
na poziomie odpowiadającym ilości wykonanych świadczeń. Szpital w Brzozowie
zakwalifikowany zostanie do sieci szpitali
specjalistycznych onkologicznych. Do profili onkologicznych zostaną dopisane pozostałe oddziały – podkreślił Robert Bugaj
- Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. – Lecznictwo
zamknięte, które w ostatnich latach było
ustawione w systemie konkurencyjnym, to
znaczy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie
prowadził żadnej polityki związanej z ilością oddziałów i szpitali, które nawzajem
ze sobą konkurowały głównie o kadrę medyczną, a tej jak wiadomo na Podkarpaciu
brakuje. Jeżeli chodzi o specjalistów mamy
jeden z najniższych współczynników w kraju. W naszym regionie mamy 28 szpitali
podporządkowanych 21 właścicielom. Jest
zatem potrzebny mechanizm koordynujący
ich funkcjonowanie. Zostało to również
zauważone przez Unię Europejską, wstrzymującą pieniądze z nowej perspektywy
do czasu, kiedy w Polsce nie nastąpi koordynacja lecznictwa zamkniętego. Dlatego wszystkie działania rządu, jak i samorządów prowadzą do realizacji tego celu.
Szpitale oraz organy prowadzące będą
musiały ze sobą współpracować. Szpital
w Brzozowie należy traktować jako wysoko
specjalistyczny. Choroby nowotworowe są
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chorobami cywilizacyjnymi i występują niestety coraz częściej. Statystyki wykazują, że
w brzozowskiej placówce leczą się nie tylko
pacjenci z województwa podkarpackiego,
ale również z innych części kraju i to jest
przyszłość dla tutejszej lecznicy. Oczywiście wszyscy cierpimy na niedofinansowanie bieżącej działalności spowodowanej
w dużej części przez niewypłacanie nadwykonań realizowanych przez szpitale.
To jest ta główna bolączka, którą reforma
powinna wyeliminować – dodał Stanisław
Kruczek – Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego.
Samorządowcy przedstawiali parlamentarzystom oraz przedstawicielom
władz wojewódzkich swoje obawy związane z nadchodzącymi zmianami. - Zdrowie
i edukacja to zagadnienia bezpośrednio
dotyczące każdego obywatela. Bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, czy pochodzenie. Wszyscy chodziliśmy do szkoły,
wszyscy korzystaliśmy z opieki medycznej.
Tematy powyższe ściśle odnoszą się też do
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powiatu brzozowskiego. Nasz samorząd
jest organem prowadzącym dla trzech
szkół ponadgimnazjalnych oraz organem
założycielskim dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, leczącego pacjentów
z różnych powiatów województwa podkarpackiego, a także z innych części Polski.
Dlatego sprawy poruszone na Konwencie
Powiatów Województwa Podkarpackiego uważam za bardzo ważne, wymianę
poglądów za wyjątkowo cenną. Mam nadzieję, że problemy przedstawione przez
samorządowców zostaną uwzględnione
w zapisach prawnych, czy ustawach reformujących zarówno oświatę, jak i służbę zdrowia – podsumował Zygmunt Błaż,
Starosta Brzozowski.
Podczas konwentu poruszono też
kwestię tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej i podległych im jednostek w poszczególnych powiatach województwa
podkarpackiego. – Do końca tego roku
w Rzeszowie powołane zostanie dowództwo

i sztab III Podkarpackiej Brygady Obrony
Terytorialnej oraz batalion rzeszowski.
Od przyszłego roku zaczniemy formować
struktury pozostałych czterech batalionów,
funkcjonujących w całym województwie
podkarpackim. Kandydatów zapraszamy
już dzisiaj do terytorialnie przyporządkowanej Wojskowej Komendy Uzupełnień,
gdzie będą mogli złożyć swój wniosek akcesyjny do Obrony Terytorialnej. Należy
być zameldowanym na danym obszarze,
na którym chce się służyć oraz mieścić się
w przedziale wiekowym: ukończone 18 lat
i nie przekroczone 55. Warunki te dotyczą
zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Planuje
się, że każdy powiat posiadał będzie kompanię liczącą około 150 osób – poinformował Artur Barański – Szef Sztabu III Podkarpackiej Brygady OT.
Obradom Konwentu Powiatów Województwa podkarpackiego towarzyszyła
wystawa fotograficzna autorstwa Kazimierza Barańskiego.
Sebastian Czech

Nowy wiceprzewodniczący wybrany
XXIV sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Jerzy Gołąbek został Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
w Brzozowie. Tak zadecydowali Radni podczas sesji, która miała miejsce
28 listopada br.
Wybory odbyły się w głosowaniu tajnym. Brał w nich udział pełny
skład Rady Powiatu czyli 19 Radnych. Jedynym zgłoszonym kandydatem
był Jerzy Gołąbek, który otrzymał bezwzględną większość głosów, przy
trzech głosach przeciw, jednym wstrzymującym się i jednym nieważnym
głosie. Jerzy Gołąbek w sprawowaniu funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady zastąpi Dariusza Kamińskiego, który w czerwcu br. zrezygnował
z mandatu radnego.
W trakcie obrad Radni uchwalili Program współpracy powiatu
brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zatwierdzili
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzozowskiego w 2017 r., a także przegłosowali zmianę uchwały w sprawie
określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Fundu4

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 r. Tradycyjnie już podjęte
zostały uchwały dotyczące zmiany uchwały budżetowej
na 2016 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2016 – 2022.
Magdalena Pilawska

Jerzy Gołąbek mieszka

w Humniskach, ma 61 lat,
żonaty, czworo dzieci. Podleśniczy Leśnictwa Wola
Krecowska. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie – Wydział Leśnictwa.
Od 2006 r. do 2014 r. oraz
od 2016 do chwili obecnej – Radny Rady Powiatu
w Brzozowie.
http://www.powiatbrzozow.pl
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Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć
Mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła

Przewodniczący Rady
Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

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

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia,
spełnienia wszystkich marzeń i pragnień,
pachnącej choinki, zdrowia i energii na co dzień
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym 2017 roku
życzy
Redakcja BGP

Władza bliżej ludzi
Michał Wójcik – Wiceminister Sprawiedliwości przebywał
z wizytą w Brzozowie. Na spotkaniu z Prezes Sądu Rejonowego
w Brzozowie, Szefem brzozowskiej prokuratury oraz Starostą
i Wicestarostą Brzozowskim rozmawiał między innymi o przygotowywanej przez resort reformie
wymiaru sprawiedliwości. Inicjatorem przyjazdu Wiceministra do
Michał Wójcik
Brzozowa był Piotr Uruski – Poseł
– Wiceminister Sprawiedliwości
na Sejm RP.
- Planowane zmiany mają przede wszystkim przywrócić
zaufanie społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Sądy,
czy prokuratura, to instytucje o wyjątkowym dla obywateli
znaczeniu, dlatego powinny cieszyć się niekwestionowanym
autorytetem. Żeby tak się stało musimy wprowadzać rozwiązania usprawniające ich funkcjonowanie. Od razu pojawia
się kwestia przewlekłości postępowań, co ludziom doskwiera najbardziej. Zresztą ilość skarg wnoszonych w tej sprawie
najlepiej eksponuje problem. W dodatku ponad pięćdziesiąt
procent zażaleń odrzucano, ponieważ nie spełniały wymogów
formalnych. Takie podejście oznacza, że istnieje błąd w systemie i należy go jak najszybciej wyeliminować. Robimy co
możemy i widać już poprawę. Wdrażamy projekty wspierające
ludzi, a nie rzucające im kłody pod nogi. Po to właśnie jeździmy w teren. Żeby na miejscu porozmawiać, wsłuchać się
w głos społeczeństwa. Poznać opinie ludzi na różne tematy,
dowiedzieć się z czym mają najwięcej kłopotów. Wtedy łatwiej
podejmować konkretne, korygujące, czy zmieniające prawo
decyzje. Taka jest właśnie istota sprawowanej przez nas włae-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

dzy. Chcemy być blisko ludzi – powiedział Michał Wójcik – Wiceminister Sprawiedliwości.
Przewidywane jest między innymi zaostrzenie kar za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku ze skutkiem śmiertelnym
lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Zintensyfikowano walkę
ze zorganizowanymi grupami przestępczymi wyłudzającymi podatek
VAT. Jak wykazują raporty skarb państwa traci z tego tytułu dziesiątki
miliardów złotych. – To olbrzymie pieniądze, które można by przeznaczyć na edukację, służbę zdrowia, czy drogi. Uszczelniliśmy system
i okazało się, że do budżetu wpłynęło kilkanaście miliardów złotych
więcej niż zakładano – podkreślił Michał Wójcik.

Sebastian Czech
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Zimowe wyzwania
Stan bezpieczeństwa w powiecie
brzozowskim w 2016 r., przygotowanie
dróg powiatowych do okresu zimowego
oraz wsparcie dla osób potrzebujących to
główne tematy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która odbyła się
25 listopada br.
- Chłód i mróz zagrażają społeczności lokalnej, a szczególnie osobom star-

nia, agresywne zachowania młodzieży, napady, rozboje, pobicia, niszczenie mienia
oraz osoby nietrzeźwe najbardziej niepokoją mieszkańców powiatu brzozowskiego
– dodał kom. J. Myćka.
Sytuację zagrożeń pożarowych
w swoim wystąpieniu przedstawił st. kpt.
Bogdan Biedka - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

szym, bezdomnym, mieszkającym samotnie, czy znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej. W związku z tym, wraz z samorządami gminnymi i placówkami pomocy
społecznej szukamy miejsc, czy obiektów
adaptowalnych do zamieszkania. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod numerem dyżurnym 987,
można uzyskać informacje o placówkach
świadczących wszelką pomoc. Korzystać
z niego mogą zarówno potrzebujący, jak
i wspierający – przekazał zebranym Jerzy
Szubra – Naczelnik Wydziału Porządku
Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Przedstawiciele służb, inspekcji
i straży, w obecności Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, Wicestarosty Janusza Draguły i Przewodniczącego Rady
Powiatu w Brzozowie Henryka Kozika,
przedstawili informacje dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu brzozowskiego.
Analizę zagrożeń ze strony przestępstw kryminalnych omówił komisarz
Jacek Myćka - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Brzozowie. Jak
wynika ze statystyk, w okresie od stycznia do października br., na terenie powiatu
najczęściej popełnianymi przestępstwami
są wykroczenia drogowe. - W związku
z powyższymi wynikami od kilku miesięcy
przeprowadzamy więcej kontroli drogowych w celu wyeliminowania zagrożeń.
Właśnie brawurowa jazda, a także włama6

Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
Optymistycznie podkreślił, że zmniejszyła
się ilość pożarów i wypadków drogowych
w porównaniu do lat ubiegłych.
Uczestnicy posiedzenia wysłuchali
lekarza weterynarii Grzegorza Błaża - Inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia
zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych
oraz ochrony zwierząt. Powiatowa Inspekcja Weterynarii
w Brzozowie podejmuje intensywne działania obejmujące zapobieganie wściekliźnie
poprzez ręczne wykładanie
pomiędzy gospodarstwami domowymi szczepionek w tych
miejscach, gdzie swym zasięgiem nie obejmują zrzuty
szczepionek z samolotów.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie Maria Cecuła-Zajdel
omówiła problem dotyczący
schorzeń wywoływanych przez kleszcze,
a także przybliżyła przypadek pojawienia
się choroby tularemii, której głównym
źródłem zakażenia są zwierzęta. Podała
informację o badaniach przeprowadzanych
przez powiatową stację odnośnie żywności, produktów spożywczych sprowadzanych do sklepów, a także jakości wody
pozyskiwanej z wodociągów.
Jeżeli chodzi o Powiatowy Nadzór
Budowlany, to w ostatnim okresie nie odnotowano poważnych zagrożeń. - Prowadzimy na bieżąco kontrole realizacji robót
budowlanych, jak również stanu technicz-

nego użytkowania obiektów. Podejmujemy
działania, które zmierzają do eliminacji
sytuacji niebezpiecznych, zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańców powiatu
brzozowskiego – poinformował Grzegorz
Wojtowicz – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzozowie.
Na temat przygotowania infrastruktury dróg powiatowych do sezonu zimowego 2016/2017 wypowiedział się Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych Kazimierz
Tympalski. – Dysponujemy odpowiednim
sprzętem oraz posiadamy materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania stanu
dróg w okresie zimy (piasek, sól drogowa).
Dyrektor przedstawił również problem obumierania drzew (najczęściej jesionów),
które stanowią niebezpieczeństwo dla kierowców poruszających się drogami. Zagrożenie dla użytkowników ruchu stwarza
również susz w koronach drzew, a także
leśna zwierzyna.
Informację na temat zapewnienia
właściwego poziomu bezpieczeństwa
ludności w okresie zimowym przekazał
Bogdan Biedka. Przybliżył on zebranym
najważniejsze cele rozpoczynającej się
kampanii społecznej pod hasłem „Czad
i ogień. Obudź czujność”. Według badań
zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość społeczeństwa dotycząca zatruć
czadem i zagrożenia pożarowego jest niska. Niepokojący jest fakt, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po
zapachu lub po kłębach dymu. - Będziemy

przeprowadzać spotkania w instytucjach
publicznych i ośrodkach, w których przebywają osoby z ograniczoną możliwością
poruszania się: DPS, WTZ, a także odwiedzimy dzieci i młodzież w szkołach. Będziemy propagować akcję, przestrzegać na co
należy zwrócić uwagę, aby w prosty sposób
zabezpieczyć się i uniknąć niebezpieczeństwa – apelował B. Biedka. Na spotkaniu
zaprezentował on również zastosowanie
oraz montaż czujnika tlenku węgla. Sprzęt
ten wykrywa stężenie w pomieszczeniu
i alarmuje o zagrożeniu, ratując człowiekowi życie.
Anna Kałamucka
http://www.powiatbrzozow.pl
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Uczcijmy bohaterów z przeszłości

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości ani prawa do przyszłości”
Józef Piłsudski

Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski

Przywróćmy pamięć bohaterów z czasów I wojny światowej. Żołnierzy z powiatu brzozowskiego, którzy walcząc na
wielu frontach przyczynili się
do odzyskania przez Polskę niepodległości. Spróbujmy ustalić
ich tożsamość, odtworzyć szlak
bojowy, poznać życiorys. Cofnijmy się w przeszłość. Zróbmy
to dla tych, co krew za Polskę
przelali i uczynili to dla przyszłych pokoleń. Nie zawahali się
podjąć wyzwania bez względu
na niebezpieczeństwo. Wykorzystali ogólnoświatowy konflikt do
wskrzeszenia Ojczyzny po przeszło wiekowej niewoli. Zasłużyli
na swoje miejsce w historii. Na
pamięć.
- Ogłaszamy właśnie akcję
na stulecie odzyskania niepodległości. Do udziału w niej zapraszamy wszystkich: szkoły, instytucje, osoby prywatne. Wszystkich,
którym nieobce są polskie losy,
dla których znaczenie ma historia
pisana przez przodków wywodzących się z lokalnej społeczności. To historia najważniejsza,
o znaczeniu dziejowym, ratująca
naszą tożsamość, przywołująca

poczucie narodowej dumy. Takich postaci nie brakuje w naszym powiecie. Być
może pochodzą z bliskiego sąsiedztwa, a
nawet z naszej rodziny. Rozglądnijmy się
wokół, przypomnijmy sobie rodzinne opowieści o dziadkach, pradziadkach. Może
któraś z nich dotyczy ich udziału w I wojnie światowej. Popytajmy seniorów rodu
o poprzednie pokolenia, odkurzmy rodzinne
pamiątki. A nuż odnajdziemy jakieś wojenne ślady z lat 1914-1918 oraz z wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920. Poszperajmy, zainteresujmy się, zaangażujmy. Może
Brzozów rok 1915
odkryjemy coś nowego, ciekawego, wyjątprzypadkowa. To właśnie sprzed siedzikowego i z satysfakcją stwierdzimy, że wywodzimy się by Towarzystwa Gimnastycznego „Soz patriotycznych korzeni. Zadanie to niełatwe, bo czas kół”, obecnego Brzozowskiego Domu
nieubłaganie pędzi, a my musimy cofnąć się do cza- Kultury, wyruszali żołnierze, mieszkańsów sprzed stu lat. Ludzie odchodzą, pewne sprawy cy powiatu brzozowskiego na fronty
umykają, zapominamy o nich. Ale kiedy mamy do nich I wojny światowej, żeby walczyć w Legionie wracać, jeśli nie w tak znaczącą rocznicę. To naj- nach o wolną Polskę. Rozdartą przez 123
lepszy z możliwych momentów. Mamy na to dwa lata, lata między zaborców rosyjskich, pruskich
więc jeśli zabierzemy się do tego z pasją, to zdążymy. i austro-węgierskich. Walczyć o powrót
I zapiszemy nowy rozdział w historii powiatu brzo- na mapę świata po przerwie wyjątkowo
zowskiego. Wyeksponujemy postaci szlachetne, zna- długiej, wielopokoleniowej. Setna roczczące zarówno dla powiatu, jak i całego kraju. Liczę nica oswobodzenia się spod jarzma okuna pomoc mieszkańców, szkół i poszczególnych gmin. pantów godna jest szczególnego uczczeDo wójtów i burmistrza wystosowałem pisma infor- nia. Jako jedna z najważniejszych dat
mujące o istocie akcji oraz z zaproszeniem wejścia w historii Polski. Właśnie poprzez trwałe
w skład Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsud- umieszczenie na terenie miasta wizerunskiego w Brzozowie. Odtwórzmy historię, przywróć- ku postaci, z którą wydarzenia roku 1918
my pamięć bohaterów z I wojny światowej – powie- oraz dzieje II Rzeczypospolitej kojarzą się
dział Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski. Wszelkie jednoznacznie - Marszałka Józefa Piłsudinformacje na ten temat prosimy zgłaszać na adres skiego. I to nie w miejscu przypadkowym,
mailowy bgp@powiatbrzozow.pl, pod numerem te- a symbolicznym, nawiązującym do wylefonu 13 43 426 45 wew. 146 lub przez formularz marszu na wojnę, w którym nasi bohatekontaktowy na stronie www.powiatbrzozow.pl
rowie żegnali się z rodzinnymi stronami,
Starosta wyszedł ponadto z inicjatywą bu- najbliższymi. I to w wielu przypadkach po
dowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Brzozowie. raz ostatni – powiedział Zygmunt Błaż
To hołd dla Marszałka i jego Żołnierzy. Wedle pla- – Starosta Brzozowski. Burmistrz Brzozonów monument Naczelnika Państwa Polskiego wa - Józef Rzepka pozytywnie odniósł się
zostałby usytuowany przed siedzibą władz gminy do inicjatywy, określając ją w sowim piśmie
i powiatu przy ulicy Armii Krajowej i upamięt- za interesującą i cenną. Działka, na której
niłby setną rocznicę odzyskania przez Polskę miałby stanąć pomnik stanowi współwłaniepodległości. - Lokalizacja pomnika nie jest sność gminy i powiatu, natomiast decyzja
o jego budowie należy do radnych miejskich.Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawach
nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych,
a także wznoszenia pomników. – Kształt
pomnika został już zaprojektowany. Popiersie Marszałka umieszczone będzie
na cokole, zaś zagospodarowanie terenu
wokół monumentu pozostaje kwestią do
uzgodnienia – dodał Starosta Zygmunt
Błaż.
Sebastian Czech

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Decyzja
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U.2016.703 j.t./
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania /j.t. Dz. U.2016.23 ze zm./
stwierdzam, że
nieruchomość leśna położona we wsi Krzywe, gmina Dydnia
składająca się z działek ewidencyjnych nr 190/2 o powierzchni
0,60 ha i nr 191 o powierzchni 1,50 ha, na dzień wejścia w życie
przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stanowiła mienie gromadzkie.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 7 lipca 2016 roku znak RGGNiSO.6825.8.2016 Wójt Gminy Dydnia zwrócił się o wydanie
decyzji stwierdzającej, że nieruchomość leśna położna we wsi
Krzywe stanowiąca działki gruntowe nr 191 i 190/2 na dzień
wejścia w życie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stanowiła mienie gromadzkie wsi Krzywe.
W uzasadnieniu swojego wniosku Wójt Gminy Dydnia podał,
że przedmiotowy grunt od kilkudziesięciu lat był traktowany
jako mienie wiejskie, którym zarządzała Gmina Dydnia. Na
nieruchomości tej prowadzona była gospodarka leśna w oparciu
o posiadane programy zagospodarowaniu lasów, prowadzono prace pielęgnacyjne oraz wycinkę drzew. Stwierdzenie, że
przedmiotowe działki stanowiły mienie gromadzkie jest potrzebne w postępowaniu komunalizacyjnym, które jest prowadzone
przez Wojewodę Podkarpackiego. W złożonym wniosku Wójt
Gminy Dydnia zawnioskował jednocześnie o przyjęcie jako dowodu w sprawie przesłuchań świadków, to jest: Pana Alojzego
Szelasta zam. Krzywe 41 i Pana Jana Toczka zam. Krzywe 29.
Pismem z dnia 19.09.2016 r. Wójt Gminy uzupełnił wcześniejszy wniosek o:
- wykaz synchronizacyjny wykonany przez geodetę uprawnionego,
- zaświadczenie z księgi dawnej Sądu Rejonowego w Brzozowie
IV Wydziału Ksiąg Wieczystych,
- orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzozowie w sprawie przejęcia na Skarb Państwa gruntów po osobach niewładających swoimi gruntami,
- uproszczony plan urządzania lasu własności osób prawnych na
okres od 1 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 2006 r.,
- uproszczony plan urządzania lasu własności osoby prawnej na
okres 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r.,
- program zagospodarowania lasu na okres od 1 stycznia 1988 r.
do 31 grudnia 1997 r. według stanu na dzień 1988.01.01,
- program zagospodarowania lasów położonych na terenie
wsi Krzywe, gmina Dydnia woj. Krosno dla indywidualnych
posiadaczy i mienia wsi Dydnia na okres od 1.01.1977 r. do
31.12.1986 r.
Według danych z operatu ewidencji gruntów i budynków działka nr 190/2 ma powierzchnię 0,60 ha i stanowi użytek
leśny klasy V, a działka nr 191 ma powierzchnię 1,50 ha i stanowi użytek leśny klasy V. Władającym nieruchomością na zasadach samoistnego posiadania jest Gmina Dydnia. Stan ten potwierdzają przedłożone przez wnioskodawcę uproszczone plany
urządzenia lasu własności osób prawnych i programy zagospodarowania lasu, z których wynika, że zarządzającym działkami
nr 190/2 i 191 położonymi w Krzywem jest Gmina Dydnia.
Na podstawie wykonanego wykazu synchronizacyjnego
stwierdzono, że obecna działka gruntowa nr 190/2 odpowiada
części parceli gruntowej nr 85/3 i była objęta lwh nr 342, nato8

miast działka nr 191 odpowiada parceli gruntowej nr 156/3 i była
objęta lwh nr 324.
Zgodnie z poświadczeniem hipotecznym z dnia 29 września
2016 r. Dz.odp.4/2016 wydanym przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych stwierdzono, że prawo własności
nieruchomości objętej lwh 324 składającej się między innymi z parceli nr 156/3 wpisane jest na podstawie Postanowienia Sądu Powiatowego w Brzozowie z dnia 20 listopada 1959 r. Ns.I.242/59 na
rzecz Państwa. Natomiast zgodnie z protokołem stwierdzenia stanu
władania gruntami spisanym w dniu 19 września 1968 r. władającym działką nr 191 było Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Dydni – mienie wiejskie.
Zgodnie z poświadczeniem hipotecznym z dnia 10 stycznia
2016 r. Dz.odp.4/2016 stwierdzono, że prawo własności nieruchomości objętej lwh 342 składającej się z parceli nr 85/3 wpisane jest na rzecz Joanny z Górskich Nabywaniec w połowie, Jana
Nabywaniec w 12/36 części z połowy i Kazimierza, Władysława,
Marii, Zofii, Stanisławy, Janiny, Felicji, Adama Nabywańców po
3/36 części. Z mocy prawa, na podstawie Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 roku w sprawie prowadzenia
ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz
utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg, wykaz hipoteczny
liczba 342 został zamknięty. W aspekcie art. 5, w związku z art. 20
ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece,
po dacie 1 stycznia 1947 roku, wpis ten zachował jedynie znaczenie
dokumentu. Znaczenie tego dokumentu mogłoby być niekwestionowane, gdyby stan prawny nieruchomości był zgodny ze stanem
posiadania.
Kluczowym dla ustalenia stanu prawnego działki nr 190/2
byłoby ustalenie w czyim posiadaniu była nieruchomość w okresie od 1.01.1947 r. do 5.07.1963 r., to jest od dnia wejścia w życie dekretu – Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo
o księgach wieczystych do dnia wejścia w życie przepisów ustawy
z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. W dniu 27 lipca 1949 r. został wydany dekret o przejściu
na własność Państwa nieruchomości nie pozostających we faktycznym władaniu właścicieli ziemskich położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego
i krakowskiego. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brozowie, działając na podstawie wspomnianego dekretu, w wydanym
w dniu 25 marca 1955 roku orzeczeniu postanowiło przejąć na
Skarb Państwa grunty w gromadzie Krzywe o ogólnej powierzchni
17,07 ha. Jak zaznaczono w uzasadnieniu tego orzeczenia, określono jedynie powierzchnię ogólną przejętych gruntów bez ustalenia
miejsca ich położenia.
W trakcie uwłaszczeń, na wniosek posiadacza działki,
w związku ze stwierdzoną niezgodnością pomiędzy stanem faktycznym, a wykazanym w ewidencji dokonano podziału działki nr 190 na 190/1 o powierzchni 0,97 ha i 190/2 o powierzchni
0,60 ha. Na działkę nr 190/1 wydano Akt Własności Ziemi Nr
RG.ON.451/305/197/30/75 gdzie prawo własności wpisano na
rzecz Wójcik Józefa syna Jana i Katarzyny. Dla działka nr 190/2
w operacie ewidencji gruntów jako posiadacza ujawniono Mienie
wiejskie, Dydnia.
W dniu 25 sierpnia 2016 roku przeprowadzono rozprawę
administracyjną, w trakcie której przesłuchano zgłoszonych przez
wnioskodawcę świadków, mieszkańców wsi Krzywe, Pana Alojzego Szelasta i Pana Jana Toczka. Świadkowie zeznali, że przedmiotowy grunt był własnością Żydów o nazwisku Mendel, którzy
w 1942 roku zostali rozstrzelani. Pozostające bez właściciela grunty
rolne zostały zaużytkowane przez okolicznych rolników, natomiast
część gruntu leśnego, w sposób nieformalny objął w posiadanie Pan
Wójcik Stanisław. W latach 50 – tych pozbawiono Pana Wójcika
użytkowania lasu i opiekę nad nim zaczęła sprawować Gromadzka Rada Narodowa. Formalne przepisanie tych działek na mienie
wiejskie nastąpiło w latach 60 – tych podczas zakładania ewidencji
gruntów. Świadkowie oświadczyli, że nie znany jest im przypadek,
http://www.powiatbrzozow.pl
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aby ktokolwiek rościł prawo do przedmiotowego lasu. W 1965
roku rozpoczęto na dość dużą skalę wycinkę drzew. Wycinki dokonywali mieszkańcy wsi, a zarządzał nią sołtys wsi, Pan Alojzy
Szelast. Pozyskane drewno było przeznaczane na budowę szkoły
i remizy wiejskiej. Ostatniej wycinki dokonano w 2006 roku za
zezwoleniem Gminy Dydnia. Wiarygodność zeznań świadków potwierdzają posiadane dokumenty, w tym:
- postanowienie z dnia 20 listopada 1959 roku Sygn. Akt.
Ns.I.242/59 o nabyciu w drodze zasiedzenia na rzecz Skarbu
Państwa nieruchomości objętych whl nr 262 i 324, które stanowiły własność Fenig Mendel,
- wniosek Pana Kazimierza Wójcika o sprostowanie pomyłki ujawnionej w ewidencji gruntów w stosunku do działki nr 190,
- projekt podziału działki nr 190 z rozliczeniem powierzchniowym.
Przedmiotowa nieruchomość nie spełnia żadnych przesłanek
wyszczególnionych w art. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspól-

not gruntowych, aby można było zaliczyć ją do wspólnot gruntowych. Posiadana dokumentacja i zgromadzone dowody, w tym
dowody z przesłuchań świadków, dają podstawę aby stwierdzić,
że działki nr 190/2 i 191 położone w Krzywem, na dzień wejścia
w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stanowiły mienie gromadzkie. Dlatego
orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Z up. Starosty
Zbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Poznali funkcjonowanie samorządu w Polsce
Dziesięcioosobowa delegacja z
Ukrainy gościła 30 listopada br. z wizytą studyjną w Starostwie Powiatowym w
Brzozowie. Zagraniczni goście byli przedstawicielami administracji lokalnej z Rejonu Werchowyna (Verkhovyna) – obwód
Iwanofrankowski.
Ukraina stoi aktualnie przed wyzwaniem przeprowadzenia reformy samorządowej. - Zmienia się na Ukrainie
sposób organizacji lokalnego samorządu.
Jest to trudny okres w życiu kraju i
osób, które zawodowo są związane
z tą sytuacją. Dzisiejsza wizyta podyktowana jest chęcią zapoznania
się z zarządzaniem w jednostkach
samorządu terytorialnego w Polsce,
w szczególności na poziomie gminy i powiatu – wyjaśniał Tomasz
Bartnicki, przedstawiciel fundacji
Podkarpacki Instytut Rozwoju Regionalnego. W ramach 3–dniowej
wizyty uczestnicy odwiedzili różnorodne pod względem wielkości i budżetu gminy oraz powiat brzozowski,
gdzie spotkali się z wójtami, starostami,
radnymi oraz urzędnikami jednostek samorządowych. Powiat brzozowski reprezentowali: Starosta Brzozowski Zygmunt
Błaż, Wicestarosta Brzozowski Janusz

Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczelnik Wydziału Oświaty,
Rozwoju Regionalnego i Promocji
Powiatu Magdalena Pilawska wraz
z Jackiem Cetnarowiczem – inspektorem z tego wydziału.
Starosta Zygmunt Błaż przybliżył gościom sposób organizacji
lokalnego samorządu, w szczególności strukturę szczebla powiatowego
i wyborów samorządowych. Budżet

Cele wizyty studyjnej przedstawił Tomasz Bartnicki

oraz kompetencje samorządu powiatowego
wnikliwie omówiła Sekretarz Powiatu Ewa
Tabisz, zaś Wicestarosta Janusz Draguła
przedstawił źródła finansowania oraz specyfikę szeroko pojętej infrastruktury drogowej.

Walory architektoniczne i krajobrazowe
przedstawił Jacek Cetnarowicz podczas
prezentacji multimedialnej. Przedstawiciele Ukrainy, wśród których znaleźli się
m.in. Wójt Rady Wiejskiej Werchowyny,
Wójt Rady Wiejskiej Krivorówni, Dyrektor Werchowynskiego Parku Narodowego, Kierownik Wydziału Kultury Rejonu Werchowyna i Chirurg Rejonowy
Rejonu Werchowyna, byli żywo zainteresowani omawianą tematyką.
- Uczestnicy wizyty studyjnej poznali podstawy prawne funkcjonowania samorządu w Polsce, jego strukturę, zadania i sposoby funkcjonowania.
Zapoznani zostali też ze sposobami
i formami współpracy pomiędzy różny-

Delegacja z Ukrainy gościła w Zespole Szkł Ekonomicznych podczas Jarmarku Przepisów „Ziemniaki na 10 sposobów”
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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mi szczeblami samorządu, zarządzania
w samorządach w oparciu o strategie zrównoważonego rozwoju i planowanie operacyjne. Przybliżono im tworzenie i realizację budżetu gminy i powiatu oraz sposoby
aktywizacji społeczności lokalnej. W czasie
spotkań podkreślano znaczenie partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką
samorządu terytorialnego – dodaje Tomasz
Bartnicki.
Ponadto ukraińscy goście mieli okazję uczestniczyć w Jarmarku Przepisów
„Ziemniaki na 10 sposobów”, zorganizowanym w Zespole Szkól Ekonomicznych w
Brzozowie. - Jarmark przepisów zainaugurowany został już w tamtym roku, kiedy to
młodzież gromadziła przepisy nawiązując
do hasła „smaki dzieciństwa”. W tym roku
składnikiem przewodnim wszystkich przepisów jest ziemniak. Choć jest surowcem
dość popularnym i oczywistym, to otrzymane potrawy są wizualnymi i kulinarnymi
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perełkami. Młodzież bardzo zaangażowała
się w przygotowanie tych przepisów i potraw – podkreślała Magdalena Nawłoka,
która wspólnie z Anną Warzybok i Joanną
Wojnicką koordynowały tę inicjatywę. Jarmark był okazją do bliższego zapoznania

się z charakterem szkoły, jej profilami i realizowanymi programami.
Wizytę studyjną delegacji z Ukrainy
zakończyło zwiedzanie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego.

Anna Rzepka

Zwiedzanie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

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

licznościowe dyplomy, puchary, medale i upominki
rzeczowe, które drużynom wręczył Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej
Babiec.
fot. st. kpt. Bogdan Biedka

Rusza kampania społeczna
„Czad i ogień. Obudź czujność”
„Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że
świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego
jest niska” - powiedział minister Mariusz Błaszczak
podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź
czujność”. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po
dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest
bezwonny i bezbarwny.
Szczegóły dotyczące kampanii na stronie
MSWiA oraz KG PSP.
Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek

Brąz dla brzozowskich strażaków
26 października br. w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół
im. ks. dra Zwierza w Ropczycach został rozegrany turniej finałowy XVIII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej.
Komendę Powiatową PSP w Brzozowie reprezentowali następujący strażacy: st. asp. Paweł Przybyłowski – kierownik reprezentacji, st. asp. Oktawian
Bujacz, st. sekc. Piotr Garbiński, asp. sztab. Wojciech Sobolak, ogn. Robert Florek, mł. asp. Wojciech Haduch, ogn. Daniel Wojtowicz, asp. Tomasz Tesznar,
sekc. Dawid Masłyk, mł. asp. Rafał Ziemiański, mł. asp. Piotr Rachwał, st. str.
Łukasz Nogaj – trener. W wyniku przeprowadzonych rozgrywek i zaciętej rywalizacji sportowej klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:
I miejsce KM PSP Rzeszów, II miejsce KM PSP Przemyśl, III miejsce KP PSP
Brzozów, IV miejsce KP PSP Ropczyce.
Po zakończeniu rozgrywek uczestnicy XVIII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej otrzymali oko10

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy pełni dobra i szczęścia
w życiu rodzinnym i osobistym.
Niech w Państwa domach zagości ciepło,
pogoda ducha, nadzieja i dobro,
a Nowy 2017 Rok napełni wszystkich
siłami do realizacji planów i zamierzeń.
Życzenia składa
wraz ze strażakami i pracownikami cywilnymi
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
st. bryg. Jan Szmyd

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

Październik Miesiącem Zapobiegania Nowotworom
27 października
br.
w ramach realizacji programów „Różowa Wstążeczka”,
„Wybierz życie. Pierwszy
krok” i Obchodów Dni Walki z Rakiem w Świetlicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie
odbyła się impreza oświatowo-zdrowotna
poświęcona problematyce nowotworowej.
Impreza poprzedzona została happeningiem, w którym uczestniczyła młodzież
z trzech szkół średnich w Brzozowie wraz
z opiekunami. Młodzież przemaszerowała niosąc przez miasto transparenty, balony itp. do PSSE w Brzozowie, gdzie
na świetlicy wygłoszony został wykłady
o ww. tematyce, połączony z pokazem samobadania piersi. Prelegentem była Zeno-

na Radwańska-Naczelna Pielęgniarek ze
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem
podziękowań, różowych róż i drobnych
upominków dla wykładowcy i pedago-

Światowy Dzień Rzucania Palenia
Co roku w trzeci czwartek listopada, miliony palaczy
na całym świecie powstrzymuje się od palenia tytoniu. Jest
to świetna okazja do całkowitego rozstania się z nałogiem. W tym roku Światowy Dzień Rzucania Palenia
obchodziliśmy 17 listopada.
Corocznie ta kampania jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej nt. zdrowotnych następstw
palenia tytoniu oraz zachęcającej do wyboru zdrowego
stylu życia wolnego od dymu tytoniowego.
Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów
osób każdego roku - w tym ponad 600 tysięcy osób, które
palą biernie, wdychają dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane,
głównym problemem związanym z rzuceniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają
powoli - palacz może nie odczuwać skutków swojego
nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią,
często bywa za późno. Choć ostrzeżenie „Palenie zabija” widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacja ta - z racji swojej powszechności - szybko traci
swój wydźwięk. Jak się okazuje, dość skuteczne są „odstraszacze” graficzne - na przykład zdjęcia, nieraz makabryczne, zniszczonych organów wewnętrznych skutecznie zniechęcają młodzież do sięgania po papierosy oraz
zwiększają liczbę palaczy, którzy decydują się zerwać
z nałogiem. W wielu krajach - również w Polsce – wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych. Niestety, jak wskazują badania zmiany te nie wpłynęły na
zmniejszenie liczby palaczy. Zakazy odgórne odgrywają
zwykle niewielką rolę - znacznie lepiej działa bowiem
motywacja wewnętrzna, którą każdy powinien odnaleźć
w sobie, każdy palący, czyli co trzeci Polak.
W Polsce, co roku 70000 mieszkańców umiera
z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8000 zgonów jest
spowodowanych biernym paleniem.
Nowy wzór znaku zakazu palenia
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

gów szkolnych, których sponsorami byli:
PSSE w Brzozowie i Kwiaciarnia „Orchidea” w Brzozowie, a także rozdawnictwem
materiałów oświatowo-zdrowotnych dla
uczestników happeningu.

Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz
innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego(np. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc),
osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także
nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.
Mając na uwadze dobro nas wszystkich, powinniśmy na każdym kroku szerzyć zasady zdrowego trybu życia, a papierosom mówić „NIE” i podjąć decyzję
o rzuceniu palenia. Jednocześnie informujmy, iż w związku z wejściem w życie
nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995
r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r.
poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie
używania e-papierosów powstała potrzeba
stworzenia nowego znaku zakazu palenia. Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel
lub zarządzający obiektem lub środkiem
transportu, w którym obowiązuje zakaz
palenia wyrobów tytoniowych i palenia
papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach
odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów
tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku
transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”. Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku
zakazu palenia, który prezentujemy Państwu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzozowie Maria Cecuła-Zajdel
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Światowy Dzień HIV/AIDS
Światowy Dzień AIDS obchodzony jest zawsze 1 grudnia i jest dla nas
bardzo ważnym wydarzeniem ponieważ
w tym dniu organizujemy różne akcje,
które mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ciągle aktualny problem
epidemii HIV/AIDS, a też upowszechnienie „czerwonej kokardki” symbolu
solidarności z osobami żyjącymi z HIV
i AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS
poprzez kampanię – koncentruje się na
promowaniu wykonywania w punktach
konsultacyjno-diagnostycznych testów,
które są anonimowe, bezpłatne oraz
połączone z poradnictwem około testowym.
W Polsce od wdrożenia badań
w 1985 roku stwierdzono zakażenie HIV
u 20 469 osób, wśród których było co
najmniej 6 167 zakażonych w związku
z używaniem narkotyków, 1 471 poprzez kontakty heteroseksualne oraz
2 786 poprzez kontakty seksualne pomiędzy mężczyznami. Ogółem w Polsce odnotowano 3 383 zachorowania na
AIDS, 1 341 chorych zmarło. Natomiast
w województwie podkarpackim od

wdrożenia badań w roku 1985 odnotowano
ogółem 364 zakażenia HIV potwierdzone
serologicznie. Zakażenia HIV stwierdzono
u 276 mężczyzn, 76 kobiet, 5 dzieci do lat
15-tu i 7 osób bez podanych danych. Ogó-

Występ młodzieży z ZSB w Brzozowie

Wręczenie nagród

łem na terenie województwa podkarpackiego odnotowano 77 zachorowań na AIDS, 33
chorych zmarło.
Tegoroczne obchody „Światowego
Dnia HIV/AIDS”, odbyły się 1 grudnia br.

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…”
Św. Jan Paweł II

W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2017
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
W tych wyjątkowych dniach życzymy całemu Zespołowi Redakcyjnemu
i wszystkim czytelnikom „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”
serdecznych spotkań rodzinnych, dużo radości,
szczęśliwych wspomnień, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.
Niech radosna atmosfera Świąt, przepełnionych miłością,
zdrowiem i spokojem, zagości w naszych sercach na dłużej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Maria Cecuła-Zajdel

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. W spotkaniu udział
wzięli: Marta Częczek – Skarbnik Powiatu,
Maria Cecuła-Zajdel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie,
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
wraz z opiekunami - koordynatorami programów „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym droga płciową – Edukacja młodzieży szkolnej”, a także pracownice
Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia PSSE w Brzozowie.
Temat dotyczący HIV/AIDS na świecie i w Polsce oraz dane dotyczące zachorowań na terenie naszego województwa przybliżył wszystkim Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie. Kolejnym punktem imprezy była część artystyczna przygotowana przez uczennice z Zespołu
Szkół Budowlanych. Opiekunem uczennic
była Agnieszka Sabat - pedagog szkolny.
Na scenie zobaczyliśmy Aleksandrę Targowską, Patrycję Bober, Julię Bąk, Natalię
Targowską i Annę Rygiel. Po występnie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów dla
zwycięzców konkursu plastycznego „Porozmawiajmy o AIDS”, które wręczyła Skarbnik Powiatu Marta Częczek i Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny Maria Cecuła – Zajdel. Laureatami konkursu przeprowadzonego w szkołach ponadgimnazjalnych zostali: I miejsce – Aleksandra
Winiarska (Zespół Szkół Ekonomicznych),
II miejsce - Jakub Ciesielski (Zespół Szkół
Ogólnokształcących), III miejsce - Klaudia
Wrona (Zespół Szkół Ogólnokształcących),
Wyróżnienie - Katarzyna Fic (Zespół Szkół
Ekonomicznych).
Dyplomy i nagrody otrzymali także
pozostali uczestnicy konkursu, a fundatorem ich był Starosta Brzozowski i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Brzozowie. Spotkanie zakończyło się
wręczeniem podziękowań i drobnych upominków dla młodych artystów z Zespołu
Szkół Budowlanych, którzy swoim występem uświetnili całą imprezę.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzozowie Maria Cecuła-Zajdel
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Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

ul. Witosa 9, 36-200 Brzozów tel. 13 43 08 310, fax 13 43 08 319
e-mail: brzozow@podkarpacka.policja.gov.pl

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu

„Bezpieczne Wakacje 2016”
18 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Bezpieczne Wakacje 2016”.
Dzieciom towarzyszyli nauczyciele i opiekunowie, pod okiem których mali artyści
przygotowywali swoje prace plastyczne.
Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie podinsp. Marek Twardzicki przywitał zwycięzców, wyróżnionych i zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu podkreślił szczytny cel corocznie organizowanego konkursu plastycznego.
Starostę Brzozowskiego reprezentowała Magdalena Pilawska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu, która podkreśliła znacze-

Brzozowscy policjanci zabezpieczyli
ponad 1,6 kg marihuany
Działania policjantów Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Podczas przeszukania należących do niego pomieszczeń, 60-letni mężczyzna zachowywał się
nerwowo. Próbował też odwieść funkcjonariuszy od prowadzonych
czynności. W rezultacie przeszukania policjanci ujawnili miejsce,
w którym mężczyzna suszył konopie inne niż włókniste. Zabezpieczyli też ponad 1,6 kg marihuany.
Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na
przedstawienie zatrzymanemu zarzutów posiadania znacznej ilości
środków odurzających. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu
czynu i poddał dobrowolnie karze. Wyjaśnił, że zabezpieczony susz
pochodził z jego własnej uprawy i był przeznaczony na własny użytek.
Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy
w postaci dozoru policyjnego.

Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek
oraz Nowego Roku 2017
spełniającego marzenia,
pełnego dobra i szczęścia
życzy
Komendant
Powiatowy Policji w Brzozowie
podinsp. Marek Twardzicki
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

nie konkursu oraz zwróciła uwagę na różnorodność i pomysłowość wykonanych prac
plastycznych. Następnie laureaci konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które ufundowali: Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski, Józef Rzepka – Burmistrz
Brzozowa, Jan Kędra – Wójt Gminy Domaradz, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów,
Urszula Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica
Rosielna.
Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.
podkom. Anna Karaś

Mikołajkowa niespodzianka
dla dzieci
6 grudnia br. do dzieci przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi przyjechał niecodzienny, ale bardzo oczekiwany gość. Zarówno Święty Mikołaj,
jak też jego asystenci. Był wśród nich Komendant Powiatowy
Policji w Brzozowie podinsp. Marek Twardzicki.
Dzieci z wdzięcznością dla św. Mikołaja śpiewały piosenki o zimie i zbliżających się świętach Bożego Narodzenia.
Największą radością dla wszystkich uczestniczących
w spotkaniu były uśmiechnięte twarze dzieci. Z pewnością ten
dzień na długo zapisze się w pamięci podopiecznych ośrodka.
podkom. Anna Karaś
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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

Jak odnaleźć się na rynku pracy
„Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego,
że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie”
H. Jackson Brown

Jesień, zima to okres stagnacji, zamyślenia, także
na rynku pracy jakby trochę mniej się dzieje. Pracodawcy
ostrożnie inwestują w nowości, nie rozwijają firm, nie zatrudniają pracowników, a czas ten przeznaczają na podsumowania, przemyślenia, obserwacje, aby w nowym roku
ruszyć ze zdwojoną siłą, nowymi pomysłami, które przyniosłyby im duże możliwości rozwoju, wysokie dochody
i podwyższoną pozycję na rynku pracy.
Takie działania wiązałyby się z poszerzenia grona
pracowników, tak więc nowymi etatami, miejscami w firmie, szansami dla tych, którzy czekają na zatrudnienie.
I w tym momencie pojawia się szansa dla osób bezrobotnych. Warto to wykorzystać i kiedy pracodawcy „obmyślają plan aby się rozwinąć”, osoby pozostające bez
pracy mogą „obmyślać plan” jak zaistnieć na rynku pracy i przekonać tychże pracodawców, że „właśnie mnie”
warto zatrudnić. W tym celu należy jednak dokonać samoanalizy, aby wiedzieć w czym jesteśmy dobrzy, czym
możemy się pochwalić, w jakim kierunku podążać aby
jak najszybciej osiągnąć zamierzony cel, a więc zdobyć
zatrudnienie.
Wiemy, że dzisiejsze czasy wymagają od nas dużej elastyczności, która zagwarantować nam może, że nie
zostaniemy za długo poza okręgiem rynku pracy. Szybka
analiza swoich słabych i mocnych stron na tle wymagań
rynku pracy i konsultacje z doradcą zawodowym powinny być jednymi z pierwszych kroków na drodze poszukiwań odpowiedniego dla siebie stanowiska.
Często prowadząc rozmowy doradcze spotykam
się z sytuacją, że osoby radzące się mają duży problem
z określeniem tego co chciałyby robić, na jakim stanowisku by się widziały. Niejednokrotnie słyszę „... szukam
pracy jakiejkolwiek...”. Nieumiejętność określenia swoich potrzeb i oczekiwań wydłuża czas szukania pracy
i budzi często uczucie frustracji. Natomiast poznanie
oczekiwań pracodawców oraz świadomość swoich kluczowych kompetencji daje szansę i nadzieję na szczęśliwe zakończenie przygody pod tytułem „szukanie pracy”.
Od czego więc zacząć, aby jednocześnie podążać swoim
szlakiem oraz wyznaczyć sobie drogę do sukcesu? Oto
kilka wskazówek:
1) przyjrzyj się sobie - zacznij od wnikliwej samooceny.
Jaką wiedzą dysponuję?, jakie posiadam umiejętności
i predyspozycje?, jakimi wartościami się kieruję? Jaki
typ pracy lubię i z jakimi ludźmi współpracuje najchętniej?, czy posiadam jakieś doświadczenie zawodowe
i ewentualnie w jaki sposób mogę je wykorzystać?. Odpowiedzi na te pytania pomogą w ukierunkowaniu działań, a także dokonywaniu zawodowych wyborów.
2) Poznaj SWOT własnych możliwości - analizując sy14

tuacje na rynku pracy skorzystaj z metody systematyzowania informacji
- techniki SWOT. To cztery elementy: mocne (Strengths) i słabe (Weaknesses) strony, a także szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats).
Mocne i słabe strony to tzw. elementy wewnętrzne, które bezpośrednio odnoszą się do nas i na które mamy wpływ. Zastanów się co robisz
dobrze, co Cię wyróżnia i jakie masz atuty. Przemyśl, czego nie lubisz
robić, co uważasz za swoją słabość i czego wolisz unikać.
3) postaw następny krok - celuj w coś konkretnego i konsekwentnie się
tego trzymaj znasz już swoje możliwości, zastanów się zatem jaki zawód/
stanowisko jest najbliższy Twoim preferencjom i umiejętnościom, dzięki temu ustalisz cel, odpowiednio zorganizujesz działania i zarządzisz
czasem, ale także świadomie będziesz dokonywać wyborów. Dosłownie
nie będziesz szukał wszystkiego, jakiejkolwiek pracy ale konkretnej, tej
właściwej, przeznaczonej dla ciebie.
4) porzuć obawy, bądź aktywny - pokazuj się, bierz udział w szkoleniach,
konferencjach, wolontariacie. Pokaż, że inwestujesz w swój rozwój i nie
boisz sie wyzwań - pracodawcy cenią energię i zaangażowanie.
5) zadbaj o „niby to detale” - profesjonalne CV (konkretne, pokazujące
co wiesz i umiesz, jakie masz doświadczenie, umiejętności i cech) oraz
osobisty list motywacyjny (zawsze dopasowany do stanowiska i firmy,
do której aplikujesz)
6) wizerunek zewnętrzny - odpowiedni wygląd, strój, mowa ciała, komunikacja, opanowanie, pewność siebie i konsekwencja w działaniu.
Te wszystkie działania spowodują, że poszukiwania pracy nie
będą straszne, szybciej znajdziemy pracę i stanowisko które będzie dla
nas odpowiednie, będzie nam dawało nie tylko dochód, ale i satysfakcję.
W oczach pracodawcy też zyskamy, bo zyska pracownika konkretnego,
który wie czego a obowiązki dzięki posiadanym mocnym stronom i szansą wykonuje kompetentnie i konkretnie a nie osobę która może wykonać
wszystko, podjąć jakąkolwiek pracę a w rzeczywistości żadnych zadań
nie potrafi wykonać profesjonalnie. Kierujmy się więc chińskim przysłowiem: „Choć droga niedaleka, nie dojdziesz, jeśli do celu nie zmierzasz”.
Dla osób, które chciałby profesjonalnie określić własne predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia a nie potrafią
samodzielnie tego zrobić, bądź chcą dokonać tego ze specjalistą doradcy
zawodowi w Powiatowym Urzędzie Pracy służą pomocą poprzez rozmowę doradczą lub testy przeznaczone do badania ów predyspozycji.
Agnieszka Golonka - Doradca zawodowy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie
http://www.powiatbrzozow.pl
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE

ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53,

Praca z uczniem

o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Którym kanałem dotrzeć do ucznia, rad i odpowiedzi w tym zakresie. Jak widać
jak pochylić się nad diagnozą dziecka oraz jest potrzeba, aby o takich tematach rozmaw jaki sposób je zrozumieć i pomóc – na te wiać. Najlepszym tego dowodem jest ogromi inne pytania udzielono odpowiedzi podczas ne zainteresowanie konferencją i wypełniona
konferencji „Uczeń o specjalnych potrzebach po brzegi sala. Mam nadzieję, że dzisiejsze
edukacyjnych. Wpływ postawy nauczycie- szkolenie przygotuje uczestników do pracy
la na zaangażowanie ucznia”,
z dziećmi o specjalnych potrzezorganizowanej 15 listopabach edukacyjnych oraz wypoda br. przez Poradnię Psysaży ich w umiejętności i wiedzę
chologiczno - Pedagogiczną
pozwalające na odpowiednie plaw Brzozowie oraz Podkarpacnowanie pracy zespołu klasowekie Centrum Edukacji Nauczygo - podkreśla Dyrektor Poradni
cieli w Rzeszowie. - Coraz
Psychologiczno-Pedagogicznej
częściej spotykamy w naszych
w Brzozowie Marta Śmigiel.
szkołach uczniów mających
Bogate w doświadczenie
różnorodne potrzeby edukawskazówki oraz liczne przykłacyjne, które niejednokrotnie
dy przedstawił Dariusz Miziołek,
nie mogą być zaspokojone
nauczyciel konsultant Podkarpoprzez korzystanie ze stanpackiego Centrum Edukacji NaDariusz Miziołek
dardowych metod. Konieczna
uczycieli w Rzeszowie. Przybliżył
jest umiejętna diagnoza potrzeb i możliwości on cechy nauczyciela pracującego z dziećmi
ucznia. Dzisiejsza konferencja, skierowana o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
do nauczycieli, dyrektorów, psychologów sposoby kształtowania postaw i zaangażowai pedagogów szkolnych, daje wiele cennych nia uczniów. Nauczyciel ma możliwość bar-

Marta Śmigiel Dyrektor PP-P w Brzozowie

dzo wcześnie rozpoznać trudności
czy szczególne zdolności ucznia oraz
skutecznie udzielić mu pomocy, ponieważ działa w naturalnych warunkach, w których funkcjonuje dziecko.
Punktem wyjścia powinna być rzetelna wiedza o dziecku i jego środowisku. Taka postawa wymagać będzie
od nauczyciela nie tylko umiejętności
dydaktycznych, ale też opanowania
szeregu umiejętności psychospołecznych, takich jak budowanie prawidłowych relacji, skutecznej komunikacji,
konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów.
W konferencji uczestniczyli też: Barbara Perenc – kierownik dydaktyczny oraz Roman Zych
– nauczyciel konsultant z PCEN
w Rzeszowie. Starostwo Powiatowe
w Brzozowie reprezentowała Ewa
Szerszeń – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz
Zofia Foryś – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzozowie.
Anna Rzepka

Konkurs logopedyczny rozstrzygnięty
2 grudnia br. odbył się Konkurs Logopedyczny, który został
zorganizowany przez Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną w
Brzozowie. Wzięło w nim udział 7
przedszkoli oraz 15 szkół podstawowych z terenu powiatu brzozowskiego. Konkurs obejmował następującą
tematykę:
1. Napisanie i recytacja własnego
wiersza lub piosenki, których treść
zawiera dużo „trudnych” wyrazów.
2. Przygotowanie planszy lub gry ze

zdjęciami/ rysunkami przedmiotów, zwierząt itp.,
których wymowa stwarza trudność.
3. Nagranie filmu z zajęć usprawniających aparat
artykulacyjny (prowadzącym jest dziecko).
4. Przygotowanie krzyżówki. Wyrazy w niej zawarte powinny być zbudowane głównie z trudnych
zbitek artykulacyjnych.
5. Recytacja znanego wiersza logopedycznego.
Uczestnicy prezentowali swoje prace
w trzech kategoriach: kreatywność językowa, kreatywność plastyczna i recytacja wiersza. Poziom
przygotowanych występów był bardzo wysoki.
W prezentowanych wierszach i pracach plastycznych widać było duże zaangażowanie nauczycieli i opiekunów. Wyłoniono zwycięzców w każdej
grupie wiekowej. Przedszkola: I miejsce recytacja

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
Brzozów Zdrój
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Leon Rzeszut (Przedszkole w Dydni), I miejsce praca plastyczna – Gabriela
Dąbrowiecka (Przedszkole w Starej Wsi), I miejsce kreatywność językowa
– Paulina Rzepka (Przedszkole Nr 2 w Brzozowie). Szkoły podstawowe:
I miejsce recytacja – Milena Masłyk (SP w Jasienicy Rosielnej), I miejsce praca plastyczna – Daria Lorenc (SOSW w Brzozowie), I miejsce kreatywność językowa – Patrycja Owsiany (SP w Jabłonce). Wytypowano
także osoby wyróżnione. Pozostali uczestnicy
otrzymali dyplomy i drobne upominki.
Podczas obrad Komisji Konkursowej
zebrani wzięli udział w quizie językowym
i wykazali się wysokimi umiejętnościami lingwistycznymi. Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem, zarówno ze strony dzieci,
nauczycieli, jak i rodziców.
Organizatorzy dziękują sponsorom
– Firmie Transportowej Trans-Impet oraz księgarni NOVA w Krośnie za wsparcie finansowe
i ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.
Ewelina Gurgacz

Droga do patriotyzmu
„Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy”
– nauczał Papież Jan Paweł II. Powtarzał,
że wolność wymaga wielkoduszności
i gotowości do ofiar, wymaga czujności
i odwagi.
W przeddzień Święta Niepodległości w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brzozowie dla upamiętnienia 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę odbyła się uroczysta akademia,
której hasłem przewodnim była „Droga do
patriotyzmu”. - Dzisiaj podczas akademii
chcielibyśmy wyśpiewać miłość do Ojczy-

Marta Bujalska i Michał Szuba
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Jakub Chęć

Wręczenie dyplomów i nagród

zny, wsłuchać się w to czego często nie potrafimy słowami wypowiedzieć, a widoczne jest ono w czynach. Tak więc obejrzymy
niezwykłe przedstawienie, które słowami
ująć nie można, a co świadczy o wielkiej
historii naszego narodu i wyjątkowości
Polaków – podkreśliła w swoim wystąpieniu Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Dorota Kamińska.
Następnie uczniowie pod kierunkiem opiekunów Anny Futymy, Krzysztofa Łobodzińskiego, Joanny Nowak-Kopeć
przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Artyści zaprezentowali piękny spektakl pt. „Pytanie o Polskę”
natomiast chór szkolny wraz z instrumentalistami koncert pieśni patriotycznych
i piosenek żołnierskich. Gościnnie wystąpił absolwent brzozowskiego liceum
Michał Szuba, który po raz kolejny pokazał swoje umiejętności i wykonał
w mistrzowskim wydaniu „Rotę” Marii
Konopnickiej.
Refleksyjne piosenki patriotyczne
wprawiły publiczność w nastrój zadumy
nad przeszłością. Wszyscy w skupieniu
wysłuchali artystów i nagrodzili ich gromkimi brawami.   
Anna Kałamucka

Występ chóru ZSO wraz z instrumentalistami pod opieką Krzysztofa Łobodzińskiego
http://www.powiatbrzozow.pl
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Koncert dla Klaudii

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"
- Martin Luther

2 tysiące 348 złotych i 71 groszy
zebrano podczas koncertu charytatywnego „Gramy dla Klaudii”, zorganizowanego 1 grudnia br. w Brzozowskim Domu
Kultury przez uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Brzozowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację
19-letniej Klaudii, uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Brzozowie, która choruje na dziecięce
porażenie mózgowe.
Podczas koncertu młodzież ZSO w Brzozowie
prowadziła sprzedaż cegiełek oraz kiermasz własnoręcznie przygotowanych ozdób świątecznych. Do zbiórki
przyłączyła się również Fundacja „W Trosce o Życie”,
która przeprowadziła wspólnie ze szkołami akcję zbierania plastikowych nakrętek. Dochód z niej przekazała
w całości na leczenie Klaudii.
- Cieszę się że mamy młodzież wyjątkową, wszechstronnie uzdolnioną, która z chęcią angażuje się w niesienie pomocy innym ludziom. Dla nich nie tylko nauka
jest ważna, ale ważne jest poświęcenie i dobre, otwarte
serce dla drugiego człowieka. Uczniowie dają z siebie wszystko. Robią to co
lubią i potrafią najlepiej, a więc śpiewają, grają na różnych instrumentach
i pomagają potrzebującym – podkreśliła Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie.
Na scenie Brzozowskiego Domu
Kultury wystąpili uczniowie: Andże-

lika Ziemiańska, Filip Baracz,
Izabela Chrobak, Anita Czech,
Sebastian Szczepek, Marta Bujalska przy akompaniamencie na pianinie Bartłomieja Kalinki, Jakub
Wójcik, Dawid Draguła i Klaudia Graboń. Swoje umiejętności
taneczne zaprezentował Zespół
Tańca Estradowego „Gest” działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie oraz
uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Zmiennicy Oliwia Brodzicka
i Julia Smoleń. Walca zatańczyła Natalia Bryś i Mateusz Susło.
Koncert uświetnili swoimi występami absolwenci brzozowskiego liceum, finaliści „Mam talent”: Marcin Dudycz z Humnisk
oraz Michał Szuba („Miguel Moon”) z Brzozowa. Gościnnie wystąpił również Robert
Handermander - nauczyciel ze Szkoły Muzycznej w Sanoku. Wykonał on na pianinie
autorski utwór zatytułowany „Stary Sanok”.
Konferansjerami
podczas
koncertu charytatywnego byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Aleksandra Władyka
i Michał Preisner.

Miłosz Siadkowski stypendystą
Zarządu Województwa Podkarpackiego
29 listopada br. w Filharmonii
Rzeszowskiej nagrodzono uzdolnioną
młodzież województwa podkarpackiego
w ramach programu „Nie zagubić talentu”.
Jednorazowo nagrody pieniężne wręczono 11 zespołom artystycznym
i ponad 220 uczniom za osiągnięcia naukowe. Przyznano również roczne stypendia naukowe od Marszałka Województwa. Otrzymało je 48 uczniów za wybitne
osiągnięcia naukowe i 19 za artystyczne.
W grupie uczniów nagrodzonych stypene-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Anna Kałamucka, fot. ry-sa.pl

diami naukowymi znalazł się, jako jedyny z naszego powiatu, uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie – Miłosz Siadkowski.
Nagrodzono go m.in. za zdobycie tytułu
Laureata Ogólnopolskiej Edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pangea”
w Warszawie oraz za uzyskanie tytułów Laureata
Konkursów Przedmiotowych z matematyki i języka angielskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Miłosz nagrodę odebrał z rąk Marszałka
Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, który, jak słusznie, na początku gali, zauważył
„żeby nie zagubić talentu, najpierw trzeba go odA.S.
naleźć”.
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Informacje z Gmin
Brzozów

Ojczyzna w sercu się zaczyna
W

tym roku świętowaliśmy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicznościowe uroczystości patriotyczne miały miejsce
w każdej gminie naszego powiatu.
Obchody Święta Niepodległości w naszym
powiecie rozpoczęły się w gminie Nozdrzec. Tradycyjnie już Gimnazjum nr 1 w Izdebkach zorganizowało je w formie wieczornicy. V Patriotyczny Wieczór Poezji, Pieśni i Tańca przebiegał w tym roku
pod hasłem: „W sercu i pamięci…”. Uroczystość
zainaugurowała Msza św., której przewodniczył ks.
Prałat Józef Kasperkiewicz. Następnie zebrani, na
czele z pocztami sztandarowymi, przeszli pod Grób
Nieznanego Żołnierza, gdzie odmówiono modlitwę
za tych, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę. Tam
też przedstawiciele władz gminy, parlamentarzystów, uczniów Gimnazjum nr 1 oraz szkół podstawowych złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów
i zapalili znicze.
Izdebki

fot. Iwona Habyk

Dalsza część uroczystości miała już miejsce
na sali gimnastycznej w Gimnazjum. Wszystkich zebranych powitała Agnieszka Woś - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Izdebkach, po czym oddała głos prowadzącej uroczystość - Renacie Pecka oraz uczniom,
którzy w części artystycznej zabrali wszystkich
zgromadzonych w podróż w czasie. Młodzi aktorzy pokazali m.in. sceny rozbioru Polski, walki
o wolność w kolejnych powstaniach i I wojnie światowej oraz finałowe, widowiskowe wyprowadzenie naszego kraju z niewoli oraz taniec z flagami.
Przedstawienie przeplatane było patriotycznymi
pieśniami oraz tańcami w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca „Izdebczanka”. Uroczystości, tradycyjnie
już, uwieńczone zostały wspólnym śpiewem, do którego akompaniował Krzysztof Lubecki. – Ogromnie
nas cieszy, że z roku na rok na Wieczornicę przychodzi coraz więcej osób. W tym roku mieliśmy ponad
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200 gości i usłyszeliśmy o naszym przedsięwzięciu mnóstwo ciepłych i pozytywnych słów. Wysoki profesjonalizm kadry pedagogicznej, połączony z niezwykłym
zapałem i chęciami naszych uczniów oraz absolwentów sprawiają, że uroczystości te pozostawiają po sobie spore wrażenia. Jest to też doskonały sposób, by
w tych młodych ludziach kształtować miłość i szacunek do Ojczyzny, a także
kultywować pamięć o tych, którzy
Izdebki
swoje życie poświęcili po to, byśmy
my mogli się teraz cieszyć wolną
i niepodległą Polską - podsumowała Agnieszka Woś - Dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Izdebkach.
Główne uroczystości rocznicowe miały miejsce w Brzozowie. Uroczystej Mszy św., na
której licznie zgromadziły się
poczty sztandarowe przewodniczył
i Słowo Boże wygłosił ks. Dziefot. Iwona Habyk
kan Franciszek Goch - Proboszcz
Parafii w Brzozowie. – Ojczyzna,
ta ziemska, jest takim dobrem, które każdy z nas otrzymał. To ziemia,
w którą wrastają korzenie naszego życia, naszych rodziców, dziadków i minionych pokoleń. Dzisiejszy dzień przypomina nam, że wyrosły one na Bożym prawie, które ten naród przyjął. Lata bolesnych
doświadczeń narodu i upokorzenia nie zdołały zabić ducha narodu
i wyrwać korzeni z których wyrósł. Nasz naród ciągle odradzał się
przez żywą wiarę, której fundamentem jest Chrystus. A dzisiaj jakże
często, Pan Bóg staje się, przez nasze postawy, wydziedziczony ze
swego dziedzictwa. Przychodzi do swoich, a swoi nie potrafią otworzyć mu domu. Dzisiejszy dzień każe też postawić sobie pytanie o wolność w moim życiu – czy wykorzystuję ją dla dobra czy czynienia zła,
czy też może dla osądzania i potępiania, budowania czy rujnowania
relacji międzyludzkich – przypominał ks. Dziekan Franciszek Goch.
Dalsza część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem „Tym, którzy
życie Polsce oddali”, gdzie odmówiono modlitwę za Ojczyznę, a głos zabrał Józef Rzepka - Burmistrz Brzozowa. Następnie licznie zebrane delegacje złożyły
okolicznościowe wiązanki i zapaliły znicze.
Wśród nich byli parlamentarzyści – Posłowie na Sejm: Joanna Frydrych,
Bogdan Rzońca i Piotr Uruski, przedstawiciele władz powiatowych w osobach
Zygmunta Błaża - Starosty Brzozowskiego, Janusza Draguły - Wicestarosty
Brzozowskiego, Henryka Kozika - Przewodniczącego Rady Powiatu w Brzozowie, władz gminnych, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych, partii
politycznych, organizacji społecznych oraz szkół działających na terenie powiatu. Uroczystości zakończono wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych,
przygotowanych przez Diakonię Muzyczną Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Przemyskiej w Galerii na Strychu w BDK.
W Domaradzu uroczystości niepodległościowe także rozpoczęto Mszą
św., w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której przewodniczył
Proboszcz Parafii w Domaradzu ks. Wiesław Przepadło. W kościele miał też
miejsce okolicznościowy program patriotyczny, który zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół w Domaradzu. Głos zabrał również Jan Kędra - Wójt
http://www.powiatbrzozow.pl
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Gminy Domaradz. – 11 listopada to dzień radości
z odzyskania umiłowanej Ojczyzny. To dzień, w którym
nasz naród powstał z kolan oraz dzień powrotu nadziei Polaków. Nie zapominamy i nigdy nie zapomnimy o bohaterskich żołnierzach - powstańcach, którzy
na ołtarzu Ojczyzny kładli swoje życie. Wspominając
te wszystkie ważne wydarzenia z dziejów narodu i ich
bohaterów, kształtujemy polską duszę i przekazujemy
wartości przyszłym pokoleniom, by zaszczepić w nich
miłość i uszanowanie Macierzy, kierując się w życiu
staropolskim zawołaniem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Dzisiaj być patriotą i utożsamiać się z własnym państwem wcale nie znaczy zawsze i wszędzie bezkrytycznie je chwalić. Czasem miłość do Ojczyzny przyjmuje
pozę niezadowolenia, krytyki i domagania się zmian
– co jest zrozumiałe. Jednakże celem nadrzędnym każdej takiej krytyki musi pozostać służba państwu, jako
dobru wspólnemu w oparciu o merytoryczną dyskusję
– mówił Jan Kędra.
Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni, na
czele z Orkiestrą Dętą GOK w Domaradzu i pocztami
sztandarowymi przeszli na cmentarz parafialny pod
obelisk „Poległym lecz niezwyciężonym”. Tam delegacje władz gminnych, powiatowych, służb mundurowych, OSP z terenu gminy, kombatantów, szkół oraz
jednostek działających na terenie gminy Domaradz
złożyły okolicznościowe wiązanki i zapaliły znicze.
W Haczowie koncelebrowanej Mszy św. w intencji Ojczyzny, przewodniczył ks. Proboszcz Adam
Zaremba. Następnie zebrani w uroczystym pochodzie,
któremu przewodziła Orkiestra Dęta „Hejnał” pod batutą Patryka Sobieckiego, ruszyli by pod pomnikami
upamiętniającymi ważne wydarzenia historyczne złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze.
W gronie delegacji znaleźli się przedstawiciele

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

władz samorządowych: Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski, Stanisław Jakiel
- Wójt Gminy Haczów, Piotr Tasz - Przewodniczący Rady Gminy Haczów
oraz przedstawiciele szkół, harcerzy i jednostek działających na terenie gminy
Haczów.
Dalsza część uroczystości przebiegała w Gminnym Ośrodku Kultury
i Wypoczynku w Haczowie, gdzie do wspólnego świętowania zaprosił zebranych Wójt Stanisław Jakiel. – Złożone dziś kwiaty i zapalone znicze,
w miejscach upamiętniających naszych
Haczów
Rodaków, którzy w różnym czasie oddali życie za Ojczyznę, niech świadczą
o naszym szacunku do nich. To oni przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnym
kraju. Nie wolno nam zapomnieć o tradycjach i dobrych wzorach. Przy każdej
okazji powinniśmy podkreślać dumę
z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego
zobowiązuje nasza przeszłość naznaczona krwią i ofiarami. 11 listopada to
też piękna lekcja patriotyzmu i niewątpliwie okazja do tego, by zastanowić się
nad jego znaczeniem w naszym życiu.
Nie wystarczy dużo i pięknie mówić
o dobru Polski – trzeba jeszcze dać
świadectwo przywiązania do wartości
jakie dla wszystkich Polaków są cenne fot. Andrzej Józefczyk
– stwierdził Stanisław Jakiel.
Jak co roku - 11 listopada w gminie Haczów, podczas uroczystej akademii wręczana jest Nagroda Wójta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku komisja
uhonorowała nią Grzegorza Filaka, Społecznika, Artystę, Radnego i Prezesa
Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa”. – Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Jestem społecznikiem od ponad 20 lat. To pasja i swego rodzaju powołanie. Pięć lat temu działalność ta przekształciła się w Stowarzyszenie „Razem
dla Jasionowa”. Wspólnie ze zrzeszonymi członkami staramy się jak najlepiej
i najefektywniej działać dla dobra Jasionowa, a także gminy i powiatu. Ta nagroda to swego rodzaju sygnał, że to
Haczów co robimy jest dobre i że działania te
są pozytywnie odbierane i dostrzegane przez społeczeństwo – mówił
Grzegorz Filak.
W czasie uroczystości nie mogło zabraknąć także okolicznościowego montażu słowno – muzycznego.
Tym razem lekcję patriotyzmu, zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Haczowie
oraz chór „Kamerton” pod kierownictwem Marty Soboty. Dla zgromadzonych zagrała także Orkiestra Dęta
„Hejnał”.
Święto Odzyskania Niepodfot. Andrzej Józefczyk
ległości obchodzone w Jasienicy
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Aktu poświęcenia pomnika dokonał Ks. Bp. Stanisław Jamrozek, zaś odsłonięcia – Wójt Urszula Brzuszek
i Stanisław Pająk - Przewodniczący Rady Gminy. Następnie
odczytany został Apel Pamięci, po którym nastąpiła trzykrotna salwa wykonana przez żołnierzy Kompanii Honorowej 16 batalionu saperów 21 brygady Strzelców Podhalańskich z Niska. Podczas uroczystości złożono także wiązanki
kwiatów pod nowo poświęconym pomnikiem. Wśród delegacji znaleźli się przedstawiciele władz powiatowych:
Janusz Draguła -Wicestarosta Brzozowski, Henryk Kozik
- Przewodniczący Rady Powiatu i Adam Jajko -Członek Zarządu Powiatu, władz gminy: Urszula Brzuszek i Stanisław
Pająk oraz przedstawiciele jednostek działających na terenie gminy. Święto zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej.
Rocznicę 11 listopada uroczyście obchodzono także w Dydni. Tam koncelebrowanej mszy św. przewodniczył ks. Prałat Adam
Drewniak - Proboszcz Parafii w Dydni. W swojej homilii odwołał
się do historycznego tła rocznicy, przywołał postacie wielkich bohaterów m.in. Danuty Siedzikówny ps. „Inki” i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Odniósł się także do patriotyzmu dzisiejszych czasów.
– Patriotyzmu nie da się nauczyć, tego
nie da się też zrozumieć czy wytłumaczyć.
W prawdzie, która odnosi się do Ojczyzny
i narodu trzeba wzrastać i nią żyć. Trzeba tę prawdę pojmować w tej zwykłej codzienności już od najmłodszych lat. Wtedy
będziemy patrzeć na naszą Ojczyznę, tak
jak nasz święty papież Jan Paweł II, który
przyjeżdżając do Polski z szacunkiem całował ziemię mówiąc „To moja Matka - Ojczyzna”. My może dzisiaj nie musimy ginąć
i cierpieć fizycznie, jak wielu bohaterów
z naszej tragicznej historii, ale jest wiele
takich przestrzeni, które jak tamci powinniśmy zagospodarować i wykorzystać, by
cieszyć się wolną i niepodległą Ojczyzną – mówił ks. Prałat Drewniak. Na koniec homilii ks. Proboszcz przytoczył wiersz „Niepodległość” Marcina Wolskiego.
Po Mszy św., zebrani mogli obejrzeć i wysłuchać montażu
słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Dydni
i Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. Zagrała także Orkiestra Dęta
pod batutą Zygmunta Podulki. Ona to również poprowadziła wszystkich do pomnika Poległych w Strajku Chłopskim w 1937 r. Tam
to poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Głos zabrał
także Jerzy F. Adamski - Wójt Gminy Dydnia, który nakreślił ogromne znaczenie tego święta. Zakończeniem uroczystości, tradycyjnie
już, stało się wspólne spotkanie przy grochówce, na które zaprosiła
Iwona Pocałuń - Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni.

Jasienica Rosielna

Rosielnej stało się okazją do odsłonięcia Pomnika Patriotycznego. Akt ten poprzedziła uroczysta msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp. Stanisław Jamrozek. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni przeszli na plac przy kościele,
gdzie znajdował się monument. Pomnik to dwa potężne głazy
połączone skrzydłami orła. Ptak w szponach trzyma szarfę
z napisem „Polonia Semper
Fidelis”. Pod nim widoczne
są trzy daty wydarzeń kluczowych dla Polski: 996 - Chrzest
Polski, 1791 - Konstytucja
3 Maja i 1918 – Odzyskanie
Niepodległości.
Zgromadzonych powitała Urszula Brzuszek
- Wójt Gminy Jasienica Rosielna,
która przypomniała znaczenie
historycznych dat na pomniku.
– Data 11 listopada 1918 roku
to symbol miłości do Ojczyzny Jasienica Rosielna
i walki o wolność. Symbol ogrom- fot. Anna Augustyn - Masłyk
nej wiary i zwycięstwa, ale także hołd złożony wszystkim Polakom, którzy oddali swe życie za
umiłowaną Matkę – Polskę. To miejsce pamięci będzie idealnym
połączeniem naszej państwowości i religijności. Będziemy dbać
o to, by nasza narodowa tożsamość była ciągle żywa w sercach
mieszkańców naszej gminy. Chciałabym serdecznie podziękować osobom, które bezpośrednio przyczyniły się do powstania
tego pięknego pomnika: ks. proboszczowi – Krzysztofowi Chudzio, od którego wyszła inicjatywa stworzenia miejsca pamięci
narodowej, gdzie możemy manifestować nasz patriotyzm, panu
Krzysztofowi Śliwka, autorowi projektu i wykonawcy rzeźb,
panu Grzegorzowi Śnieżek wraz z jego rodziną, za wykonanie
głazów stanowiących schody i tło pomnika, panu Edwardowi
Zych, za wykonanie konstrukcji pomnika oraz wszystkim sponsorom i tym którzy włożyli ogrom prac i serce w tworzenie tego
pięknego pomnika – mówiła Wójt Urszula Brzuszek.

Elżbieta Boroń

Dydnia
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Wizyta Świętego Mikołaja
Długo wyczekiwany dzień wreszcie nastał. Do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie zawitał bowiem Święty Mikołaj
i zaopatrzony w prezenty spełniał marzenia wychowanków. Po rozpakowaniu upominków buzie obdarowanych
promieniały z radości. Szerokie uśmiechy dawały jasny przekaz: Mikołaj trafił
w gusta albo spełnił listowne prośby.
Wizycie Świętego Mikołaja towarzyszyły przedstawienia słowno-muzyczne przygotowane przez nauczycieli i wychowanków SOSW
w Brzozowie. Znakomity gość mógł
na własne oczy i uszy przekonać się
o talentach uczniów, o ich solidnym i sumiennym podejściu do
obowiązków. Odetchnął zatem
z ulgą i uspokoił się w pełni, że
prezenty trafiły do odpowied-

nich osób. Do takich, które swoim całorocznym postępowaniem po prostu na to
zasłużyły. Dlatego Mikołaj nie spieszył
się z odjazdem. Z wielkim zaciekawieniem wysłuchał piosenek i wierszyków
oraz porozmawiał z młodzieżą. W końcu jednak musiał się pożegnać, ponieważ obowiązki wzywały go do odwiedzin w innych miejscach, gdzie również
czekano na prezenty. Odchodząc zapewnił i pocieszył tym samym wszystkich, że za rok ponownie przybędzie.
Z atrakcyjnymi upominkami rzecz jasna. A wychowankowie dalszą część
dnia przeznaczyli na wnikliwe zapoznawanie się z zawartością paczek.
Świętego Mikołaja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Brzozowie zaprosił Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż.
Sebastian Czech

Ty też możesz zostać Świętym Mikołajem
Kochany Panie Mikołaju,
My tak czekamy każdej zimy,
Dlaczego zawsze Pan przychodzi
do nas Gdy śpimy?

Tym razem Mikołaj przyszedł do dzieci, które nie spały,
ale czekały na świetlicy Oddziału
Dziecięcego w brzozowskim Szpitalu Specjalistycznym. Spotkanie
rozpoczęło się od powitania Mikołaja piosenką „Kochany Panie
Mikołaju”, którą zaśpiewała Julia
Skwara - uczennica kl. V Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie
i Państwowej Szkoły Muzycznej
w Sanoku. Kolejne piosenki wprowadziły wszystkich w świąteczny
nastrój i oczekiwanie na prezenty.
Ten moment, sprawił wszystkim
wiele radości. Paczki dla dzieci
kryły piękne pluszaki, słodycze,
soczki, owoce, a te dla dorosłych
z innych oddziałów: książki, kosmetyki i inne drobiazgi. Część
dzieci, ze względu na konieczność
przebywania w izolatce, nie mogła
wziąć udziału w ogólnym spotkaniu, ale aniołki i Mikołaj dostarczyli
im prezenty do sal.
Po odwiedzinach najmłodszych pacjentów, Mikołaj udał się
na inne oddziały szpitalne, a także
poradnie, gdzie czekali pacjenci

w kolejkach do lekarzy, częstując
słodyczami. Radość na twarzach,
uśmiech, fotografie z Mikołajem,
świadczyły, że chorzy choć na moment zapominali o kłopotach i problemach z jakimi tu przybyli.
Spotkanie z Mikołajem zostało zorganizowane przez Fundację
Promocji Zdrowia im. dr n. med.
Stanisława Langa. Wpisało się już
w tradycję i jest jej stałym, corocznym działaniem. Fundacja przygotowała 30 paczek na oddziały, m.in.
na Hematologię, gdzie prezenty
zostały przekazane przez personel.
W przygotowaniu Mikołaja pomagali wolontariusze Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Brzozowie.
Oni też wcielili się w rolę Mikołaja
i aniołków. Wykonali piękną pracę,
za co serdecznie dziękuję.
Akcja mikołajkowa była
możliwa, dzięki otwartości serca
darczyńców, którym z tego miejsca składamy podziękowania: Panu
Wacławowi Bieńczakowi, właścicielom Perfumerii Uroda, firmie
Lambertz Polonia z Rudy Śląskiej,
uczniom ZSO w Brzozowie, Joannie i Bartoszowi Rogała oraz jednej
osobie anonimowej.
Anna Mendyka

Z okazji zbliżających się świąt, Zarząd Fundacji składa
wszystkim darczyńcom, przyjaciołom najlepsze życzenia:
Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
aby ten szczególny czas był dla wszystkich okresem wyciszenia,
wypoczynku oraz prawdziwej radości i miłości.
Niech Nowy Rok 2017 będzie szczęśliwy w osobiste doznania
i spełnia wszelkie zamierzenia zawodowe i osobiste.
W imieniu Zarządu Fundacji Promocji Zdrowia
Wiceprezes Anna Mendyka

POWIAT WSPIERA

organizacje pozarządowe
O

siemdziesiąt pięć tysięcy złotych przeznaczył powiat brzozowski dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność
pożytku publicznego w ramach dotacji na realizację zadań powiatu brzozowskiego w 2016
roku. Środki te przyznane zostały w zakresie
ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku
dzieci i młodzieży, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnienia kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Z dotacji skorzystało 18
organizacji pozarządowych, a w ich ramach
zrealizowano 24 zadania.
Pięć inicjatyw zakwalifikowano w ramach ochrony i promocji zdrowia oraz działań
na rzecz osób niepełnosprawnych. Zorganizowano m.in. projekty: „Wyprawa po zdrowie”,
„Zdrowo i aktywnie od Bieszczad po Bałtyk”
czy „Kamienie Legendy”. – Wniosek o dotację z budżetu powiatu składaliśmy już po raz
trzeci. Muszę podkreślić, że zawsze były one
pozytywnie rozpatrzone i zawsze mogliśmy

liczyć na wsparcie powiatu brzozowskiego. W tym roku dzięki otrzymanej dotacji
udało nam się zrealizować projekt „Zdrowo i aktywnie od Bieszczad po Bałtyk”,
który promował zdrowy i aktywny tryb
życia oraz działania profilaktyczne, skierowane na szeroko pojętą wiedzę o białaczce. Mamy nadzieję, że udało nam się
wypracować u dzieci i dorosłych (rodziców) świadomość, że działanie na rzecz
zdrowia i życia jest sprawą niewymierną
– podkreśla Anna Mendyka – Wiceprezes
Fundacji Promocji Zdrowia im. dr n. med.
Stanisława Langa Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Łącznie na te działania przeznaczono 18 000 zł.

Dziesięć tysięcy złotych pozyskali oferenci na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu
brzozowskiego w okresie ferii letnich. W ramach tych środków zorganizowano: „Wypoczynek z piłką”, obóz harcerski „Podróż przez
cztery kontynenty” oraz „Letni wypoczynek
z szachami”. Warto podkreślić, że dzięki realizacji tych projektów ponad 100 dzieci mogło
spędzić wakacje, rozwijając swoje zainteresowania.
W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki można było otrzymać dota-

nowie tych wycieczek pracowali na zasadzie
wolontariatu. Realizacja takiego projektu,
zwłaszcza gdy odbiorcą są osoby niepełnosprawne, daje wiele satysfakcji. Już wyłącznie przez wzgląd na ten fakt warto takie
wnioski składać. Przy pierwszym projekcie
nabieraliśmy doświadczenia, drugi poszedł
bardzo płynnie, jeżeli chodzi o realizację
i rozliczenie, bo mieliśmy już niezbędną do
tego wiedzę. Obecnie mamy już pomysły na
kolejne działania i projekty – reasumuje Wiceprezes stowarzyszenia Paweł Czekański.
W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakwalifikowano aż osiem zadań, w trzech
działaniach: „Organizacja imprez
kulturalnych o charakterze ponadgminnym”, „Organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów
świąt narodowych” oraz „Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych
tradycji, kulturze, historii Powiatu
Brzozowskiego, z wykorzystaniem
różnych nośników zapisu”.

cje w ramach „organizacji amatorskich przedsięwzięć sportowych” oraz „wspomagania
organizacji rajdów” o zasięgu powiatowym.
Łącznie na te cele przeznaczono 27 000 zł.
Dotacje przyznano zarówno doświadczonym
organizacjom pożytku publicznego, jak i tym
młodym stażem - takim jak Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród
przyjaciół”. - Nasze stowarzyszenie funkcjonuje od niespełna dwóch lat. Tegoroczne oferty
to pierwsze środki, o jakie się staraliśmy. Tym
bardziej cieszy nas fakt, iż oba wnioski zostały
pozytywnie rozpatrzone. Pierwszy z nich obejmował cykl wycieczek turystyczno-krajoznawczych, zaś drugi dotyczył rajdu nordic walking.
Z obu projektów skorzystało około 80 dzieci
i młodzieży. Warto tu nadmienić, że opieku-

- W budżecie powiatu co roku zarezerwowane są środki dla organizacji pożytku publicznego. Zazwyczaj oscylują one
w granicach 85-100 tysięcy złotych – informuje Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz. – Liczba wniosków z roku na rok wzrasta, dlatego
też staramy się wyłonić oferty zawierające
najbardziej efektywne sposoby realizacji
zadań publicznych. Jednocześnie oczekujemy od organizacji rzetelnej realizacji powierzonych zadań oraz wywiązywania się
z obowiązków rozliczenia finansowego
i sprawozdawczości. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów, zakres zadań na które ogłaszany
jest konkurs ma naprawdę szerokie spektrum
– podkreśla Ewa Tabisz.
Anna Rzepka

Listopad/Grudzień .:. nr 10 (147)

Informacje z Gmin

XIV Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego
23 listopada br. odbył się XIV Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany już tradycyjnie przez Starostę Brzozowskiego
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie. Koordynatorem imprezy z ramienia SOSW wzorem lat poprzednich był pan
Tomasz Krowiak, nauczyciel wychowania fizycznego z brzozowskiego
ośrodka. Impreza odbyła się w sali gimnastycznej LO w Brzozowie udostępnionej nam dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Doroty Kamińskiej.
W tegorocznym turnieju udział wzięli przedstawiciele następujących placówek kształcenia specjalnego z województwa podkarpackiego: ZSS Rzeszów, SOSW Frysztak, SOSW Mielec, SOSW Krosno oraz
gospodarze SOSW w Brzozowie.

Rozgrywki przebiegały w gorącej atmosferze rywalizacji sportowej, z zachowaniem zasad zdrowego współzawodnictwa oraz fair play.
Zacięte i pełne emocji pojedynki turniejowe poszczególnych zawodników wyłoniły zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
Dziewczęta
I miejsce: Magdalena Rachwał (SOSW Brzozów)
II miejsce: Katarzyna Michno (ZSS Rzeszów)
III miejsce: Katarzyna Róg (ZSS Rzeszów)

Wręczenie nagród
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Dziewczęta młodsze
I miejsce: Patrycja Sikorska (SOSW Brzozów)
II miejsce: Anna Barszcz (SOSW Mielec)
III miejsce: Joanna Wolanin (SOSW Brzozów)
Dziewczęta starsze
I miejsce: Elżbieta Szczygieł (ZSS Rzeszów)
II miejsce: Justyna Bystrek (SOSW Mielec)
III miejsce: Elżbieta Kozicka (SOSW Krosno)
Chłopcy
I miejsce: Waldemar Siwak (SOSW Krosno)
II miejsce: Grzegorz Sobolak (SOSW Krosno)
III miejsce: Mateusz Gwizdak (ZSS Rzeszów)
Chłopcy młodsi
I miejsce: Wojciech Figura (SOSW Frysztak)
II miejsce: Patryk Wrześniak (SOSW Mielec)
III miejsce: Artur Piłat (SOSW Mielec)
Chłopcy starsi
I miejsce: Rafał Wrześniak (SOSW Mielec)
II miejsce: Jan Bator (SOSW Frysztak)
III miejsce: Bartosz Baranowski (SOSW Frysztak)
Po zakończeniu rozgrywek nastąpiło uroczyste wręczenie medali, pucharów i nagród dla zwycięzców, którego
dokonali: Sekretarz Powiatu Brzozowskiego Ewa Tabisz,
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Brzozowie Barbara Kozak oraz Wicedyrektor Paweł Czekański.
Wszystkim nauczycielom i pracownikom SOSW
w Brzozowie zaangażowanym w przygotowanie oraz przeprowadzenie turnieju należą się serdeczne podziękowania.
Uczestnikom rozgrywek dziękujemy za wspaniałą postawę
sportową, a zwycięzcom gratulujemy wspaniałych sukcesów.
PC
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Jesteśmy częścią lokalnej społeczności

P

orcelanowy jubileusz 20-lecia powstania
wodnika ks. Tomasza Zięby. – Zawsze z ogromną
świętował Środowiskowy Dom Samoporadością, w każdy poniedziałek, przez 20 lat, odpramocy im. Jana Pawła II w Brzozowie. Urowiał u nas mszę św. Przychodził nawet, gdy był już
czystości, które miały miejsce 23 listopada
poważnie chory. I zawsze nam mówił, że jesteśmy
br., rozpoczęła msza św. w brzozowskiej kojego rodziną – wspominała Dyrektor ŚDS.
legiacie, koncelebrowana przez Proboszcza ks.
Podkreślona została również rola Dyrektor
Franciszka Gocha oraz ks. dra Jana Szeląga.
Barbary Stolarz oraz Burmistrza Brzozowa Józefa
Jubileusz był okazją do wielu wspoRzepki, którzy niejako przecierali szlaki tego typu
mnień i refleksji. Wrócono pamięcią do 26
placówkom. Wśród licznych gratulacji wyrazy
listopada 1996 roku, kiedy to w placówce
uznania wyraził też Starosta Brzozowski Zygmunt
pojawili się pierwsi uczestnicy. - Nasz Dom poBłaż, który w liście okolicznościowym pisał: „Dowstał jako jeden z pierwszych w województwie
ceniam humanitarny charakter Państwa pracy. Podpodkarpackim. Stanowiło to dla nas szczególopieczni ŚDS-u nie tylko otrzymują pomocną dłoń,
ne wyróżnienie, ale i wyjątkową odpowiedzialale mogą też rozwijać się szlifując swoje talenty
ność. Przecierając szlaki, szukaliśmy rozwiąi zainteresowania. Placówka otwiera nowe możliwozań prowadzących do integracji osób zdrowych
ści funkcjonowania w społeczeństwie oraz integruje
z chorymi. Poprzez ukazywanie prawdziwego
ze środowiskiem i pozwala być użytecznym. Jednak
Prezent i list gratulacyjny na ręce
wizerunku osób niepełnosprawnych, bo prze- Barbary Stolarz przekazała Zofia Foryś nade wszystko jest dla swoich podopiecznych drucież są to ludzie wartościowi, godni szacunku
gim domem. Życzę, aby kolejne lata działalności obi uznania, posiadający niepowtarzalne zdolności. (…) Podejmo- fitowały w ludzką życzliwość i powszechne zrozumienie oraz przywaliśmy wiele wyzwań, zawsze pamiętając, że wszystkie drogi niosły realizację zamierzonych celów. Niechaj każdy kolejny dzień
powinny prowadzić do człowieka. Przez 20 lat obserwowaliśmy będzie dla Państwa podopiecznych czasem radości, a Państwu przyniesie zawodową satysfakcję i zadowolenie oraz wszelką pomyślność w życiu osobistym”. List na ręce Barbary Stolarz w imieniu
Starosty wraz z okolicznościowym prezentem przekazała Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie Zofia Foryś.
Uczestnicy jubileuszu mogli obejrzeć film dokumentalny,
podsumowujący 20 lat działalności placówki. Gromkie brawa otrzymała część artystyczna nawiązująca do życia Papieża Jana Pawła II
w wykonaniu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie. Jubileusz zakończono w sali bankietowej hotelu
ALTA, gdzie Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski wręczył odznaczenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy najbardziej zasłużonym pracownikom ŚDS w Brzozowie.
Część artystyczna w wykonaniu podopiecznych ŚDS

ogromny przeskok w podejściu do osób niepełnosprawnych.
Dziś już wiem, że jesteśmy częścią naszej lokalnej społeczności,
która nas zaakceptowała – podkreślała Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Barbara Stolarz, podczas drugiej części uroczystości w Brzozowskim Domu Kultury.
Tak ważny moment w historii placówki przywołuje pamięć o ludziach i wydarzeniach, które na tę historię przez dwie
dekady się złożyły. Stanowił też doskonałą okazję, by podziękować wszystkim, którzy z życzliwością odnosili się do podejmowanych przez palcówkę działań oraz przez lata wspierali ją
w codziennej, niełatwej pracy. Mając to na uwadze Dyrektor
ŚDS Barbara Stolarz serdecznie podziękowała założycielom
domu, samorządowcom wszystkich szczebli, instytucjom, które
z nimi współpracowały, darczyńcom i sponsorom, dyrektorom
i kierownikom środowiskowych domów i warsztatów terapii,
pracownikom, uczestnikom oraz ich rodzicom. Szczególne słowa wdzięczności skierowała pod adresem ich duchowego prze26

Anna Rzepka

„Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić
I życz szczęścia całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą!”
Z. Kunstman

Szanowni Państwo!
Zespół Redakcyjny Brzozowskiej Gazety Powiatowej
Przyjaciele, Darczyńcy, Sponsorzy i Sympatycy
„Saloniku w Krzywem Zwierciadle” życzę wszystkim
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Dziękuję za wieloletnią, serdeczną współpracę.
Bogusława Krzywonos
Społeczny Animator Kultury
w Krzywem
http://www.powiatbrzozow.pl
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Profesjonalnie na temat zdrowia

Walka z obrzękami układu limfatycznego oraz zdrowe odżywianie stały
się głównymi tematami spotkania, które
zorganizowało Stowarzyszenie Amazonek zebrani dowiedzieli się najważniejszych
w Brzozowie. Odbyło się ono w auli brzo- rzeczy na temat układu limfatycznego,
zowskiego Szpitala Specjalistycznego.
jego zadań i funkcjonowania. Mariusz
- Tematyka spotkania jest ściśle po- Paśko omówił także obrzęki limfatyczne
wiązana z naszym schorzeniem, stąd też – przyczyny ich tworzenia, rodzaje, możzaproszenie skierowane zostało przede liwości radzenia sobie z nimi oraz sposoby
wszystkim do pań, które wygrały wal- ich leczenia. Przybliżył także zagadnienia
kę z rakiem piersi i członków ich rodzin.
Warsztaty z zawodowym rehabilitantem
i doświadczonym dietetykiem miały pomóc
oraz posłużyć wsparciem i radą wszystkim tym, którzy zdecydowali się wziąć
w nich udział. Nabyta wiedza i umiejętności
z pewnością pozwolą im sprawniej funkcjonować w życiu codziennym – zdrowa
dieta pomoże uniknąć nawrotu choroby,
zaś porady rehabilitanta – usprawnić działanie organizmu, częściowo
wyniszczonego i osłabionego po
walce z chorobą – wyjaśniała Irena
Trznadel - Prezes Stowarzyszenia
Amazonek w Brzozowie.
Na spotkanie, oprócz pań
z naszego powiatu, przybyły dwuosobowe delegacje Stowarzyszeń
Amazonek z: Przemyśla, Stalowej
Woli, Rzeszowa i Krosna. Obecna
była także Przewodnicząca PodDietetyk Elżbieta Rymar
Rehabilitant Mariusz Paśko
karpackiej Unii Amazonek Halina
Dąbrowska. Warsztaty podzielone
osteopatycznej terapii limfatycznej, która
zostały na dwa panele. Pierwszy „Obrzęk pomaga uruchomić i usprawnić układ limlimfatyczny – diagnostyka i leczenie” po- fatyczny.
prowadził rehabilitant Mariusz Paśko, zaś
Głos zabrała także Elżbieta Rymar,
drugi „Prawidłowe odżywianie przy cho- która naświetliła charakter chorób noworobie nowotworowej” omówiła dietetyk tworowych i wskazała zagrożenia, które
Elżbieta Rymar. W czasie pierwszej części prowadzą do tychże chorób. Pokazała tak-

że wpływ żywienia na zdrowie i żywotność
organizmu. Omówiła również dietę w czasie i po chemioterapii. – Bardzo ważna jest
świadomość, że „jesteśmy tym co jemy”.
Udowodniono, że żywność wpływa na
kształtowanie się naszego DNA, a poszczególne produkty mogą je zmieniać. Jedząc

odpowiednie produkty można zapobiegać
nowotworowi bądź wspomagać jego leczenie. Badania kliniczne przeprowadzone
w Kanadzie bez żadnych wątpliwości pokazują, że podawanie chemioterapeutyków
wspomagane odpowiednim leczeniem dietetycznym skutkują doskonałymi wynikami.
Proste produkty włączane do naszej diety
mogą powstrzymać lub zahamować rozwój guza. Można naprawdę wiele dobrego
zrobić takimi prostymi i przede wszystkim
zdrowymi nawykami – przekonywała dietetyk.
Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym. Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Powiatu Brzozowskiego.
Elżbieta Boroń

jaśniała Anna Mendyka - Wiceprezes Fundacji
Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława
Langa.
Słowa Wiceprezes potwierdza pani Zyta,
która regularnie stara się korzystać z dobrodziejstw jakie oferuje „Biała sobota”. – Nie da się ukryć, że kolejki do lekarzy
specjalistów są bardzo duże. Takie akcje jak ta dają szansę na
wykonanie specjalistycznych badań bez konieczności czekania.
Staram się być tutaj co roku, gdyż wychodzę z założenia, że lepiej zapobiegać niż potem leczyć. A indywidualne i serdeczne
podejście lekarzy pozwala na spokojne omówienie obaw z którymi się przyszło – stwierdziła pani Zyta.

Profilaktyka przede wszystkim
Około 160 osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych zorganizowanych w ramach „Białej Soboty Onkologicznej”.
Działania te, jak zwykle zaproponowała Fundacja Promocji Zdrowia
im. dr n. med. Stanisława Langa, działająca przy Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie i przeprowadziła je wspólnie ze szpitalem.
Tym razem badania prowadziło 3 lekarzy onkologów, lekarz
ginekolog, lekarz urolog, 2 radiologów oraz genetyk. W ramach akcji
można więc było skorzystać z porad onkologicznych, urologicznych
oraz w zakresie genetyki onkologicznej. Panie mogły m.in. wykonać USG piersi, mammografię, badanie cytologiczne, zaś panowie
- badanie PSA. - Szeroki zakres różnorodnych badań, jakie oferuje
„Biała sobota” wciąż cieszy się ogromnym i niesłabnącym zainteresowaniem. Bardzo nas cieszy, że przychodzi na nią coraz więcej młodych osób, które w tygodniu nie zawsze mogą dysponować wolnym
czasem. Świadczy to też o wzroście świadomości, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Profilaktyka jest celem nadrzędnym każdej z naszych
akcji, stąd też wszystkie wykonywane badania mają na celu przeciwdziałanie chorobie nowotworowej poprzez jej wczesne wykrycie
i leczenie. Nasz wysoko wykwalifikowany personel, który bierze
udział w akcji, zna i rozumie obawy przychodzących tutaj osób, dlatego każdy traktowany jest indywidualnie, życzliwie i z troską – wye-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Elżbieta Boroń
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Najpierw były marzenia

Po 3 latach niezwykle intensywnych remontów i modernizacji oficjalnie
oddano do użytku i poświęcono Dom
Sztuki Muzycznej w Dydni, gdzie mieści
się obecnie Szkoła Muzyczna I stopnia.
Inwestycja pochłonęła 1 650 000 złotych.
Honorowy patronat nad imprezą objął
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
Uroczystość zainaugurowała Msza
Św., której przewodniczył i Słowo Boże
wygłosił Metropolita Przemyski ks. Abp.
Adam Szal. On też dokonał poświęcenia
obiektu. Do aktu przecięcia wstęgi zaproszono: Wicewojewodę Podkarpackiego
Witolda Lechowskiego, Starszego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej
Krzysztofa Szczepaniaka, Radną Sejmiku
Wojewódzkiego Marię Pospolitak, Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego oraz Posłów na Sejm RP: Stanisława
Piotrowicza, Piotra Babinetza i Bogdana
Rzońcę. Po tym uroczystym akcie można
było zwiedzić obiekt. - Budynek prezentuje się naprawdę pięknie. Na jego wyposażenie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji
otrzymaliśmy łącznie ponad 400 tysięcy złotych. Te kilkuletnie działania dały
wspaniały efekt. Gmina Dydnia tętni teraz
muzyką, bo mamy i Szkołę Muzyczną i Orkiestrę Dętą, która koncertowała w 1999
roku przed Papieżem Janem Pawłem II. To
wydarzenie oraz Szkoła Muzyczna to kolejne dowody na to, że warto robić rzeczy
niemożliwe i spełniać marzenia. Nie można tu nie wspomnieć o dzieciach i ich rodzicach. Utalentowane dzieci są wszędzie,
tylko trzeba o nie dbać i dać im szansę na
to, by mogły się rozwijać. I tak naprawdę
to właśnie rodzice tworzą naszą szkołę,
bo to oni przywożą dzieci na lekcje, to oni
motywują je i zachęcają do dalszej nauki
i wysiłku, gdy maluch ma gorszy dzień
i chwile zwątpienia. Za to im serdecznie
dziękuję. Słowa ogromnej wdzięczności
należą się też panu Krzysztofowi Szczepaniakowi, orędownikowi naszej szkoły, który od samego początku zaangażował się
w jej tworzenie i oczywiście Pani Dyrektor
28

E. Przystasz, za trud, poświęcenie i serce
włożone w tworzenie tej placówki – mówił
Jerzy F. Adamski.
Dalsza część uroczystości miała już
miejsce w WDK w Dydni, gdzie zebranych wspólnie powitali dr Elżbieta Przystasz - Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni oraz Wójt Jerzy F. Adamski.

Z okolicznościowymi gratulacjami pospieszyli m.in.
M. Pilawska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju
Regionalnego i Promocji Powiatu i H. Kozik
- Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie

Następnie głos zabrał Piotr Szul - Przewodniczący Rady Gminy Dydnia, który
przybliżył zgromadzonym zakres remontu
i ogrom prac, jakie wykonano w budynku

Domu Sztuki Muzycznej. W czasie uroczystości nie mogło zabraknąć występu
dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole
Muzycznej I stopnia w Dydni. Młodzi artyści zaprezentowali swe umiejętności nie
tylko indywidualnie, ale także w końcowym – wspólnym występie uczniów i nauczycieli wykonanym pod batutą dr Elżbiety Przystasz. Później przyszła kolej na
podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania Szkoły Muzycznej
I stopnia w Dydni.
Pamiątkowe upominki oraz bukiety
kwiatów wręczono dla: Witolda Lechowskiego, Krzysztofa Szczepaniaka, Pawła Machnickiego - Burmistrza Dobczyc,
Marka Gabzdyla - Wójta Gminy Raciechowice, Piotra Szula, Andrzeja Smolika - na ręce Tomasza Tarnawczyka - Wicedyrektora Szkoły Muzycznej I i II st.
w Sanoku, Iwony Pocałuń – Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni, Jana Ślęczki – wykonawcy inwestycji i Krzysztofa Wala –
inspektora nadzoru. Podziękowano także
nieobecnym na uroczystości: Maksymilianowi Celedzie - Dyrektorowi Departamentu Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Annie Zalewskiej – Minister Edukacji
Narodowej, Lidii Skrzyniarz - Dyrektor
Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, prof. Wiktorowi Jędrzejcowi, Władysławowi Ortylowi - Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Pawłowi Stułka wraz z zespołem ds. projektów
w Ministerstwie KiDN, Kazimierzowi
Rogali z Zakładu Obróbki Kamienia Budowlanego, Jackowi Leszczak i Piotrowi
Podsiadło z firmy J.P. Bud - wykonawcy
robót, Markowi Olszewskiemu - Przewodniczącemu Związku Gmin Wiejskich oraz
Zofii Pytlowanej - Skarbnik Gminy Dydnia.
Miłym akcentem były również podziękowania dla Dyrektor E. Przystasz
i Wójta J. Adamskiego od grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. - Dziękuję wszyst-

Część artystyczna w wykonaniu dzieci uczących się w Szkole Muzycznej I stopnia w Dydni
http://www.powiatbrzozow.pl
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kim, a szczególnie moim
pedagogom za wsparcie, cierpliwość i za te cztery trudne
lata pracy, za to że realizują,
czasami szalone, ale piękne
pomysły. Dziękuję im za każdą pomoc nie tylko tą muzyczną, merytoryczną, ale też za
te wszystkie chwile spędzone
podczas urządzania obiektu i
za czas poświęcony na przygotowania tej uroczystości.
Bez ich wsparcia oraz dobrego serca wielu innych osób
nie mielibyśmy tak wspaniałego obiektu – stwierdziła dr
Elżbieta Przystasz, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.
W czasie uroczystości nie mogło
zabraknąć okolicznościowych gratulacji. Głos zabrali m.in. przedstawiciele
rodziców i mieszkańców gminy Dydnia,
Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, który
reprezentował również Marszałka Sejmu
Marka Kuchcińskiego, Poseł na Sejm
Stanisław Piotrowicz, Asystentka Posła
na Sejm Piotra Uruskiego Aneta Figiel,
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Występ młodych artystów

Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel
i Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt
Frańczak. Władze powiatu brzozowskiego reprezentował Henryk Kozik Przewodniczący Rady Powiatu, Jacek
Adamski – Członek Zarządu Powiatu
w Brzozowie oraz Magdalena Pilawska
- Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu
w Starostwie Powiatowym, która w imieniu Starosty Brzozowskiego Zygmunta

Błaża i Wicestarosty Brzozowskiego Janusza Draguły,
odczytała okolicznościowy
list. – Wielkim sukcesem jest
zgromadzić ludzi, którzy potrafią dzielić się swoją pasją,
profesjonalizmem i wiedzą.
Ludzi, którzy potrafią zaszczepić miłość do muzyki, nauczyć
wytrwałości i solidnej pracy,
a takie jest właśnie grono pedagogiczne Szkoły Muzycznej
I stopnia w Dydni, o czym dobitnie świadczą liczne sukcesy
jej podopiecznych. Jesteśmy
świadomi jak ważne jest uczenie mądrego patrzenia na świat, uwrażliwianie na piękno i drugiego człowieka. Gratulujemy zaangażowania i inicjatywy władzom
gminy Dydnia nastawionym na rozwijanie
zainteresowań i predyspozycji muzycznych
oraz kształtowania postaw dzieci i młodzieży
w duchu muzyki. By sukcesy wychowanków
były źródłem siły i satysfakcji, zaś uczniom
spełnienia artystycznych marzeń – życzyli
Starosta i Wicestarosta Brzozowski.

Działacze społeczni odznaczeni
Tadeusz Wójcik – Sołtys Trześniowa i Radny gminy Haczów oraz Alina
Prorok - Dyrektor Zespołu Szkół w Trześniowie zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi za ich pracę na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej, nauki
i kultury. Sołtys otrzymał „Złote serce”
zaś Dyrektor - Złoty Medal „Za Zasługi
dla Nauki i Kultury”.

kiel. Złoty Medal „Za Zasługi dla Nauki
i Kultury” przyznany został Dyrektor za jej
długoletnią pracę pedagogiczną i kierowniczą w trześniowskiej szkole, której owocem są nie tylko wysokie wyniki uczniów
na egzaminach zewnętrznych i ich sukcesy
w konkursach różnych szczebli, ale również promowanie rodzimej tradycji i kultury. - Tradycją szkoły stały się organizo-

Odznaczenia przyznane zostały
w czasie uroczystej akademii środowiskowej z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbyła się
w Zespole Szkół w Trześniowie. Medale
wręczył zasłużonym płk Bolesław Wolanin - członek Krajowej Rady ZWIR WP
oraz Wójt Gminy Haczów Stanisław Ja-

wane cyklicznie wystawy miejscowej sztuki
ludowej i rzemiosła artystycznego. Nasza
placówka może się poszczycić także wspaniałą kolekcją obrazów olejnych i szkiców, zmarłego w 2012 r. artysty ludowego
z Trześniowa pana Kazimierza Prugara,
które zgromadzone są w Izbie Pamięci.
Szkoła, nosząca imię gen. Bronisława Pru-

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Elżbieta Boroń

gara-Ketlinga, wybitnego Syna Trześniowskiej Ziemi, współpracuje nie tylko z wieloma instytucjami nauki i szeroko pojętej
kultury, ale również z wojskiem. Naszym
partnerem już od wielu lat jest Sanockie
Koło ZŻWP im. II Pułku Strzelców Podhalańskich, którego członkowie na czele
z gen. bryg. Januarym Komańskim oraz
prezesem płk. Andrzejem Iskrowiczem
uczestniczą rokrocznie w organizowanych
przez nas uroczystościach patriotycznych
– stwierdziła Alina Prorok. Warto tu też
dodać, że jako nauczyciel języka polskiego Alina Prorok włożyła wiele trudu
w odtworzenie i uzupełnienie scenariusza
widowiska obrzędowego „Trześniowskie
wesele”, przygotowując zespół ludowy do
premiery spektaklu i wielu występów na
terenie gminy, powiatu i województwa.
Odznaczenie niezwykle zaskoczyło
Tadeusza Wójcika. – Naprawdę nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, nikt
nawet nie wspomniał, że w czasie akademii takie wydarzenie może mieć miejsce.
Różnorodne funkcje społeczne pełnię już
od ponad 50 lat. Wychodzę z założenia, że
jeśli mogę pomóc to po prostu pomagam.
Nie umiem nic robić na tzw. „pół gwizdka”, jeśli już w coś się włączam staram
się zrobić to najlepiej jak umiem. Cenię
sobie posiadane już wyróżnienia, jednak
to „Złote serce” będzie takim szczególnym odznaczeniem – takie serce za serce
– stwierdził wzruszony Sołtys i Radny Tadeusz Wójcik.
Elżbieta Boroń
fot. Archiwum ZS w Trześniowie
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rązowy dyplom od oficjalnego jury
i srebrny dyplom od nieoficjalnego
jury na XII Międzynarodowym Festiwalu
Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza
Fobera w Bielsku – Białej otrzymał chór
„Kamerton”, pod dyrekcją Marty Soboty, działający przy Szkole Podstawowej
w Haczowie.
Międzynarodowy Festiwal Chórów
„Gaude Cantem” jest organizowany rokrocznie od dziewiętnastu lat. Obecną, konkursową formę, przyjął w 2005 roku. Do
tej pory w „Gaude Cantem” uczestniczyło
łącznie ponad 200 zespołów m.in. z Czech,
Estonii, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji,
Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch i Polski. W czasie festiwalu rozpisane są dwa
konkursy: o nagrodę główną oraz o nagrody Przeglądu Chórów Seniora. W jego organizację wpisane są także warsztaty dla
zainteresowanych chórów i seminarium
dla dyrygentów.
W przesłuchaniach finałowych
uczestniczyły chóry wyłonione po przesłuchaniach wstępnych. W konkursie, oprócz
haczowskiego chóru, prezentowały się
również zespoły z Warszawy, Zebrzydowic, Czechowic – Dziedzic, Katowic, Bielska – Białej, Krakowa, Nawsia, Kamnika
(Słowenia), Ostrawy (Czechy) i Czeskiego
Cieszyna. Jury pod przewodnictwem prof.
dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon – dyrygent, Kierownik Katedry Dyrygentury
Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach, oceniało motorykę utworów (tempo, rytm, dynamika), intonację (barwa,
harmonia), retorykę (artykulacja słowna
i muzyczna) ekspresję muzyczną (styl, frazowanie), dobór repertuaru, dramaturgię
programu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Za cały program można było otrzymać
maksymalnie 100 punktów. W tegorocznej edycji nikt maksymalnego pułapu nie
osiągnął. „Kamerton” od oficjalnego jury
otrzymał 70 pkt., zaś od nieoficjalnego
– 79 pkt. - Poziom festiwalu był bardzo
wysoki, zdobycie brązowego dyplomu
jest ogromnym sukcesem. Zarówno ja jak
i moje chórzystki zdobyłyśmy kolejne cenne doświadczenia mogąc porównać swoje
umiejętności z najlepszymi. Muszę przyznać, że dziewczęta sprawiły się naprawdę
na medal, jestem z nich dumna i bardzo im
dziękuję. Dziękuję też paniom: Dominice,
Beacie i Marzenie oraz wszystkim, którzy
pomogli w zorganizowaniu wyjazdu i pobytu w Bielsku – Białej – mówiła Marta
Sobota, Opiekun i Dyrygent chóru „Kamerton”.
Do Bielska – Białej pojechał chór
w składzie: Emilia Leczek, Sara Szuber,
Aleksandra Inglot, Emilia Kaczor, Karolina Fiejdasz, Maja Szmyd, Emilia Terlecka,
Karolina Kaczkowska, Oliwia Kuliga, Syl30

Kolejny sukces
chóru „Kamerton”
wia Cesarz, Oliwia Rozenbajgier, Zuzanna
Bobola, Gabriela Tasz, Sandra Jurczak,
Julia Rozenbajgier, Klaudia Ekiert, Weronika Wojtuń, Zuzanna Kaczor, Marcelina
Inglot, Karolina Czapor, Aleksandra Jakiel,

Barbara Ekiert, Klaudia Prajsnar, Kornelia
Szajna, Zuzanna Tabisz, Klaudia Smoleń,
Aleksandra Ekiert, Agnieszka Ziemiańska,
Wiktoria Adamczyk, Anna Ziemiańska,
Marcelina Macyk, Marta Macyk, Justyna Ladzińska, Oliwia Matusz, Patrycja
Haduch, Wiktoria Boczar, Julita Turoń,

Michalina Macyk, Jagoda Pelczar, Karina Kielar, Julia Błaż, Magdalena Bator,
Emilia Fiejdasz, Izabela Boczar. Opiekę
nad chórzystkami sprawowali nauczyciele: Marta Sobota i Dominika Bobola oraz
rodzice: Beata Pelczar i Marzena Macyk.
Wyjazd chóru na ten prestiżowy konkurs
nie byłby możliwy gdyby nie sponsorzy,
którzy pomogli finansowo Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Haczowie w zorganizowaniu wyjazdu. – Chciałabym tutaj gorąco podziękować przede wszystkim
Panu Zygmuntowi Błażowi – Staroście
Brzozowskiemu, Panu Stanisławowi Jakielowi – Wójtowi Gminy Haczów, Panu
Markowi Ekiertowi – Dyrektorowi Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Oddział
w Haczowie, Radzie Rodziców działającej
przy Szkole Podstawowej w Haczowie na
czele z Przewodniczącą Panią Gabrielą
Rysz oraz Panu Wojciechowi Blahucie –
Dyrektorowi Oerlemans Foods w Siemiatyczach. To dzięki ich dobrej woli, dzisiaj
możemy się cieszyć nie tylko z kolejnego
sukcesu, ale też nowych umiejętności, które
pozwolą nam w dalszym ciągu skutecznie
promować Haczów i powiat brzozowski –
dodała Marta Sobota.
Elżbieta Boroń
fot. Archiwum chóru „Kamerton”

http://www.powiatbrzozow.pl
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„Dogonić Przepióreczkę”

Tytułowe hasło to temat przewodni
projektu w ramach którego zrealizowano
międzypokoleniowe warsztaty taneczno
– muzyczne w Niebocku oraz tytuł najnowszej płyty Kapeli Ludowej „Przepióreczka”. Warto dodać, że wydawnictwo to
uzupełnione zostało książką przedstawiającą dzieje zespołu.
Kapela aktywnie działa już od 30
lat. Przez ten czas dała się poznać od profesjonalnej strony na wielu przeglądach
muzycznych, uroczystościach religijnych
i patriotycznych. Swoim śpiewem uświetniała także wiele lokalnych imprez. Zdobytą wiedzę oraz doświadczenie członków
Kapeli Ludowej „Przepióreczka” wykorzystano na międzypokoleniowych warsztatach muzyczno – tanecznych. – Do udziału
w nich zaproszono dwa zespoły działające
w Niebocku - Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” oraz zespół wokalno- instrumentalny
„Mansarda”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wspólne ubogacanie
się artystycznymi umiejętnościami. Członkowie zespołu „Przepióreczka” aktywnie
starali się podzielić z młodzieżą z zespołów
„Kalina” i „Mansarda” swoim dorobkiem

artystycznym. Nie mogło więc zabraknąć
ani piosenek z różnych gatunków muzycznych ani tańców. Mimo, że spotkały się
ze sobą trzy całkiem różne pokolenia, to
jednak muzyczna pasja spowodowała, że
spotkanie obfitowało w niesamowicie pozytywną energię, radość i zapał. Były więc
ludowe piosenki w wykonaniu muzyków
z „Przepióreczki”, a także tańce ludowe
w wykonaniu zespołu „Kalina”. Z kolei
młodzież z grupy wokalnej „Mansarda”
świetnie zaprezentowała się w piosenkach
turystycznych – opowiadała Małgorzata
Turopolska, Kierownik muzyczny Kapeli
Ludowej „Przepióreczka”.

Współpraca dla rozwoju gmin
Gmina Dydnia podpisała umowę partnerską z małopolską gminą
Raciechowice. Akt ten przypieczętował obopólną współpracę samorządów.
Gmina Raciechowice tak jak
Dydnia, zrzeszona jest w Polskiej
Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. – Nasz
nowy partner, to samorząd o podobnej
specyfikacji jak nasza. Jest to ekologiczna gmina wiejska, która posiada
kilkanaście sołectw i nastawiona jest
głównie na rolnictwo, turystykę oraz
wypoczynek. W gminie tej działa także Szkoła Muzyczna, prężnie rozwija
się kolarstwo i piłka nożna. Wszystko
to razem sprawia, że współpraca ta
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

W ramach projektu powstała także płyta „Dogonić Przepióreczkę – czyli muzyczne Niebocko”, a także książka
Andrzeja Potockiego o tym samym tytule.
Obydwie pozycje stanowią w sprzedaży
jedną całość. – Płyta to swoiste podsumowanie trzydziestoletniej działalności
Kapeli. Składa się ona z dwóch części
– w pierwszej można posłuchać utworów
wykonywanych przez pierwszy skład zespołu, a w drugiej mamy najnowsze piosenki
obecnego składu. Jest to też swego rodzaju
sentymentalna podróż przez wspomnienia, ponieważ część członków kapeli już
nie żyje, jednak przez te piosenki są ciągle
z nami. Starsze utwory dawno temu udało
się nagrać jeszcze na kasetę podczas jednej
z prób. Nagrania przetrwały do dziś i dzięki zdobyczom najnowszej techniki udało
się je odtworzyć i zgrać na płytę. Ogromnie
mnie to cieszy, zwłaszcza, że płyta stanowi
barwną mieszankę utworów o niezwykle
pozytywnej energii tak charakterystycznej
dla „Przepióreczki” – podsumowała Małgorzata Turopolska.
Projekt „Dogonić Przepióreczkę”
zrealizowało KGW w Niebocku. Został
on sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w zakresie programu
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016.
Elżbieta Boroń

może być niezwykle owocna, zarówno w zakresie wymiany młodzieży, drużyn piłkarskich oraz
uczniów szkoły muzycznej. Ciekawe rozwiązania
wprowadzone w tej gminie, rozmach
niektórych przedsięwzięć powoduje,
że część tych dobrych praktyk można
będzie też wprowadzić na nasz teren –
mówił Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy
Dydnia.
Celem współpracy jest również
doskonalenie jakości pracy oraz usług
na rzecz mieszkańców, nawiązywanie
kontaktów w zakresie kultury, sportu,
ochrony środowiska. Konsekwencją
współpracy ma być wielopłaszczyznowy rozwój społeczno – kulturalny obu
gmin, w tym również poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych dla realizacji wspólnych celów.

Elżbieta Boroń
fot. Archiwum Gminy Dydnia
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Kandydatka na najciekawszą miejscowość
Jabłonka w gminie Dydnia poddana została ocenie weryfikacyjnej,
która ma pozwolić tej miejscowości zakwalifikować się do Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.
Sieć Najciekawszych Wsi ma być markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych wsi pod względem
walorów materialnego dziedzictwa, zasobów kulturowych i tradycyjnych
wiejskich wartości. Projekt ten ma zaproponować także, zrzeszone wsie
jako miejsca atrakcyjnego pobytu. – Sieć Najciekawszych Wsi w konse-

kwencji ma także poprawić standard życia mieszkańców,
stworzyć markę danej miejscowości i być swoistą platformą wymiany doświadczeń zarówno na szczeblu krajowym
jak i międzynarodowym. Z naszej gminy wytypowana została Jabłonka. Jest to miejscowość z niezwykle aktywną
społecznością. Prężnie działają tam zarówno OSP, KGW,
parafia oraz szkoła. Działania tych jednostek są widoczne w społeczeństwie. Ponadto miejscowość ta ma bogatą historię, doskonałą bazę noclegową, sportową i wiele
obiektów, będących atrakcją turystyczną. Atuty te, to niewątpliwie walory, które mogą oczarować przybywających
w nasze strony. Jednak to ocena weryfikacyjna, której poddana została Jabłonka ma zadecydować o jej uczestnictwie w sieci – wyjaśniał Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy
Dydnia.
W Jabłonce oceny dokonywała Kierownik projektu
Sieci Najciekawszych Wsi - prof. dr hab. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wsparciem dla miejscowości funkcjonujących w sieci
jest wsparcie naukowców z ośrodków badawczych z całej Polski. Zespół naukowców wspólnie z mieszkańcami
stworzy projekty rozwoju tych wsi.
Elżbieta Boroń, fot. Grzegorz Cipora

Nastrojowo i poetycko
Zespół piosenki poetyckiej „JAK”
był gościem Stowarzyszenia „Razem dla
Jasionowa” i Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Haczowie. Koncert zorganizowano w Domu Ludowym w Jasionowie.
Zespół piosenki poetyckiej „JAK”
działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w
Przeworsku. Jego liderem jest Gabriel Manowiec, który jest autorem tekstów i muzy-

Dla zgromadzonej w Jasionowie publiczności wybrano także różnorodny repertuar.
Mogli oni wysłuchać utworów
skomponowanych m.in. do
tekstów Stachury, a także oryginalnych kompozycji zespołu. Piosenki przeplatane były
wierszami autorstwa Gabriela
Manowca.

ki. W skład zespołu wchodzą także Grzegorz Jakubiec i Agata Żylińska, której w
Jasionowie zabrakło. Jak twierdzi Gabriel
Manowiec, muzyka zespołu jest różnorodna, sięgająca do różnych gatunków muzyki
od bluesa, przez reggae i swing po folk.

Zgromadzonym zaprezentowała je
Anna Ziemba – Lonc, znana w naszym
powiecie poetka i członkini m.in. Ruchu
Poetyckiego „Zgrzyt” w Brzozowie. Koncert ten, to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa. Działające
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od 5 lat Stowarzyszenie ma już na swym
koncie wiele zorganizowanych akcji kulturalnych, charytatywnych, integracyjnych
oraz mających na celu poprawę estetyki
czy infrastruktury Jasionowa jak np. doprowadzenie wody do
kościoła czy wyremontowanie i pomalowanie
ogrodzenia na cmentarzu. - Organizacja
zrzesza ludzi działających na rzecz lokalnej
społeczności.
Pielęgnowanie tradycji, integracja mieszkańców,
dbanie o środowisko,
ochrona dóbr kultury,
Anna Ziemba - Lonc
działania
zmierzające
do rozwoju miejscowości, to podstawowe zadania Stowarzyszenia „Razem dla
Jasionowa”. Ogromnie nas cieszy, że
mieszkańcy zauważają i doceniają naszą
działalność. Koncert zespołu „JAK” jest
kolejnym z naszych działań mających na
celu rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców Jasionowa, ale i także Gminy
czy Powiatu. Zespół JAK to znakomita
grupa, uhonorowana wieloma nagrodami i tytułami. Mam nadzieję, że koncert
spodobał się mieszkańcom Jasionowa
i gościom z okolic, bo muzyka ich jest autentyczna, szczera, a słowa piosenek mówią o wielu ważnych sprawach - mówił
Grzegorz Filak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa”
Elżbieta Boroń
http://www.powiatbrzozow.pl
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Jesienne spotkania z poezją
Józef Cupak, Dorota Długosz i Anna
Ziemba – Lonc byli tegorocznymi gośćmi
podczas III Poetyckich Spotkań Pałacowych
zorganizowanych w Środowiskowym Domu
Samopomocy im. Anny w Izdebkach.
Spotkania to cykliczna impreza, która
na stałe już wpisała się w kalendarz imprez
ŚDS-u. – Ich celem jest promocja lokalnych

twórców. W naszym regionie jest wielu ludzi
utalentowanych, zaangażowanych w realizację własnych pasji. Chcemy przybliżyć ich
osobę naszym uczestnikom oraz zaproszonej
młodzieży szkolnej, zaznajomić ich z twórczością tych artystów - zarówno tą poetycką,
jak i prozą czy satyrą. Osoby te opowiadając
o swojej twórczości pokazują, że warto dążyć

do spełniania swoich marzeń, mimo, że
nieraz wydają się bardzo odległe. Doskonałym przykładem jest tutaj choćby
Jan Organ, nasz uczestnik, który w tym
roku wydał już kolejny tomik ze swoją
poezją. Niepełnosprawność, wykształcenie czy pochodzenie nie są tutaj przeszkodą – trzeba wierzyć w siebie, swój
talent i pielęgnować pasję – stwierdziła
Katarzyna Dyrda, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im.
Anny w Izdebkach.
W spotkaniu, oprócz uczestników
ŚDS-u, uczestniczyła również młodzież
z Gimnazjum nr 1 w Izdebkach. Spotkanie poprowadził Jan Organ, który
jest członkiem Ruchu Poetyckiego
„Zgrzyt” w Brzozowie, Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie
oraz Koła Autorów Polskich im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu. Dzięki
jego pytaniom zebrani mieli możliwość
poznania swoich gości - poetów oraz
ich twórczości. W czasie spotkania nie
mogło też zabraknąć recytacji wierszy,
które każdy z twórców osobiście zaprezentował.
Zainteresowani mogli również
zakupić najnowsze tomiki wierszy autorstwa poetów goszczących w tegorocznym spotkaniu.
Elżbieta Boroń

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa
w Haczowie otrzymała ogólnopolski certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Jest to wyróżnienie dla szkół, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne.
Jak twierdzą organizatorzy konkursu, kategoria „Wiarygodna Szkoła” powstała w odpowiedzi na rosnącą
potrzebę promowania wiarygodnego
i solidnego wizerunku polskich szkół,
które reprezentują właściwy poziom
edukacyjny i wychowawczy. Wyróżnione szkoły, mogą też pochwalić się
nie tylko ciekawą bazą dydaktyczną,
ale także pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa swoim uczniom, tak ważnego dla każdego rodzica.

Uczą ciekawie i z pasją

Placówki które spełnią powyższe
kryteria, a standard ich funkcjonowania zostanie potwierdzony, otrzymują
certyfikat „Wiarygodna szkoła”. - Tytuł to pochodna danych pochodzących
z bazy Okręgowej Komisji EgzaminaGR AT UL A CY JN Y dla
cyjnej w Krakowie oraz Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, który
ej
wielokrotnie przeprowadzał w naszej
Szk oły Pod sta wow
Hac zow ie
a Wy żyk ows kie go w
im. doc . dra inż . Jan
szkole badania i analizy umiejętności uczniów. Dzięki osiągnięciu przez
prezes zarządu
szkołę wysokich wyników z egzamiEDYCJA 2016/2017
nów zewnętrznych: 8 stanin w części
polonistyczno – matematycznej, najwyższy
w powiecie brzozowskim oraz 7 stanin z języka angielskiego – szkoła kolejny
raz znalazła się w elitarnym gronie najlepszych szkół w Polsce. Wyniki takie
nr
to efekt wieloletniego, systematycznego, a jednocześnie przyjaźnie dla dzieci,
prowadzonego procesu dydaktycznego przez nauczycieli, którzy z pasją wykonują swój zawód i którym bardzo dziękuję. Cieszy nas bardzo to wyróżnienie
wa
Szkoła Podstawo
e
wi
ponieważ podnosi ono rangę szkoły i wzmacnia jej wizerunek, a tym samym
czo
Ha
w
ego
Jana Wyżykowski
im. doc. dra inżm. Ogó
ygodna Szkoła
Wiar
dobrze promuje naszą miejscowość na terenie całego kraju – podsumował
ramu
Prog
iego
lnopolsk
Jest Laureate
Grzegorz Sobota, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie.
Program Wiarygodna Szkoła powstał z inicjatywy dyrektorów szkół,
a także został zaopiniowany przez ekspertów, którzy współpracują z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Certyfikat

DYPLOM
D Y R E K C JI

10101441

szy poziom
w stanie zapewnić najwyż
Wiarygodna Szkoła będąca
o uczniom.
minie Programu jako
i spełnia warunki w Regula
opiekuńczy i bezpieczeństw
edukacyjny, wychowawczy,

rygodnaszkola.pl
internetowej www.wia
dna Szkoła na stronie
Programu Wiarygodna
ć Laureata Programu Wiarygo
zgodnie z Regulaminem
go Certyﬁkatu jest obecnoś OKE oraz IBE i oświadczeń Dyrektora Szkoły,
zności i ważności niniejsze
ących z baz
Potwierdzeniem autentyc
.
podstawie danych pochodz
została stwierdzona na
Szkoła w zakresie kryteriów
Wiarygodność Laureata

październik 2016

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Elżbieta Boroń
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Międzynarodowe sukcesy „Gestu”

Zespół Tańca Estradowego „GEST”
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzozowie odniósł swój kolejny ogromny sukces. Podczas Międzynarodowego Festiwalu World Open Competition
„DANCE OSCARS 2016” w Kędzierzynie Koźlu zdobył II miejsce w kategorii
tańca współczesnego do lat 11. Nagrodzony skład zespołu to: Marcelina Szałajko,
Zuzanna Szałajko, Martyna Piotrowska,
Aleksandra Myćka, Aleksandra Chudzikiewicz, Magdalena Fabisiak, Gabriela
Kręgielewska, Dominika Krok, Julia Dąbrowska, Wiktoria Bober, Julia Węgrzyn.
Festiwal odbywał się w Hali Widowiskowo-Sportowej „AZOTY” od 4 do 6
listopada a organizatorem był UKS CATIA oraz Szkoła Tańca MISTRAL. Ponad
2 tysiące tancerzy z Polski i z zagranicy
brało udział w konkursie. Jak podkreślali organizatorzy to największe tego typu
wydarzenie w kraju. - Po zakończeniu
festiwalowej rywalizacji dzieci
brały udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez
Kryspina Hermańskiego – finalisty programu telewizyjnego
„You Can Dance”, absolwenta
Państwowej Szkoły Baletowej
w Bytomiu. Był czas na taniec
jazzowy oraz jak zawsze pamiątkowe zdjęcia z prowadzącym – powiedział Marek Grządziel – opiekun zespołu.
To niejedyne osiągnięcia
„Gestu” w ostatnim czasie. Kilkanaście
dni później bowiem brzozowscy tancerze
pojechali na 41 Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie k. Białegostoku i trzykrotnie stawali
na podium. II miejsce zajął GEST MINI
– w kategorii debiuty 9-12 lat, III GEST
KIDS – hip hop formacje do lat 15 i również III GEST – inne formy tańca formacje
do lat 15. - Dzieci miały ponownie możliwość udziału w warsztatach tanecznych
34

z dancehall, prowadzonych przez Gabrielę
Mikołajczuk, która od 10 lat związana jest
z Akademią Tańca Szał, wielokrotną Mistrzynią Polski, Europy i Świata w hip hop.
Uczestniczką programów telewizyjnych
„Got To Dance”, „Mam Talent” – podkreślił Marek Grządziel. Skład Gestu na
Festiwalu: Klara Surmacz, Zuzanna Szałajko, Karolina Sokalska, Martyna Korfanty,
Amelia Kędra, Patrycja Mazur, Julia Wojnicka, Wiktoria Kędra, Anna Wojnar, Julia
Florek, Dominika Krok, Gabriela Miszczyszyn, Dominika Pytlak, Aleksandra Chudzikiewicz, Martyna Piotrowska, Agnieszka
Żółkiewicz, Julia Dąbrowska, Aleksandra
Adamska, Amelia Tarasek, Liliana Tarasek,
Gabriela Kręgielewska, Zuzanna Stachura,
Jagoda Stachura, Aleksandra Zajdel, Martyna Adamczak, Natalia Jatczyszyn, Izabela Sawicka, Marcelina Szałajko, Wiktoria
Bober, Sandra Czupska, Otylia Ochała, Alicja Dudek, Julia Partyńska, Zuzanna Kor-

do Festiwalu. Zdobyte nagrody, czyli wyróżnienia dla Gestu Mini w kategorii 7-11
lat oraz dla Gestu w kategorii 12-15 lat,
a także Nagroda Specjalna Jury i Stowarzyszenia Teatru Tańca DF dla mnie, jako
instruktora za pracę wychowawczą z zespołem przeszły nasze oczekiwania. Została doceniona nie tylko choreografia, ale
również praca z dziećmi. Zostałem wyróżniony wśród wielu znakomitych instruktorów i choreografów, co jest moim zawodowym sukcesem. Jestem dumny ze swoich
dzieci, z którymi spędzam setki godzin podczas prób, wyjazdów, na wakacyjnych biwakach integracyjnych. 12 lat mojej pracy
z Gestem, to nie tylko piękne i wzruszające
chwile, to praca nad dyscypliną, odpowiedzialnością za grupę, budowaniem zaufania. To również szczególnie w ostatnim
okresie walka o utrzymanie zespołu. Dziękuję rodzicom dzieci, którzy decydując się
zapisać dziecko do zespołu akceptują moje
metody i formy pracy. Jak się okazuje, zasady panujące w zespole są jasne i klarowne, a mój prywatny czas, który spędzam

Zespoł „Gest” został wyróżniony
nagrodą „Nie Zagubić Talentu”

naś, Gabriela Pajęcka, Natalia Kondracka,
Magdalena Fabisiak, Aleksandra Myćka,
Julia Węgrzyn.
Udane występy Gest kontynuował
w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tańca Współczesnego Kontrakcja w Krakowie.
Po przejściu preselekcji oraz zakwalifikowaniu do Festiwalu zespoły Gest i Gest
Mini zaprezentowały swoje układy na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury. - Sukcesem było już samo zakwalifikowanie się

z dziećmi
podczas prób
nie jest czasem straconym.
Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
by Gest mógł dalej działać
i umożliwili warunki do naszych zajęć – podsumował
Marek Grządziel.
Gest Mini i Gest wystąpił w następującym składzie:
Klara Surmacz, Zuzanna Szałajko, Karolina Sokalska, Martyna Korfanty, Amelia
Kędra. Patrycja Mazur, Julia Wojnicka,
Wiktoria Kędra, Anna Wojnar, Julia Florek, Urszula Stefaniak, Dominika Krok,
Martyna Huber, Gabriela Miszczyszyn,
Dominika Pytlak, Aleksandra Chudzikiewicz, Martyna Piotrowska, Agnieszka
Żółkiewicz, Julia Dąbrowska, Aleksandra
Adamska, Amelia Tarasek, Liliana Tarasek, Gabriela Kręgielewska, Zuzanna
http://www.powiatbrzozow.pl
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Stachura, Jagoda Stachura, Aleksandra Zajdel,
Martyna Adamczak, Natalia Jatczyszyn, Izabela Sawicka, Magdalena Fabisiak, Aleksandra
Myćka, Marcelina Szałajko, Wiktoria Bober,
Julia Węgrzyn, Maja Szałajko.
Sukcesy Gestu zauważono w Urzędzie
Marszałkowskim w Rzeszowie. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na
posiedzeniu 8 listopada 2016 r., przyznał Zespołowi Tańca Estradowego Gest działającemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brzozowie w uznaniu wybitnych osiągnięć
artystycznych nagrodę w ramach programu

wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie Zagubić Talentu”. - Jesteśmy bardzo dumni tego wyróżnienia i docenienia
naszej pracy. Po raz drugi Gest został wyróżniony tą nagrodą. Dołożymy wszelkich
starań aby nadal godnie reprezentować
Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz
nasz powiat i gminę na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Mamy również
nadzieję, że znajdą się instytucje, które pomogą nam w działalności i nie pozwolą zagubić talentów artystycznych – dodał Marek Grządziel – instruktor i opiekun Gestu.
Sebastian Czech

dzien głębinowych oraz wybudowanie sieci
wodociągowej wraz z uzbrojeniem studni wierconych i stacją uzdatniania wody
w Jasienicy Rosielnej. - Celem nadrzędnym naszego projektu „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica
Rosielna” jest osiągnięcie norm jakościowych w zakresie
oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt ma na celu
polepszenie standardu życia mieszkańców gminy poprzez
zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej
i sieci wodociągowej oraz zapewnienie właściwego
oczyszczania ścieków i dostępu do wody o odpowiednich
parametrach. Uważam, że realizacja projektu przyczyni
się do bezpośredniej ochrony i poprawy stanu czystości
wód powierzchniowych i rowów na terenie Gminy Jasienica Rosielna, jak również rzeki Stobnica, która jest dopływem rzeki Wisłok, poprzez ujęcie ścieków w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do oczyszczalni
ścieków w Bliznem oraz zachowania istniejących wartości środowiskowych oraz walorów krajobrazowych gminy. Myślę, że jest to inwestycja bardzo długo oczekiwana
przez mieszkańców gminy i cieszę się, że w przyszłym roku
rozpoczniemy prace w terenie – wyjaśniała Urszula Brzuszek - Wójt Gminy Jasienica Rosielna.
Projekt ten współfinansowany będzie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach. Całkowita wartość projektu: 46 235 424,02 zł; Proponowane dofinansowanie: 23 963 481,96 zł. Zakończenie prac planowane
jest na 2020 r.

W trosce o środowisko naturalne
i dobro mieszkańców

Ponad 46 milionów złotych kosztować będzie realizacja projektu
„Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna”. Prace budowlane rozpoczną się już przyszłym roku.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie projektu

Projekt to wspólne przedsięwzięcie gminy Jasienica Rosielna i gminy Brzozów. Zakłada on budowę kanalizacji sanitarnej w części Jasienicy Rosielnej, Woli Jasienickiej i Starej Wsi, budowę sieci wodociągowej
w Jasienicy Rosielnej oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej w Bliznem.
Na terenie gminy Jasienica Rosielna powstanie ok. 9,5 km nowej sieci,
zaś w samej Starej Wsi ponad 24 km. Przebudowa, rozbudowa i całkowita
modernizacja czeka także ponad 20letnią oczyszczalnię ścieków znajdująca się w Bliznem. Jej park maszynowy zostanie dostosowany do nowych
dyrektyw i przepisów UE, a także zwiększonej ilości ścieków.
W ramach środków z projektu planuje się również wykonanie stue-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Elżbieta Boroń
fot. Archiwum UG Jasienica Rosielna
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Samochód OSP dla Wesołej
Jednostka OSP w Wesołej wzbogaciła się o nowy średni pojazd ratowniczo – gaśniczy z napędem terenowym
4×4. Całkowity koszt zakupionego samochodu wyniósł 809 340 złotych.
Uroczyste przekazanie samochodu zainaugurowała Msza Św. w kościele parafialnym w Wesołej. Oficjalna
część uroczystości miała już miejsce
przed remizą jednostki, gdzie zebranych
powitał Lesław Domaradzki - Prezes
OSP w Wesołej. Następnie st. bryg. Jan
Krynicki- Kapelan Krajowy Strażaków
poświęcił nowy pojazd. Udało się go
pozyskać dzięki staraniom Wójta Gminy Nozdrzec Antoniego Gromali przy
wsparciu Senator RP Alicji Zając i Posła
na Sejm RP Bogdana Rzońcy. – Gdyby
nie pomoc pani Senator i pana Posła nie
udałoby się pozyskać tego samochodu.
Naszej gminy nie stać by było na wyasygnowanie z budżetu ponad 800 tysięcy
złotych. Jest to nowoczesny wóz, który

z powodzeniem będzie funkcjonował
w systemie bezpieczeństwa naszej gminy
i powiatu – stwierdził Antoni Gromala.
Kluczyki do wozu dla Lesława
Domaradzkiego przekazali Wójt wspólnie z Senator Zając i Posłem Rzońcą.
Oni to również pogratulowali jednostce
nowego nabytku i życzyli bezpiecznych
powrotów z wszystkich akcji. Słowa
gratulacji przekazał także Komendant
Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg.
Jan Szmyd, który zwrócił także uwagę
na aspekt bezpieczeństwa jaki zapewnia
tym terenom jednostka w Wesołej, zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo
– Gaśniczym. – W pierwszych minutach
zagrożenia musicie liczyć tylko na siebie,
gdyż czas dojazdu zastępów z Brzozowa
sięga 20 minut. A żeby liczyć na siebie to
trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Teraz macie najnowocześniejszy sprzęt na naszym
terenie, więc niech on dobrze służy społeczeństwu – stwierdził st. bryg. Jan Szmyd.

Nowy samochód zastąpił wysłużonego
39 letniego Stara 244. – Nasza jednostka
wyjeżdża do różnego typu działań około
20 razy w ciągu roku. W czasie ostatniej akcji w naszym starym samochodzie całkowitej awarii uległa pompa. Zdarzenie to wymusiło decyzję o zakupie nowego wozu. Na
jego wyposażeniu znajduje się podstawowe
wyposażenie niezbędne do prowadzenia
działań ratowniczo – gaśniczych, które
z pewnością usprawni i zwiększy naszą gotowość bojową do wszelkich działań na tym
terenie – podsumował Prezes OSP w Wesołej Lesław Domaradzki.
Zakup pojazdu został dofinansowany
ze środków pochodzących z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego –200 000zł, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 100 000 zł,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie –100 000 zł oraz ze środków własnych
Gminy Nozdrzec - 409 340 zł. Dostawcą
pojazdu było Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe Stolarczyk z Kielc, wyłonione
w ramach przetargu.

Elżbieta Boroń

Nowe nawierzchnie dróg
Łącznie prawie 3 kilometry
nowej nawierzchni asfaltowo – bitumicznej położono w ciągu dwóch dróg
gminnych na terenie gminy Jasienica
Rosielna. Na inwestycje te pozyskano
wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Całkowicie nowy wygląd zyskała
droga Orzechówka Góra I. Na odcinku
324 m została ona przebudowana, zyskując tam nową nawierzchnię. Oprócz
tego wybudowano tam chodnik, wymieniono kolektor burzowy, ułożono koryt36

ka ściekowe i odcinkowo zabezpieczono ją
barierą ochroną. Wartość zadania sięgnęła
prawie 258 960 złotych, z czego dofinansowanie to kwota 164 776 zł.
Przebudowana została również
droga w miejscowości Blizne na Stawy.
Wzmocniono jej podbudowę i ułożono
nową nawierzchnię, pobocza uzupełniono
kruszywem, oczyszczono rowy i przepusty, a część tych ostatnich wymieniono.
Wykonano także zjazdy do znajdujących
się tam posesji. Remont na odcinku 2 km
432 m kosztował ponad 408 700 zł, a dofinansowanie wyniosło ponad 243 733 zł.
Elżbieta Boroń
http://www.powiatbrzozow.pl

Warto Wiedzieć
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XI Konkurs na prace popularnonaukowe
i badawcze dotyczące historii pożarnictwa
Szanowni Państwo, drodzy strażacy, sympatycy pożarnictwa mamy przyjemność poinformować, że jury wyłoniło laureatów
XI Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące
historii pożarnictwa.
Na uroczystym podsumowaniu w dniu 25 listopada br. w sali
konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie, okolicznościowy dyplom Laureata I nagrody z rąk prof. dr hab. Piotra Matusaka i dr Janusza Gmitruka odebrał dr Robert Ostrowski za pracę
„Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem 1946-2016”.
Warto dodać, że wręczający dyplom dr Janusz Gmitruk powiedział m.in. „… nie mieliśmy żadnych wątpliwości, żeby przyznać I nagrodę …”. W programie uroczystej gali przedstawiono także informację o działalności
Komisji Historycznej w 2016 roku i planach na 2017 rok. Dr Tadeusz Skoczek Dyrektor Muzeum
Niepodległości zaprosił uczestników spotkania do zwiedzania wystaw: Z Orłem Białym przez
wieki. Godło i herb państwa polskiego w rozwoju historycznym, Polonia Restituta, O niepodległości i granice 1914-1921, Pawiak 1835-1944. Uroczystą galę zakończył wspólny obiad na
Zamku Królewskim.
Stanisław Pytlowany

Nagroda Fundacji „Solidarna Wieś”
Ksiądz Prałat Kazimierz Homilię wygłosił Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, zaś obrady
Kaczor, były wieloletni proboszcz odbywały się w haczowskim GOK-u i wziął w nich udział Jan
parafii w Haczowie, otrzymał Na- Kułaj, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Soligrodę Imienia Księdza Biskupa darność”. Fakt ten wiązał mnie w jakiś sposób z całym ruchem
Romana Andrzejewskiego Funda- solidarnościowym powstałym na fali strajków w stoczni gdańskiej
cji „Solidarna Wieś” za rok 2016.
Wyróżnienie przyznawane jest za
zasługi dla rolnictwa i rozwoju cywilizacyjnego polskiej wsi i małych
miast. W tym roku mija 35 rocznica
powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz krajowego duszpasterstwa rolników.
- Postawa Księdza Kaczora
ks. Prałat Kazimierz Kaczor
świadczy i przypomina, że determinacja i wierność wyznawanym wartościom przynosi efekty nawet
w czasach trudnych, takich, w których Ksiądz Kazimierz Kaczor
prowadził wydawałoby się nierówną walkę o prawa Kościoła,
prywatnego rolnictwa i niepodległości
Polski – napisano w uzasadnieniu. Ustanowioną w 2004 roku przez Fundację
w sierpniu 1980 roku, liczącym około 10 milio„Solidarna Wieś” Nagrodę Im. Ks. Bp.
nów ludzi. Tym bardziej, że znałem dobrze oraz
Romana Andrzejewskiego otrzymali
ceniłem założycieli i działaczy Solidarności Zamiędzy innymi: Prof. Andrzej Stelmarządu Regionu Podkarpacie, terytorialnie obejchowski, prof. Maria Radomska. Ksiądz
mującym byłe województwo krośnieńskie, ZygKardynał Józef Glemp Prymas Polski,
munta Zawojskiego i Zygmunta Błaża. Zostałem
Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik, Przedpierwszym kapelanem Solidarności Podkarpacsiębiorca Roman Kluska, Ksiądz Arcykiej, co wpisywało się w szeroki zakres działań
biskup Józef Michalik. Wręczenie napolskiego kościoła wspomagającego funkcjonogrody nastąpi w lutym przyszłego roku
wanie opozycji – powiedział Ksiądz Prałat Kaziw sali obrad plenarnych Konferencji
mierz Kaczor.
Episkopatu Polski w Warszawie.
Ksiądz Kaczor zapisał się również w histo- Jako duszpasterz rolników siłą
rii jako organizator akcji odzyskiwania kościorzeczy zainteresowałem się organizacją
łów i cerkwi zamienionych przez komunistyczne
struktur Solidarności Wiejskiej ówczewładze na magazyny. Uratował dla kultury wiele
snego województwa krośnieńskiego. Jej
zabytkowych budowli, zaś drewniany kościół
pierwszy zjazd odbył się w Haczowie
w Haczowie, po remontach i konserwacji, wpisai uczestniczyło w nim ok. 5 tysięcy osób
ny został w 2003 roku na listę światowego dziez całego Podkarpacia (ówczesne wodzictwa UNESCO.
Zabytkowy kościół w Haczowie
Sebastian Czech
jewództwo krośnieńskie – przyp. red.). wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Serial „Popielec” kręcono w Wesołej

B

ogactwo przyrody oraz osobliwości
historii tworzą w Wesołej w powiecie
brzozowskim krajobraz wyjątkowy i niepowtarzalny. Wysokie pagórki opatulone
zieloną pierzyną przystrojone drewnianymi, wieńczonymi strzechą budynkami
z dziewiętnastego wieku robią wrażenie.
Pejzaż niezwykły, przenoszący w przeszłość, przypominający dawne dzieje, inspirujący. Swoisty wehikuł czasu wykorzystywany przez twórców, między innymi
filmowych. Scenarzystów, reżyserów, aktorów. I to z górnej półki. Tych na przykład, którzy na początku lat osiemdziesiątych zdecydowali się w Wesołej nakręcić
jeden z kultowych seriali PRL-u. Zatytułowany „Popielec”. Traktujący o zachowaniach, lękach, relacjach międzyludzkich,
sposobach na przetrwanie podczas drugiej
wojny światowej i w pierwszych latach
Polski ludowej.
- Producenci i reżyser Ryszard Ber
rozglądali się też po innych, okolicznych
miejscowościach, ale najbardziej odpowiadała im Wesoła. Podjęli ostateczną decyzję, że to u nas kręcić będą zdjęcia do
serialu. Tutaj najbardziej im się podobało.

Dom rodzinny filmowej Gieny granej przez Ewę Ziętek

psikusa zrobili mi filmowi koledzy. Stanowiliśmy grupę rozrabiaków, często chodzących nad rzekę i wymyślających różne
śmieszne sytuacje. Jak to kilkunastoletnie
dzieciaki. Jeden z moich kompanów nawet
mnie jeszcze docisnął do ziemi, żebym się
bardziej wypaplał. Wszyscy mieli ubaw,
a ja zacząłem płakać. Zawstydzony, brudny pobiegłem do rzeki, żeby jak najszybciej
zmyć z siebie nieczystości. Żeby to zrobić
musiałem ściągnąć spodnie. No i na ekranie musiałem pokazać goły tyłek. Miałem

Od lewej: Wiesław Gucwa, Bolesław Winarski, Helena Majda, Danuta Czenczek

Urzekło ich piękno terenu. Scenariusz osadził akcję w czasach drugiej wojny światowej, historię tę pamiętali nasi rodzice
i dziadkowie, mieli rozeznanie w tamtych
realiach, ponieważ byli świadkami tamtych
wydarzeń. Myśmy znali temat z opowiadań
ze względu na młody wówczas wiek. Ale
i tak z wielkim zaciekawieniem czekaliśmy na rozpoczęcie pracy całej, licznej
filmowej ekipy – mówi Bolesław Winiarski, mieszkaniec Wesołej, statystujący
w serialu. Dziewięcioodcinkowy serial
„Popielec” stanowił jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miejscowości,
umożliwiał jej mieszkańcom zaistnienie
na telewizyjnej antenie w roli statystów,
a także urozmaicał ich codzienne życie.
– Obsadzono mnie w roli Edka. W jednej
ze scen miałem usiąść na kretówce, niby
na krowich odchodach. Takiego złośliwego
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wtedy 14 lat, jakoś nie czułem presji opinii
publicznej. Nie przejmowałem się za bardzo, jak widownia skomentuje moją rolę.
W sumie miałem sporo tych zdjęć. Postać
serialowego Edka przewijała się praktycznie przez wszystkie 9 odcinków. Wiele z ujęć
wycięto. Nie wszystkie zawarto w końcowej
wersji filmu. Na pierwsze zdjęcia przyszedłem w dżinsach wycieruchach i pogoniono mnie z planu, bo w czasach drugiej wojny światowej takich spodni nie noszono,
po prostu wtedy nie było odzieży z takiego
materiału. Wykłócałem się z kierownikiem
planu, Stefanem Napiórkowskim, co zauważyła Agnieszka Arnold, drugi reżyser.
Moje zdecydowanie ją w jakiś sposób ujęło, kazała mi się przebrać i zaproponowała rolę Edka, którego pierwotnie miał
grać ktoś inny, jednak względy zdrowotne
kandydata zadecydowały o zmianie de-

cyzji reżyserów. O aktorstwie nie miałem
zielonego pojęcia, więc fachowcy musieli
mnie przeszkolić w jaki sposób mam się
zachowywać, jak mam mówić. Że mam być
jak najbardziej naturalny, a nie recytować
swoje kwestie niczym w szkole. Jak coś zawaliłem, to wiadomo, 4-5 dubli. Na plan
odbierano mnie ze szkoły. Ówczesny dyrektor szkoły w Wesołej, Adam Bator, uczący
mnie historii i przysposobienia obronnego,
widząc nadjeżdżającą taksówkę zawsze mi
mówił: filmowiec ubieraj się, bo jadą po
ciebie – wspomina Wiesław Gucwa.
- Wystąpiliśmy wraz żoną w roli
drużbów na weselu kręconym koło Nozdrzca. Zdjęcia trwały dość długo, ale
w filmie scena tylko migła i tyle. Długo
się człowiek nie naoglądał – śmieje Bolesław Winiarski. – Brałam udział w scenach
gromadzących większe skupiska ludzi.
Na przykład w łapankach, kiedy uciekaliśmy
przed niemieckimi żołnierzami. Wszyscy
z zaciekawieniem uczestniczyli w zdjęciach,
bo po raz pierwszy mieli możliwość widzieć
jak się to wszystko odbywa. Inny był też
odbiór emitowanego na ekranie obrazu.
Wiedzieliśmy już mniej więcej o akcji, więc
skupialiśmy się na tym, kto jak wypadł, czy
będziemy widoczni. Ubierali nas w chustki, długie spódnice, jak to dawniej babcie
chodziły – dodaje Leonia Winiarska. – Pamiętam, że w Hłudnie nagrywano scenę,
w której zwołani mieszkańcy zapoznawali
się z zasadami reformy rolnej wprowadzonej po zakończeniu wojny. Dzielono grunty, dyskutowano nad różnymi sprawami.
Również tam byłam obecna. Niektórzy nie
chcieli występować w roli statystów. Takie przypadki też się zdarzały. Mieli obawy, jak wypadną w telewizji, nie mogli
oswoić się z myślą, że oglądnie ich spora
część Polaków – podkreśla Helena Majda.
– W Hłudnie duża grupa statystów oglądała też film w kinie objazdowym. Musieliśmy
w skupieniu patrzeć na ekran, wykazywać
zainteresowanie projekcją. Moi rodzicie
także statystowali. Pamiętam, jak ojciec
wziął konie, ciele i pojechał na Kowalohttp://www.powiatbrzozow.pl
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wą Łąkę na jarmark. Zachęcał do zakupu,
podbijał cenę i czynił to tak skutecznie,
że jego forma przekazu bardzo spodobała
się reżyserowi Ryszardowi Berowi. Pozytywnie ocenił kwestię wypowiadaną przez
tatę. Wypadł naturalnie zdaniem reżysera
– twierdzi Danuta Czenczek. – W scenie
o żniwach wspieraliśmy zawodowych aktorów przy koszeniu zbóż. Rolnik wprawiony w polowe prace robił wszystko zgodnie
ze sztuką, a aktorzy tylko udawali. Ale na
filmie wszystko ładnie wyszło. Moja nieżyjąca już sąsiadka, Weronika Dudek, znakomicie wcieliła się w rolę kobiety pilnującej
morale młodzieży. Przeganiała chłopców
kąpiących się w rzece i podglądających
dziewczyny. Sprawdziła się w tej roli
i z zainteresowaniem wypatrywaliśmy jej
później na ekranie – dopowiada Bolesław
Winiarski.
Statyści pobierali honorarium w wysokości ówczesnych 200 złotych za dzień
zdjęciowy. Wyjątkiem był czternastoletni wtedy Wiesław Gucwa, odgrywający
rolę epizodyczną. – Ja miałem więcej,
a konkretnie 600 złotych za dzień, niezależnie czy zdjęcia trwały ileś godzin, czy
20. minut. Mama w moim imieniu podpisała umowę z producentami. Sam osobiście
nie mogłem, bo byłem niepełnoletni. Coś
się zarobiło, bo może w filmie tego nie widać, ale trochę tych dniówek było – zdradza
Gucwa. – Sprzedawaliśmy ekipie starsze
rzeczy, na przykład kredensy, ale nie tylko, w zasadzie kto, co miał. Ja na przykład
spieniężyłem oficerki w bardzo dobrym stanie. Wszystkie te przedmioty wykorzystywano przy kręceniu nie tylko „Popielca”,
lecz również innych filmów. W sumie za
statystowanie, sprzedaż staroci w dobrym
stanie, wykorzystanie naszego inwentarza,
czyli koni, cieląt na zainscenizowanym
targu, otrzymaliśmy całkiem pokaźne kwoty – tłumaczy z kolei Bolesław Winiarski.
Ekipa serialu kręciła sceny wokół prywatnych domów mieszkańców Wesołej lub też
dobudowywała obiekty na przydomowych
posesjach. – Filmowcy przyszli do mnie
i zapytali czy mogą kręcić przed moim domem. Zgodziłam się, więc wymienili okna,
podostawiali do okien różne swoje rekwizyty i okazało się, że miejsce bardzo im odpowiada. Do zdjęć wykorzystali też stodołę
usytuowaną obok domu, w zasadzie całe
obejście. Kręcono sceny z udziałem przede
wszystkim Ewy Ziętek, filmowej Gieny. To
był jej dom, w którym żyła. Przewijał się
tam jeden z głównych wątków „Popielca”
– opowiada Helena Majda. – Ekipa filmowa z mat trzcinowych zbudowała na mojej
posesji budynek, który w filmie widoczny
był jako posterunek. Otynkowany, z dachem i oknami całkowicie zasłonił mój dom
rodzinny – wspomina Danuta Czenczek.
W serialu „Popielec” wystąpiła plejada polskich aktorów. Oprócz wspomnianej już Ewy Ziętek obsadę tworzyli mięe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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dzy innymi: Tomasz Dedek - zagrał postać w swojej roli. Ekscytujące sprawy. Żeby
głównego bohatera Józefa Garstki, Jerzy tak jeszcze kiedyś jakiś reżyser chciał tutaj,
Kryszak, Jerzy Turek, Zbigniew Zama- w Wesołej, nakręcić film. A może produchowski, Ryszard Kotys, Tadeusz Chudec- cenci wpadliby na pomysł kontynuacji
ki, Joanna Żółkowska, Bożena Adamek, „Popielca”. Opisaliby w nim nowe, współStanisław Michalski, Bogusz Bilewski, czesne już nam czasy. Gdybym miał jakąś
Piotr Grabowski, Marian Opania, Ste- recenzję wystawić serialowi, to wszystko
fan Friedman. Film reżyserował Ryszard mi się podobało oprócz słynnej już sceny
Ber na podstawie książki Włodzimierza z ziemniakami, gdzie jedna z mieszkanek
Kłaczyńskiego o tym samym tytule. Ak- oddaje się młodym chłopakom właśnie za
cja toczyła się we wsi nazwanej
Błędna. – Z czasem zaprzyjaźniliśmy się z aktorami i pozostałą
częścią zespołu. Przychodzili do
nas w gościnę, towarzyszyli nam
w rodzinnych uroczystościach weselnych – mówi Bolesław Winiarski. – Kiedy coś gotowałam, to nie
patrzyli, żeby nałożyć na talerze
tylko sami brali łyżki i zajadali
z garnków, w których przygotowywałam posiłki. Czuli się swobodnie, jak u siebie. Po prostu dobrze
– podkreśla Leonia Winiarska.
Bolesław i Leonia Winarscy statystowali w weselu
– Byli bardzo mili. Nie zachowy- Małżeństwokręconym
w Nozdrzcu jako starostowie
wali się wyniośle, że są aktorami,
nie czuło się żadnego dystansu. Ludzie kosze wypełnione kartoflami. Nie ukryz klasą. Wszystkich dobrze traktowali, wam, że było to trochę ujmujące dla nas,
rozmawiali z nami, obserwowali nasze co- a zwłaszcza dla kobiet. Takie rzeczy w Wedzienne życie, zajęcia. Zaprzyjaźniłam się sołej się nie zdarzały, może w Polsce tak,
z Ewą Ziętek. Wtedy mieszkałam z rodziną lecz w naszej wiosce na pewno nie. Zdaję
trochę w Wesołej, trochę W Chrzanowie, sobie sprawę, że prezentowanych scen nie
zaś aktorka w Katowicach. Nawet nas za- powinniśmy automatycznie przypisywać
praszała, żebyśmy do niej zaglądnęli, ale Wesołej, bo tutaj tylko kręcono film, a fabujak to w życiu bywa zawsze brakowało cza- ła odnosiła się do ogólnej sytuacji podczas
su. Zresztą Ewa Ziętek zaliczała się i za- drugiej wojny światowej, ale mimo wszystlicza do czołowych polskich aktorek, więc ko, trochę nas to zniesmaczyło. Biorąc jedcały czas praktycznie pracowała na planie nak całokształt pod uwagę film „Popielec”
w różnych produkcjach, rzadko przeby- stanowił dla Wesołej promocję i dobrze
się stało, że cała ekipa do nas zawitała
- podsumowuje Bolesław Winiarski. – Żal
nam się zrobiło, jak już zakończyli zdjęcia
i odjeżdżali. Coś się działo, mieliśmy wiele
atrakcji. Brakowało nam tego wszystkiego
przez jakiś czas – dodaje Leonia Winiarska. – Wszystkich wspominamy bardzo dobrze – twierdzi z kolei Helena Majda. – Pozostały wspomnienia. Takie pozytywne, do
których fajnie jest powracać. W roku 2012,
gdy pracowałem za granicą, we Francji,
i rozmawialiśmy z kolegami co w życiu
robiliśmy. Jeden wykonywał takie zajęcie,
drugi trudnił się innym zawodem, trzeci
przywoływał kolejny zawód. Przyszła pora
na mnie i się zaśmiałem, że nikt z nich nie
miał takich doświadczeń jak ja. A coś ty taW ogrodzie Danuty Czenczek znajdował się posterunek
kiego zakosztował, dopytali ciekawi. A bywała w domu. Ale przez jakiś czas jeszcze łem aktorem, odparłem. Trochę nie chcieli
utrzymywaliśmy kontakt – oznajmia Hele- uwierzyć, ale ściągnęli film z internetu
i ze zdziwieniem przyjęli ten fakt do wiana Majda.
Film wszedł na ekrany w roku 1984 domości. Od razu powiedzieli o tym współi zgromadził przed telewizorami kilka właścicielowi firmy, w której pracowałem
milionów widzów. Po każdym odcinku i ten chwalił się wszystkim, że u niego na
pokazywała się informacja, że zdjęcia budowie to nawet aktor pracuje. Będzie co
kręcono w Wesołej. – Każdy czekał na poopowiadać na starość – kończy Wiesław
kolejny odcinek. Wszystkich ciekawiło, Gucwa, filmowy Edek.
Sebastian Czech, fot.ry-sa.pl
kto jak wyszedł w telewizji, jak wypadł
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LO z Niska najlepsze na Podkarpaciu
Z udziałem 12 najlepszych drużyn z Podkarpacia odbył się w Finał Wojewódzki Licealiady w szachach drużynowych, który 7 grudnia
br. rozegrany został w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie.
W turnieju oprócz gospodarzy udział wzięły najlepsze drużyny wyłonione z wcześniejszych eliminacji gminnych, powiatowych i rejonowych.
Były to zespoły: ZSP Nr 2 Stalowa Wola, LO Nisko, I LO Dębica, ZSA-T
Ropczyce, ZSP Nr 5 Krosno, ZST Strzyżów, I LO Sanok, ZSMech. Rzeszów, ZS Sokołów Małopolski, ZS Lubaczów i I LO Jarosław.
Zawody, na które składało się jedenaście rund dobrze rozpoczęli gospodarze, którzy uchodzili za jednego z pretendentów do medali.
W pierwszych trzech rundach odnieśli trzy zwycięstwa.
Później jednak już tak dobrze nie było. Kolejne dwie
rundy to remisy z niżej notowanymi rywalami i po
pięciu rundach miejscowi zajmowali trzecie miejsce.
W kolejnej potyczce jeszcze udało się wygrać, jednak
już w następnej przyszła porażka z ZSMech. Rzeszów
i sytuacja w turniejowej tabeli znacznie się pogorszyła.
Po rundzie siódmej brzozowscy licealiści zajmowali
miejsce czwarte. Przed nimi plasowały mające bardziej
wyrównane składy ekipy z Rzeszowa, Krosna i Niska.
Mimo zwycięstw w kolejnych trzech pojedynkach sytuacja gospodarzy przed ostatnią rundą nie uległa poprawie. Nadal zajmowali miejsce tuż za podium i by
realnie myśleć o medalu musieli wygrać
w decydującej partii z prowadzącą ekipą
z Niska. Niestety gospodarze nie sprostali przeciwnikowi przegrywając 1 – 3, co
ostatecznie dało rywalom triumf w całym
turnieju, a dla miejscowych oznaczało
pozycję czwartą. Miejsce drugie przypadło drużynie z Krosna, która minimalnie
wyprzedziła zespół z Rzeszowa.
Po zakończonych zawodach drużyny otrzymały dyplomy, a trzy najlepsze medale i puchary ufundowane
przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy w Rzeszowie. Dodatkowo najlepsi zawodnicy otrzymali
dyplomy za wygranie rywalizacji na poszczególnych szachownicach.
Byli nimi: Aleksandra Kozubal (ZSO Brzozów) – I szachownica, Alek-
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sander Materniak (I LO Sanok) – II szachownica, Anna Trybowska – III szachownica i Barbara
Trybowska – IV szachownica (oboje LO Nisko).
Nagrody wręczali Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski oraz Dorota Kamińska – Dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie. Starosta
w krótkim przemówieniu złożył gratulacje wszystkim uczestnikom oraz życzył kolejnych sukcesów
zarówno na niwie sportowej jak i edukacyjnej. Ceremonię zakończenia prowadził obecny na turnieju Jacek Bigus – Prezes Podkarpackiego
Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego w Rzeszowie.
Najlepsze drużyny grały w składach:
LO Nisko: Piotr Butryn, Dawid Cichoń,
Anna Trybowska, Barbara Trybowska.
ZSP Nr 5 Krosno: Mateusz Kustroń,
Adrian Chodorowski, Damian Krówka,
Anna Winter.
ZSMech. Rzeszów: Dawid Szewczyk,
Damian Burek, Sebastian Miazga, Urszula Jakubowska.
ZSO Brzozów: Aleksandra Kozubal,
Szymon Jamrugiewicz, Piotr Żak, Zuzanna Jurkiewicz.
Zawody sędziowali Kazimierz Kozubal i Wojciech
Kozubal.
Marek Szerszeń

http://www.powiatbrzozow.pl
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Sport

Straż obroniła tytuł
Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzozowie gościła uczestników kolejnej edycji Turnieju Piłki
Nożnej Halowej o Puchar Starosty Brzozowskiego. W rozegranych 3 grudnia br. zawodach udział wzięło pięć drużyn. Były to:
Policja Brzozów, Straż Pożarna Brzozów, Powiat Brzozów (drużyna złożona z pracowników Starostwa Powiatowego i Szpitala),
Oldboys Blizne i debiutująca w turnieju ekipa Oldboys Haczów.
Zawody, jak przystało na kilkuletnią tradycję były niezwykle ciekawe i emocjonujące. Już w meczu inaugurującym

doszło do niespodzianki. Drużyna
O tym kto w nim zwycięży zdecydował ostatni mecz
z Haczowa dość nieoczekiwanie,
dnia. W nim to spotkał się niepokonany do tej pory Haczów ze
aczkolwiek jak najbardziej zasłuStrażą. By wygrać zawody haczowianom wystarczał remis, z
żenie pokonała zespół Powiatu 4
kolei Straż musiała mecz wygrać. Zapowiadało się więc bardzo
– 2. O ile była to niespodzianką, to
ciekawe spotkanie. Strażacy od początku pojedynku narzucili
w meczu nr 2 mieliśmy prawdziwą
swoje warunki gry i wygrywając dość łatwo 5 – 0 przypiesensację. Skazany na pożarcie zeczętowali końcowy triumf. Ambitnie grającym haczowianom
spół z Bliznego zagrał niezwykle
zwyczajnie zabrakło sił w walce z młodszymi zawodnikami
ofiarnie i pokonał faworyzowaną
Straży. Mimo tego gościom z Haczowa należą się ogromne
ekipę Straży Pożarnej 2 – 1.
brawa za postawę w całym turnieju. Drugie miejsce przypadło
Kolejne mecze to zwycięostatecznie właśnie tej drużynie, a trzecie – Powiatowi. Na
stwa drużyn Haczowa, Powiatu
czwartej pozycji uplasowała się ekipa z Bliznego, a na piątym
i Straży Pożarnej. W meczu nr 8
– Policja.
doszło do konfrontacji Straży PoNa zakończenie turnieju drużyny otrzymały dyplomy i
żarnej a Powiatem. Starcia tych
puchary ufundowane przez Starostę Brzozowskiego. Nagrody
drużyn już od kilku lat dostarczały
w imieniu nieobecnego Pana Starosty wręczyli: Piotr Wrona
Zwycięzcami turnieju została drużyna
niezwykłych emocji i nie inaczej
ze Straży Pożarnej Brzozów
– Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
było i tym razem. Po zaciętym boju
Powiatu w Brzozowie oraz Marek Szerszeń ze Starostwa Pominimalnie lepsi okazali się strażacy, którzy prowadzili od same- wiatowego w Brzozowie.
go początku i ostatecznie zwyciężyli 4 – 3. Tym sposobem, mimo
Po sportowych emocjach uczestniczy mogli po raz kolejny
przegranej w meczu otwarcia zachowywali oni ciągle szanse na raczyć się pyszną grochówką przygotowaną przez brzozowskich
wygranie turnieju.
strażaków.
Marek Szerszeń, fot. ry-sa.pl
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

41

Rozrywka

Brzozowska Gazeta Powiatowa

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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Jarmark przepisów
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZOZOWIE

SAŁATKA ZIEMNIACZANA Z BOCZKIEM

Zuzanna Fic, Agata Gibała - klasa 3D

Składniki:
6-7 ziemniaków
4 ogórki korniszony
1 cebula czerwona
½ pęczka szczypiorku
10-15 dag wędzonego boczku
sos sałatkowy koperkowy
sól, pieprz
Wykonanie:
Ziemniaki ugotować, przestudzić, pokroić w kostkę. Ogórki ze
skórką pokroić w plasterki. Cebulę i szczypiorek drobno posiekać. Boczek pokroić w kostkę i podsmażyć /do sałatki dodać
bez tłuszczu/. Wszystkie składniki wymieszać, dodać sos sałatkowy i doprawić. Przed podaniem posypać szczypiorkiem.

PIECZONE ZIEMNIAKI W SKÓRCE
/z różnymi nadzieniami/

Alicja Fic, Klaudia Jantosz - klasa 3D
Wykonanie:
Średniej wielkości ziemniaki wyczyścić, owinąć w folię aluminiową,
piec w 200 stopniach C przez 60 minut. Wyjąć przekroić wzdłuż na
dwie połowy. Przygotować wybrane nadzienie. Wszystkie nadzienia
zawinąć w folię i piec 10 minut w 200 stopniach C.
Nadzienie 1
Mozzarella w plastrach, pesto, pomidory koktajlowe, szczypiorek,
sól, pieprz. Na połówkę ziemniaka położyć dwa plastry mazzarelli,
nałożyć pesto, połówkę pomidorka, doprawić solą i pieprzem, posypać szczypiorkiem.
Nadzienie 2
Kwaśna śmietana, czerwona cebula, boczek wędzony, sól, pieprz.
Boczek pokroić w kostkę, cebulę w plastry, śmietanę wyłożyć na połówkę ziemniaka, plastry cebuli, boczek, doprawić.
Nadzienie 3
Ser feta, cukinia, oliwki zielone. Na połówkę ziemniaka położyć ser
feta, pokrojoną w kostkę cukinię, oliwki.
Nadzienie 4
Ser żółty starty, salami, koncentrat pomidorowy. Połówkę ziemniaka
posmarować koncentratem, położyć plasterki salami, posypać tartym
serem.

ZIEMNIAKI NA 10 SPOSOBÓW - cz.1
KREM ZIEMNIACZANY

TORT ZIEMNIACZANY

Uczniowie klasy 3D i 3G

Paulina Bąk klasa 3D, Dominika Rzepka klasa 3G

Składniki:
ziemniaki 0,5 kg
por 1 sztuka
czosnek 2 ząbki
masło 3 łyżki
bulion 0,5 l
rozmaryn 2 łyżeczki, sól, pieprz
serek mascarpone
Wykonanie:
Ziemniaki umyć, obrać, pokroić w kostkę. Pokrojony por zeszklić na maśle, dodać czosnek, ziemniaki, przesmażyć. Zalać
bulionem, dodać rozmaryn, sól, pieprz i ugotować do miękkości; zmiksować na gładki krem. Doprawić do smaku. Podawać
z serkiem mascarpone lub grzankami z pieczywa.

Składniki: /na tortownicę 24 cm /:
10 dużych ziemniaków
6 dużych cebul
0,3 kg kiełbasy w plasterkach np. krakowskiej
0,3 kg sera żółtego w kawałku
5 łyżek cebulki zapiekanej
Sól, pieprz, tłuszcz do wysmarowania blachy
1/3 kostki margaryny zwykłej do smażenia
Wykonanie:
Ziemniaki umyć, obrać, pokroić na cienkie plasterki. Cebulę obrać i
pokroić w pół plasterki, tak by pióra były jak najdłuższe, smażyć na
tłuszczu z odrobiną soli i pieprzu na złoty kolor. Połączyć cebulkę
z ziemniakami i 2 łyżkami cebulki zapiekanej, doprawić do smaku,
wymieszać. Wyłożyć do tortownicy warstwę ziemniaków, warstwę
kiełbasy, warstwę ziemniaków. Wstawić do nagrzanego piekarnika
na 200 stopni C na 2 godziny. Posypać startym serem i resztą cebulki
zapiekanej i zapiec jeszcze 5 minut. Podawać gorące.

fot. Sebastian Stemulak

