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asełka Bożonarodzeniowe, to szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, który powoduje, że ta uroczystość
ma zawsze swój nastrój, Jest inna niż
pozostałe, dostarcza wielu wrażeń
i wzruszeń. Tak było i tym razem, kiedy
22 grudnia 2016 roku w naszym Ośrodku zostały przedstawione tradycyjne
Jasełka Bożonarodzeniowe. Świetlicę
szkolną licznie wypełnili uczniowie
i nauczyciele. Nie zabrakło również
gości zaproszonych przez Dyrektor
Barbarę Kozak, którzy serdecznie zostali przywitani przez społeczność
Ośrodka. Obecnością swoją zaszczycili: Sekretarz Powiatu Brzozowskiego
Ewa Tabisz, ks. Proboszcz Franciszek
Goch oraz ksiądz Stanisław Masłyk.
W tym roku szkolnym Jasełka
przygotowali uczniowie SOSW pod
kierunkiem katechetki Anetty Kręgielewskiej. O występy taneczne zadbała
Ewa Prajzler. Przedstawienie jasełkowe miało mądrą i głęboka treść, która
skłaniała do refleksji i zatrzymania się
na chwilę w tym, „zabieganym” świecie.
Na zakończenie Dyrektor SOSW
w Brzozowie Barbara Kozak złożyła wszystkim uczniom, nauczycielom
oraz gościom najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zapraszając jednocześnie na wspólną Wigilię.
Daniel Karnasiewicz
fot. ry-sa.pl

Jasełka w SOSW Brzozów
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Z nowym budżetem w Nowy Rok
XXV sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Uchwalenie budżetu na 2017 rok i przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2025 to najważniejsze punkty XXV
sesji Rady Powiatu w Brzozowie, która miała
miejsce 21 grudnia 2016 r. Obydwa dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie.
W nowym budżecie dochody powiatu kształtują się na poziomie 62 mln 119 tys.
950 zł, w tym dochody bieżące to 54 mln
750 tys. 109 zł, zaś dochody majątkowe
Marta Częczek - Skarbnik Powiatu
- 7 mln 369 tys. 841 zł.
Przewidywane wydatki powiatu wynoszą 63 mln 319 tys. 950 zł, w tym
wydatki bieżące – 52 mln 469 tys. 422 zł, a wydatki majątkowe – 10 mln 850 tys.
528 zł. Deficyt budżetu wyniesie 1 mln 200 tys. zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025 zakłada kontynuację
rozpoczętych już oraz nowych dużych inwestycji: budowy sali gimnastycznej

wraz z łącznikiem przy budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie
przy ul. Tysiąclecia oraz kompleksowej termomodernizacji budynku Ośrodka przy ul. Sienkiewicza
w Brzozowie.
W bieżącym roku planowane jest również
zakończenie przebudowy drogi powiatowej Jabłonica Polska – Jasionów oraz przebudowy drogi powiatowej Brzozów – Wara.
W trakcie sesji Radni podjęli również
uchwały w sprawach: przyjęcia do prowadzenia
zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
w 2017 r., zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację
w 2016 roku, zmian uchwały budżetowej na
2016 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022. Rada Powiatu zadecydowała również o udzieleniu pomocy finansowej
w wysokości 10 tys. zł dla powiatu sanockiego,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Humniska – Strachocina w miejscowości Strachocina”.
Obecni na sesji zapoznali się również
z ciekawą i pouczającą prezentacją multimedialną
pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”, przygotowaną
i omówioną przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
Magdalena Pilawska

Podsumowali działalność stałych Komisji Rady Powiatu
XXVI sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Radni Rady Powiatu w Brzozowie
29 grudnia 2016 r. obradowali na ostatniej
w minionym roku sesji. Tradycyjnie w jej
trakcie przewodniczący stałych Komisji
Rady Powiatu podsumowali całoroczną
pracę i przedstawili plany działalności poszczególnych komisji na rok 2017: Mieczysław Barć - Komisji Rewizyjnej, Zdzi-

Mieczysław Barć

Zdzisław Szmyd

sław Szmyd - Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego, Stanisław Drabek - Komisji Zdrowia i Spraw Społecze-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

nych oraz Piotr Wrona - Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zarówno plany pracy
poszczególnych stałych Komisji Rady
Powiatu, jak i plan pracy Rady Powiatu, który zaprezentował Przewodniczący
Rady Henryk Kozik, zostały jednogłośnie
uchwalone. Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej
na 2016 r., zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego
na lata 2016-2022, powierzenia gminie
Haczów zadania zarządzania drogami
powiatowymi w zakresie obejmującym
przystanki komunikacyjne zlokalizowane
w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych gminy Haczów, zmian
w Statucie Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka
Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
a także przystąpienia do realizacji przez
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie
projektów pozakonkursowych: „Aktywi-

Stanisław Drabek

Piotr Wrona

zacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie brzozowskim” oraz „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim”.
Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła zaciągnięcia zobowiązania przez powiat brzozowski na 2017 r.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania
radnych i wysłuchaniu wolnych wniosków
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż złożył
obecnym życzenia noworoczne.
Magdalena Pilawska
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Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Sala powstaje
przy głównej siedzibie Ośrodka, przy ulicy
Tysiąclecia 27. W chwili obecnej zakończone zostały prace ziemne związane z wykonaniem fundamentów sali, powstała również
część ścian zewnętrznych pierwszej kondygnacji budynku.
Całkowita wartość projektu wyniesie
ponad 2,5 mln zł, z czego 790 423 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała kwota
pochodzić będzie z budżetu powiatu brzozowskiego. W ramach inwestycji powstanie
nowa sala gimnastyczna z dwukondygnacyjnym budynkiem zaplecza sanitarnego i dydaktycznego, szyb windowy oraz łącznik do
istniejącego budynku szkolnego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zakupione zostanie również wyposażenie do sali
gimnastycznej i nowych pracowni specjalistycznych. Zakończenie prac zaplanowane
jest na jesień bieżącego roku.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie brak było do tej

Powiat Brzozowski

Naprzeciw oczekiwaniom

pory odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
Ośrodek nie posiadał pełnowymiarowej
sali gimnastycznej, a zajęcia odbywały
się w zastępczych pomieszczeniach lub na
terenach trawiastych przy szkole wykorzystywanych w okresach letnich i na placu zabaw przy internacie. - Aktualnie w Ośrodku
uczy się ponad 100 podopiecznych, niepełnosprawnych uczniów, nad którymi czuwa

Bezpieczniej na trasie
Brzozów-Wara
Kosztem ponad miliona złotych (1 094 000 zł) powiat
brzozowski przebuduje kolejną drogę powiatową. Nowa nakładka bitumiczna położona zostanie na 3,5-kilometrowym odcinku
drogi Brzozów – Wara. Na inwestycję udało się uzyskać 680 000
zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała kwota pochodzić będzie
z budżetu powiatu.
W ramach zadania umocnione zostaną skarpy, a pobocza
utwardzone. Pod koroną drogi wymienione będą przepusty. Bezpieczeństwo pieszych poprawią również zamontowane na długości 1650
m bariery ochronne. Inwestycja zakończy się w lipcu 2017 roku.
Zadanie to znalazło się na dwudziestym czwartym miejscu
na liście 237 operacji zakwalifikowanych do współfinansowania
dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Anna Rzepka

wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Przy takiej liczbie uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych sala gimnastyczna jest koniecznością i wspaniałym
przedsięwzięciem. Umożliwi ona wykorzystanie umiejętności i zdolności naszych pedagogów w ramach zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych. Cieszymy
się, że Starostwo Powiatowe wyszło naprzeciw naszym oczekiwaniom, realizując tę potrzebną inicjatywę - powiedziała
Dyrektor SOSW w Brzozowie Barbara
Kozak.
Inwestycja jest uzupełnieniem
wcześniej przeprowadzonego gruntownego remontu budynku SOSW. Ponadto
zaakceptowany do realizacji został projekt termomodernizacji budynku internatu SOSW. Inwestycje kompleksowo
zabezpieczą potrzeby podopiecznych
ośrodka.
Anna Rzepka

Przebudują kolejną drogę

Już niebawem ruszą prace budowlane na blisko trzykilometrowym odcinku drogi Jabłonica Polska – Jasionów. Wartość
zadania zamknie się w kwocie 824 000 zł, z czego 519 000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała kwota zabezpieczona jest w budżecie powiatu.
- Przebudowa tego odcinka drogi nie tylko poprawi komfort
jazdy, ale też bezpieczeństwo pieszych, gdyż poza nową nakładką
bitumiczną, pobocza umocnione będą kruszywem oraz odnowiony
zostanie istniejący odcinek chodnika. Ponadto planowane jest zamontowanie stalowych barier ochronnych na odcinku 91 mb. Wykonane będą również zjazdy, oznakowanie pionowe i poziome oraz
umocnienie skarp. Przebudowa dróg Brzozów – Wara i Jabłonica
Polska – Jasionów to kolejne inwestycje z zakresu infrastruktury
drogowej, które realizuje powiat brzozowski. Mamy świadomość,
jak duże znaczenie mają one dla bezpieczeństwa komunikacyjnego
mieszkańców tych miejscowości - podkreśla Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła. Zakończenie inwestycji planowane jest
na koniec lipca 2017 roku.

Anna Rzepka
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Uprawnione osoby oszczędzają konkretne pieniądze
Rozmowa z Adamem Pelcem, radcą prawnym pomagającym mieszkańcom
powiatu brzozowskiego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej
Sebastian Czech: Udzielanie w samorządach bezpłatnych porad prawnych
to, oceniając z rocznej perspektywy,
trafna decyzja?
Adam Pelc: Pomysł dobry, choć jego
realizacja obarczona jest pewnymi niedociągnięciami. Jedno z podstawowych
dotyczy niedostatecznego nagłośnienia
sprawy w kwestii dokładnego wskazania
osób, którym ta pomoc przysługuje. Ludzie słyszą o darmowych poradach prawnych, przychodzą do konkretnego punktu
i nie wiedzą, czy są do niej uprawnieni.
Kiedy ich o to pytam dziwią się, że mogą
z niej korzystać jedynie określone grupy.
S. Cz.: Może działa tutaj magia słowa
„nieodpłatna”. Jak widzimy, że coś
jest za darmo, to kolejnych informacji już nie czytamy, tylko udajemy się
w ciemno pod wskazany adres?
A. P.: Na pewno jest coś na rzeczy. Zresztą prawdę mówiąc nieodpłatna pomoc
prawna, to w jakimś stopniu konkurencja
dla prywatnych kancelarii. Uprawnione
osoby oszczędzają za otrzymane porady
realne pieniądze.
S. Cz.: O jakich kwotach mówimy?
A. P.: Trudno precyzyjnie wymieniać
sumy, bo wszystko zależy od dziedziny
prawa i zakresu udzielonej informacji.
Jeśli sprawa jest nietypowa, wymagająca analizy materiałów, orzeczeń sądowych, innymi słowy dużego nakładu
pracy, sporego zaangażowania czasu,
to zapłacimy więcej. W przypadku zaś
prostej i szybkiej odpowiedzi poniesiemy
mniejsze koszty.
S. Cz.: Czyli mniej więcej od jakich
stawek zaczynają się porady w kancelariach?
A. P.: Za poradę w sprawach prostych,
wymagających podstawowych informa-

cji do rozwiązania problemu, płacimy do 100 złotych.
Im kwestia bardziej skomplikowana, tym więcej zapłacimy za jej rozwikłanie.
S. Cz.: Tematyka porad w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej jest powtarzalna?
A. P.: Generalnie zależy od wieku zainteresowanych.
Młodzi uprawnieni, do 26 roku życia, pytają z reguły
o studia, na przykład poruszają zagadnienia związane z urlopem dziekańskim, czasem zwracają się
o pomoc w sprawach alimentacyjnych i rozwodowych. Natomiast wśród starszych, którzy ukończyli
65 lat, dominują sprawy spadkowe i gruntowe, niezałatwione od wielu lat.
S. Cz.: Więc mamy ścisłe przyporządkowanie
spraw do wieku petentów?
A. P.: Zdecydowanie występują tutaj określone schematy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś młody
roztrząsał problemy spadkowe, czy dociekał w sprawach gruntowych.
S. Cz.: W sprawach karnych również zwracają się
ludzie o pomoc?
A. P.: Rzadko, ale trafiają się takowe przypadki.
Chodzi najczęściej o pobicia, kradzieże lub znęcanie
się dzieci nad starszymi rodzicami.
S. Cz.: Częściej udziela pan porad słownych, czy
pomaga sporządzić stosowne pisma kierowane do
różnych instytucji?

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
Brzozów – budynek Starostwa Powiatowego, ul. 3-go Maja 51, III piętro, pokój nr 45 obsługiwany przez radców prawnych codziennie w godzinach 8.00 – 12.00 w poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek, 12.00 – 16.00 w środę.
Jasienica Rosielna – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługiwany przez
Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON. Dyżury również pełnione są przez adwokatów i radców prawnych w godzinach 8.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku.
Nozdrzec – budynek Domu Strażaka obsługiwany przez adwokatów w godzinach od 8.30 12.30 od poniedziałku do piątku.
W roku 2016 udzielono łącznie 532 porady prawne we wszystkich wymienionych wyżej punktach. System nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie brzozowskim koordynuje
Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z darmowej
pomocy świadczonej przez wysoko wykwalifikowaną kadrę prawniczą.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Adam Pelc

A. P.: Jeśli zainteresowany pyta
ogólnie co można zrobić w danej
sprawie, czy jakie prawa i obowiązki mu przysługują, to wówczas ograniczam się do odpowiedzi
słownej. Jeżeli natomiast osoba ma
mieć wszczęte postępowanie administracyjne i nie wie, jak nim pokierować, aby zabezpieczyć należycie
swoje interesy, czy też jeśli posiada
wezwanie do organu administracji
publicznej, a z dokumentów jasno
wynika, że musi opisać daną sytuację, to wtedy sporządzamy pisma.
Ale pamiętajmy, że tylko i wyłącznie
pisma przedprocesowe. Tych, które
dotyczą toczących się już postępowań nie możemy przygotowywać.
S. Cz.: Przypomnijmy, jakich
konkretnie spraw dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
A. P.: Z zakresu prawa pracy, cywilnego, spraw administracyjnych,
spraw karnych, przygotowania do
rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do jej rozpoczęcia.
S. Cz.: Fakt, że ludzie korzystają z tego typu pomocy świadczy
o rosnącej w społeczeństwie świadomości prawnej?
A. P.: Oczywiście, że tak. To znak
czasów, czyli doby Internetu,
wszelkich porad publikowanych
na prawnych serwisach internetowych. Spora część osób przychodzących do punktów nieodpłatnych
5
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porad prawnych dysponuje wiedzą na temat
poruszanych spraw. Oczekują bardzo konkretnych odpowiedzi, na przykład na temat
celowości wniesienia apelacji. Jeśli zasadność jest wątpliwa odstępują od takich zamiarów ze względu chociażby na dodatkowe
koszty postępowania w II instancji.
S. Cz.: Jaki zakres porad obejmuje punkt
„rozpoczęcie działalności gospodarczej”?
A. P.: O pierwszych działaniach, jakie należy podjąć, czyli jakie formularze wypełnić,
gdzie je złożyć, w jakim terminie, jakie informacje w nich zawrzeć, jakie kryteria należy spełniać.

Powiat Brzozowski
S. Cz.: Miał pan jakąś nietypową, zaskakującą sprawę?
A. P.: Pamiętam, jak jedna z osób zwróciła
się do mnie z poradą w sprawie złożenia
do sądu wniosku o skorygowanie aktu notarialnego z 1942 roku, czyli sprzed 75 lat.
S. Cz.: Więcej ludzi przychodzi starszych, po 65 roku życia, czy młodych,
przed ukończeniem 26 roku życia?
A. P.: Zdecydowanie starszych. Sporą grupę stanowią też uprawnieni otrzymujący
świadczenia z Ośrodków Pomocy Społecznej. Ich problemy dotyczą między innymi
spraw związanych z lokalami czynszowy-

mi, czy wniosków o rozłożenie na raty lekkomyślnie zaciągniętych kredytów.
S. Cz.: Podsumujmy na koniec, kto
należy do grupy osób uprawnionych
do korzystania z nieodpłatnej pomocy
prawnej?
A. P.: Pobierający świadczenie z pomocy
społecznej, wszyscy, którzy ukończyli 65
rok życia, młodzi do ukończenia 26 roku
życia, posiadający Kartę Dużej Rodziny,
weterani, kombatanci, osoby dotknięte
klęską żywiołową, a od tego roku również
kobiety w ciąży.
Rozmawiał Sebastian Czech

Zmiany regulaminu organizacyjnego szpitala

Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego zatwierdziła nowy
regulamin organizacyjny placówki. Modyfikacji dokonano podczas posiedzenia, które
odbyło się 28 grudnia 2016 roku.
- W roku 2016 nastąpiły przekształcenia w zakresie wyodrębnienia udzielania świadczeń przez komórki organizacyjne szpitala, między innymi Oddział
Kardiologiczny. Ponadto dokonano wpisów jednostek organizacyjnych w rejestrze
wojewody w ramach Pododdziału Transplantologii Klinicznej, Banku Tkanek i Komórek,
Poradni Transplantologicznej. Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego dla komórek
w obszarze transplantologii wynika również z potrzeb nadrzędnych. Regulamin
wraz z wieloma innymi dokumentami zostanie przedłożony do odpowiednich instytucji celem wydania przez Ministra Zdrowia
pozwolenia na udzielanie wysokospecjalistycznych procedur przeszczepowych. W dokumencie zamieszczono też zmiany dokonane
w działalności Oddziału Pomocy Doraźnej,
SOR-u i Izby Przyjęć oraz wprowadzono korekty w organizacji pracy w obrębie Oddziału Onkologii Klinicznej – powiedział Antoni
Kolbuch – Dyrektor Szpitala w Brzozowie.
Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała też proponowane zmiany w Statucie Szpitala. Do jednostki organizacyjnej pod nazwą Blok Operacyjny dopisano
„i Centralna Sterylizatornia” oraz skreślono
6

jednostkę Sekcja Remontowo-Budowlana. – Przy rosnącej ciągle liczbie pacjentów zwiększeniu ulega również wykonywanie procedur zabiegowych, stąd
wykazanie tej komórki organizacyjnej
w Statucie jest jak najbardziej uzasadnione. Należy zaznaczyć, że centralna sterylizatornia prowadzi również usługi na zewnątrz szpitala dla ościennych ośrodków
zdrowia i gabinetów medycznych. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych
na doposażenie bloków operacyjnych
i działalności ściśle związanej z procedurami zabiegowymi warunkuje posiadanie
komórki w strukturze organizacyjnej szpitala – uzasadniał Dyrektor Kolbuch.
Dotychczasowa działalność pomocniczych jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi technicznej szpitala wskazuje na potrzebę zmiany organizacyjnej
Sekcji Technicznej i Sekcji Remontowo-Budowlanej. – Po ich połączeniu wszyscy

pracownicy, po uwzględnieniu bieżącej obsługi urządzeń, będą też zaangażowani do
realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie przebudowy pomieszczeń
w ramach dostosowania ich do wymagań
określonych rozporządzeniem Ministra
Zdrowia. Proponowana zmiana pozwoli
na racjonalne wykorzystanie posiadanych
zasobów kadrowych poprzez organizację
zadań w ramach jednej komórki organizacyjnej. Obecnie prace remontowe i inwestycyjne, których zakres wymaga zatrudnienia
większej liczby pracowników danej branży
powoduje utrudnienia w planowaniu i wykonywaniu niektórych robót, szczególnie
w przypadku wystąpienia awarii urządzeń
i instalacji technicznych. Ponadto planowane rozszerzenie zakresu robót budowlanych objętych programem dostosowawczym umożliwi lepszą koordynację, a tym
samym skrócenie terminów ich wykonania
– podkreślił Antoni Kolbuch.
Ponadto Rada Społeczna Szpitala
wyraziła opinie w następujących sprawach:
planu inwestycyjnego na 2017 rok, planu
finansowego na 2017 rok, zaciągnięcia
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej szpitala,
zaciągnięcia kredytu obrotowego na spłatę
zobowiązań, dzierżawy gruntów. Dyskutowano również nad bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową szpitala.
Sebastian Czech
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Brzozowska kardiologia otrzymała kontrakt z NFZ

Serce nie może czekać
Po wielu staraniach, niemal trzy lata od otworzenia Oddział Kardiologiczny
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie otrzymał kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług z zakresu kardiologii. Dotychczas udzielane one
były w ramach wspólnego kontraktu Oddziału Chorób Wewnętrznych. Od 1 stycznia br. Oddział Kardiologiczny został wydzielony z jego struktur i posiada odrębny
kontrakt z NFZ.

Zespół medyczny Oddziału Kardiologicznego

- Serce nie może czekać. Opieka kardiologiczna musi funkcjonować jak najbliżej pacjenta. W naszym regionie zapotrzebowanie społeczne na taką opiekę było
bardzo duże. Tylko w ubiegłym roku udzieliliśmy blisko 3500 porad i konsultacji

w ambulatorium kardiologicznym, zaś ponad
1000 osób było leczonych na oddziale – podkreśla dr n. med. Marek Styczkiewicz, Ordynator
Oddziału Kardiologicznego.
Warto przypomnieć, iż oddział już od
2014 roku wpisany był w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą Wojewody
Podkarpackiego jako Oddział Kardiologiczny.
Liczy 23 łóżka (z 8-ma łóżkami intensywnego
nadzoru kardiologicznego). Profesjonalną kadrę
medyczną stanowi pięciu specjalistów w dziedzinie kardiologii, w tym trzech lekarzy posiada
stopień doktora nauk medycznych. – W naszym
zespole pracują znakomici kardiolodzy: wysoko
wyspecjalizowani fachowcy, którzy nieustannie
poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach i sympozjach, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Posiadamy
doskonały, nowoczesny sprzęt oraz prowadzimy programy kliniczne, dzięki którym pacjenci
mają dostęp do nowych leków. Oferujemy także
pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną. Co więcej, w związku z tym, że w strukturze organizacyjnej naszego szpitala znajduje się
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, to sporą
część chorych stanowią pacjenci onkologiczni
z powikłaniami kardiologicznymi. Nadzorem
kardioonkologicznym obejmujemy więc zarówno
pacjentów pierwszorazowych, kierowanych do
chemioterapii, jak i tych będących w trakcie leczenia systemowego i skojarzonego z radioterapią – akcentuje Ordynator Marek Styczkiewicz.
Anna Rzepka

Optymalna terapia dostosowana do pacjentów
O współczesnej potrzebie dialogu pomiędzy kardiologami a onkologami rozmawiamy z dr n. med. Markiem
Styczkiewiczem, Ordynatorem Oddziału
Kardiologii Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie, uczestnikiem ogólnopolskiej konferencji kardioonkologicznej
„Kompleksowa opieka kardiologiczna
u chorego z rozpoznaniem onkologicznym
w warunkach polskich”.
Anna Rzepka: Od jak dawna mówi się
o kardioonkologii jako odrębnej dziedzinie naukowej?
Dr n. med. Marek Styczkiewicz
Dr n. med. Marek Styczkiewicz: Na
świecie już od wielu lat. W Polsce jednak to nowa gałąź medycyny
i zaledwie od kilku lat budowane są jej struktury.
A.Rz.: Funkcjonują w Polsce ośrodki specjalizujące się w kardioonkologii?
M.S.: Tak. Najbardziej znane jest Europejskie Centrum Zdrowia
w Otwocku, gdzie funkcjonuje oddział Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologii. Współpracują tam ze sobą specjaliści kilku
dziedzin, szczególnie kardiologii i onkologii. Schemat takiego leczenia
opiera się na zintegrowanej opiece nad chorym onkologicznym.
A.Rz.: Czyli pacjentów z chorobą nowotworową leczy się inaczej
pod kątem kardiologicznym?
M.S.: Oczywiście. Mają oni, niestety, gorsze rokowanie kardiologicze-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

ne. Przykładowo u pacjentów z chorobą nowotworową ryzyko
zgonu sercowo-naczyniowego jest 7-krotnie wyższe, zawału
5-krotnie, zaś niewydolności serca około 6-krotnie. Musimy
być świadomi, że leczenie onkologiczne ma też skutki uboczne
dla serca. Dlatego tak ważny jest dialog i wymiana doświadczeń pomiędzy kardiologami a onkologami. Przedstawiciele
obu specjalizacji rozmawiają ze sobą, a dzięki temu podnosi
się poziom naszej pracy. Tak to działa w naszym szpitalu.
A.Rz.: Jak przekłada się to na zdrowie pacjentów?
M.S.: Przede wszystkim pacjenci onkologiczni z powikłaniami
kardiologicznymi mogą być prawidłowo leczeni. Otrzymują
optymalną terapię dostosowaną do ich potrzeb. Stosowane jest
jednocześnie leczenie kardiologiczne oraz terapia przeciwnowotworowa, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia
pacjentów.
A.Rz.: Można zatem powiedzieć, że brzozowski szpital leczy zgodnie z najnowszymi standardami?
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rozynowej) oraz sposobów ich diagnostyki i leczenia.
A.Rz.: Pokłosiem konferencji było powstanie zespołu eksperckiego onkokardiologii „Onkokardio”?
M.S.: Można tak powiedzieć. Powołany on został z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w ramach Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Ma on
łączyć specjalistów w opiece nad chorobami onkologicznymi i współtworzyć standardy z dziedziny kardioonkologii. Ważne są również
starania o kontraktowanie świadczeń kardioonkologicznych - dla
tych ośrodków, które takie oddziały posiadają.
A.Rz.: Widzi Pan doktor dobre rokowania w tym względzie?
M.S.: Przed nami jeszcze długa droga, ale jestem pewien, że
- w trosce o dobro pacjenta - musimy się o to starać.
M.S.: Tak. Wpisujemy się w schemat leczenia ogólnoświatowego. Staramy się ściśle ze sobą współpracować i uzupełniać.
Udzielamy naprawdę sporo konsultacji. Uczestniczymy w leczeniu chorego od momentu kwalifikacji do chemioterapii czy
radioterapii.
A.Rz.: Czego zatem dotyczyły tematy poruszane na konferencji „Kompleksowa opieka kardiologiczna u chorego
z rozpoznaniem onkologicznym w warunkach polskich”?
M.S.: Omawiano organizację kardioonkologii na świecie,
współczesne trendy i leczenie najczęstszych powikłań onkologicznych. Wykłady dotyczyły też nowych leków onkologicznych.
A.Rz.: Na czym skupiła się dr Katarzyna Styczkiewicz, reprezentująca wśród wykładowców Szpital Specjalistyczny
w Brzozowie?
M.S.: Jej wykład dotyczył powikłań kardiologicznych nowoczesnej terapii celowanej nowotworów (inhibitorów kinazy ty-

Rozmawiała Anna Rzepka

Jeden przycisk może uratować życie
Od wielu lat na terenie całej Polski działa Stowarzyszenie Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa. Oferuje ono w ramach działania
Sieci Życia całodobową pomoc osobom chorym, niesamodzielnym,
samotnym, starszym czy też doświadczającym przemocy w rodzinie.
Doświadczeni ratownicy z Krajowej Sieci Alarmowej, prowadzonej przez działający na zasadach non-profit Sztab Ratownictwa
SKSR, udostępnili nowoczesne i wyjątkowe skuteczne rozwiązanie
„Przycisk Sieci Życia”. Służy on do wzywania pomocy w takich
sytuacjach jak nagłe zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
obywateli. Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które są
objęte opieką pomocy społecznej. Może być również wykorzystywany w celu zapewnienia pomocy pracownikom socjalnym jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, którzy w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych mogą znaleźć się w trudnych sytuacjach,
zagrażających ich bezpieczeństwu.
„Przycisk Sieci Życia” to niewielki breloczek, który wystarczy nacisnąć i wezwać pomoc nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest
w stanie zadzwonić i powiedzieć komu i gdzie udzielenie pomocy
jest niezbędne. W ramach Sieci Życia dyżurujący przez całą dobę
operatorzy niezwłocznie po otrzymaniu sygnału przekazują wezwanie odpowiednim, do zasygnalizowanego zagrożenia służbom, które
podejmują skuteczną interwencję. „Przycisk Sieci Życia” może działać zarówno w oparciu o profesjonalny zestaw alarmowy, w który
osoby będące w trudnej sytuacji życiowej wyposażane są przez Stowarzyszenie bezpłatnie, jak również w oparciu o aparat telefoniczny,
co nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu.
Więcej informacji na temat działania systemu i możliwości
przyłączenia się do niego na stronie internetowej stowarzyszenia:
www.ratownictwo.org oraz pod numerem tel. 42 637 04 04.

Anna Kałamucka
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Medal „Pro Patria” dla Starosty Brzozowskiego
Zygmunt Błaż, Starosta Brzozowski, otrzymał Medal „Pro Patria” przyznawany przez Kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Odznaczenie ustanowione zostało 1 września 2011 roku i mogą być nim wyróżnione osoby „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Uroczyste wręczenie medalu miało miejsce 11 stycznia br. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Jedliczu. Oprócz Starosty Zygmunta Błaża odznaczono również: Alinę Marię Basak,
Waldemara Basaka, Eugeniusza Chytłę, Waldemara Mikołowicza, Roberta
Niemca, Wacława Ochotę,
Czesława Świerczyńskiego. Medal nadawany jest
na podstawie udokumentowanych wniosków naczel-

nych władz organizacji
kombatanckich i ofiar
represji, a także organów
administracji rządowej
i samorządowej szczebla
wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych
i attache wojskowych.

Na awersie medalu umieszczony
jest wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII
wieku, opartego o skrzyżowane ze sobą
– kosę bojową i szablę polską (wzór
1921/22). Na rewersie znajduje się napis:
„Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych”, a pośrodku odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Poniżej
krzyża, w dwóch rzędach, umieszczono
napis: „Pro Patria” i „1768–1989” (daty
konfederacji barskiej oraz przemian
ustrojowych). Pod datami znajduje się
gałązka liści dębowych symbolizujących
cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość,
moc i siłę oraz wawrzyn uosabiający
zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę
i zaszczyt. Autorem projektu medalu jest
artysta grafik Andrzej Nowakowski.
Sebastian Czech

Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Brzozowie odznaczeni
Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował dwudziestu czterech pracowników
Starostwa Powiatowego w Brzozowie
medalami za Długoletnią Służbę. Odznaczenia wręczyła Ewa Leniart – Wojewoda
Podkarpacki podczas uroczystości, która
odbyła się 15 grudnia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Medal złoty otrzymała Maria Dudek, zaś srebrnymi wyróżniono: Anetę
Bluj, Małgorzatę Chęć, Leszka Jarosza,
Annę Kałamucką, Zbigniewa Wieczorka
oraz Barbarę Stolarz – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie.

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Gratkowską, Magdalenę Jakubowską,
Ewę Kostkę, Katarzynę Neupauer,
Pawła Pleśniara, Annę Rzepkę, Annę
Stemulak, Tadeusza Stępnia, Dariusza
Supla, Barbarę Szarek, Ewę Szerszeń,
Marka Szerszenia, Katarzynę Wawrzkowicz, Ewę Wojtal.
Ponadto, za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem
w walce o suwerenność i niepodległość
Państwa Polskiego, Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości
pośmiertnie odznaczony został Władysław Pakiet. Natomiast Krzyżem
Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi w obronie suwerenności
i niepodległości Państwa Polskiego,
Najwięcej, bo aż osiemnastu pracowni- również pośmiertnie, uhonorowano Taków nagrodzono medalami brązowymi: Ad- deusza Franciszka Barana. Obaj odznariannę Bartkowską, Jacka Cetnarowicza, Wal- czeni byli mieszkańcami Brzozowa.
Sebastian Czech
demara Dudę, Tomasza Dziwika, Aleksandrę
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax 13 43 414 59

Akcja profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS
Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test
Walentynki, święto zakochanych obchodzone jest corocznie 14
lutego. Z tej okazji Krajowe Centrum
ds. AIDS zachęca przede wszystkim
młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV, i dlatego też przygotowało oryginalną akcję
mającą na celu wydanie kartki walentynkowej, która zachęca do wykonania testu na HIV oraz przyjmowania
pozytywnej postawy wobec osób żyjących z wirusem. Projekt graficzny
i hasło kartki powstało w wyniku konkursu zorganizowanego dla uczniów
szkół ponadpodstawowych przez Krajowe
Centrum ds. AIDS w 2013 r.
Na co dzień troszczymy się o zdrowie - zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub Walentynki. Wykonanie
testu w kierunku HIV jest wyrazem troski
o zdrowie – zarówno swoje własne, jak
i naszego partnera. Dlaczego więc nie

wykonać testu w kierunku HIV? Nie powinien być to test wierności partnera czy
partnerki, ale standardowy element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku. Dlatego zachęcamy do wysłania przygotowanej przez Krajowe Centrum ds.
AIDS elektronicznej pocztówki z krótką
informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie. Wystarczy jedynie

Apel
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Głównego Lekarza Weterynarii
Szanowni Państwo!
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzozowie Maria Cecuła-Zajdel

ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi
ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po
otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania
się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone
dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też
człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady
bioasekuracji:
̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt
dzikich;
̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków,
w których drób jest utrzymywany;
̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych
przez człowieka wodą ze zbiorników, do
których dostęp mają dzikie ptaki;
̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie

wpisać życzenia i adresata w edytowalną
wersję kartki, a następnie dołączyć ją do
wiadomości e-mail. Kartkę Walentynkową
można pobrać ze strony www.aids.
gov.pl. Jednym z elementów Walentynek jest wzajemne wręczanie sobie
upominków. Walentynkowym prezentem dla kogoś bliskiego może być też
podkładka pod kubek z tym samym
motywem.
Lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD),
znajduje się na stronie Krajowego
Centrum ds. AIDS. W punkcie konsultacyjno - diagnostycznym każda dorosła osoba może anonimowo
i bezpłatnie wykonać test w kierunku
HIV i skorzystać z profesjonalnego poradnictwa, które ma na celu zmniejszenie wystąpienia ryzyka zakażenia HIV pacjenta
w przyszłości oraz omówienie kroków,
które warto podjąć w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu.

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY
PTAKÓW (HPAI)

Nie karm drobiu na zewnątrz
budynków inwentarskich.

Po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi
ptakami umyj ręce wodą
z mydłem.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez
możliwości swobodnego poruszania
się po otwartym wybiegu.

Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiorników, do
których mają dostęp dzikie ptaki.

W przypadku wykonywania
czynności związanych z obsługą
drobiu stosuj odzież i obuwie
ochronne przeznaczone
wyłącznie do tego celu.

Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach
z budynków, w których
utrzymywany jest drób oraz
przy wjazdach i wyjazdach
z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynki,
w których utrzymywany
jest drób oraz paszę przed
dostępem zwierząt
dzikich, w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących
objawach natychmiast
powiadom lekarza weterynarii.

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

Analiza zdarzeń w powiecie
brzozowskim w 2016 r.
100 pożarów, 521 miejscowych zagrożeń, 17 fałszywych alarmów, łącznie 638
zdarzeń zanotowano w powiecie brzozowskim w ubiegłym roku. To statystyki optymistyczne w porównaniu z rokiem 2015, wszak ilość pożarów spadła o 46 procent,
miejscowych zagrożeń o prawie 30, zaś fałszywych alarmów o blisko 20 procent.

Zdarzenia w poszczególnych gminach i udział jednostek:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ilość
zdarzeń

Gmina

Ilość
pożarów

Ilość MZ

Alarmy
Fałszywe

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Brzozów

406

291

84

36

314

237

8

12

Udział OSP z KSRG

170

82

68

28

101

52

1

2

Udział OSP

31

20

15

7

16

13

0

0

Domaradz

68

71

14

11

51

59

3

1

Udział OSP z KSRG

47

47

19

16

22

31

6

0

Udział OSP

11

16

10

11

1

5

0

0

Dydnia

101

60

14

8

85

52

2

0

Udział OSP z KSRG

53

42

11

10

40

32

2

0

Udział OSP

20

13

8

4

11

9

1

0

Haczów

147

83

24

14

122

67

1

2

Udział OSP z KSRG

95

62

32

11

60

49

3

2

Udział OSP

15

16

7

7

8

9

0

0

Jasienica Rosielna

103

52

17

5

83

46

3

1

Udział OSP z KSRG

56

33

23

14

33

19

0

0

Udział OSP

13

1

4

0

9

1

0

0

Nozdrzec

107

81

32

26

71

54

4

1

Udział OSP z KSRG

95

79

45

46

47

33

3

0

Udział OSP

23

24

12

12

10

12

1

0

932

638

185

100

726

521

21

17

Ogółem:

We wszystkich działaniach ratowniczych
uczestniczyło 675 zastępów z JRG (2017 strażaków), 345 zastępów OSP z KSRG (1664 strażaków) oraz 90 zastępów spoza KSRG (395
strażaków). Szacunkowe straty powstałe podczas zdarzeń wyniosły ok. 2 mln 705 tys. zł,
w tym budynki 774,5 tys. zł. Natomiast uratowano mienie wartości szacunkowej 11 mln 700
tys. zł. Najwięcej zdarzeń, bo 291 zanotowano
na terenie miasta i gminy Brzozów, co stanowi
około 46 procent ogólnej liczby zdarzeń powstałych na terenie całego powiatu brzozowskiego. 6 osób zginęło, a 86 zostało rannych.
Podczas akcji ratunkowych strażacy
współpracowali z: Policją - w 205 zdarzeniach,
Pogotowiem Ratunkowym - w 89 zdarzeniach,
Pogotowiem Energetycznym - w 15 zdarzeniach, Pogotowiem Gazowym - w 2 zdarzeniach, Innymi służbami - w 60 zdarzeniach.
Najwięcej zdarzeń zanotowano w miesiącach: sierpień - 82, październik - 74, lipiec
- 67, grudzień - 66. Strażacy z JRG Brzozów
i z jednostek OSP interweniowali między innymi przy takich zagrożeniach jak: Pożary – 100,
wypadki i kolizje drogowe – 123, likwidacja
skutków wichur i wycinka zagrażających drzew
– 68, likwidacja owadów błonkoskrzydłych
– 77.
Ilość pożarów pod względem rodzaju obiektów, w których powstały: obiektach
mieszkalnych – 46, obiektach użyteczności publicznej – 3, środkach transportu - 10, uprawy
rolnictwo – 30, innych obiektach – 9, obiekty
produkcyjne i mag. – 2.
Ilość miejscowych zagrożeń pod względem rodzaju obiektów, w których powstały:
obiektach mieszkalnych - 83, obiektach użyteczności publicznej – 22, środki transportu
- 141, uprawy rolnictwo – 18, innych obiektach
- 254 (studnie, przepusty drogowe, wiatrołomy, plamy olejopodobne na drogach, akweny),
obiekty produkcyjne i mag. – 3.
Materiał przygotował Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy
KP PSP Brzozów

Autobus w rowie
Na szczęście kierowca ani jego zmiennik nie doznali żadnych obrażeń w wypadku do jakiego doszło w Krzywem 2 stycznia br. Autobus,
w którym oprócz kierowców, nie było ani jednego pasażera wpadł do
rowu wypełnionego wodą.
Interweniowały 4 zastępy z JRG Brzozów, 1 JRG Krosno oraz
OSP z Dydni i Witryłowa. Przybył patrol Policji i dowódca JRG Brzozów. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, dokonano rozpoznania
i nie stwierdzono żadnych wycieków substancji z pojazdu. Przy użyciu
samochodu ratownictwa technicznego oraz holownika, za pomocą lin stalowych i zawiesi pasowych wyciągnięto pojazd z rowu na drogę. Do czasu operacji wyciągania pojazdu ruch odbywał się wahadłowo. Następnie
holownik przewoźnika przetransportował autobus na firmowy parking.
Pozostałości po rozbitej szybie ratownicy usunęli z drogi. W wyniku wypadku autobusu uszkodzeniu uległ: lekko prawy bok i przedni zderzak
oraz z lewej strony szyba boczna i dwa słupki autobusu. Działania trwały
4 godziny.
Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Wypadek w Krzywem
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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

„Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”
Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na zorganizowanych
terenach narciarskich pn. „Wspólnie dla
bezpieczeństwa na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat
odpowiedzialności prawnej związanej
z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie
Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.
Projekt, który honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie prowadzony pod dwoma hasłami adresowanymi
do różnych odbiorców: dla dorosłych
- „Odpowiedzialni na stoku” oraz dla
dzieci – „Stok nie jest dla bałwanów”.
Partnerstwo w kampanii zadeklarowali:

Polski Związek Narciarski, oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa
PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów Narciarstwa PZN, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz
Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię
wspiera także Zarząd Wojewódzki NSZZ
Policjantów w KGP.
Elementem kampanii jest konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizo-

wany przez Komendę Główną Policji oraz
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Narciarstwa PZN. W konkursie mogą wziąć
udział osoby urodzone w 2001 r. bądź później.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego 2017 r. pracy plastycznej w formacie od A-5 do A-3,
wykonanej dowolną techniką rysunkową,
malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego
na adres: Komenda Główna Policji - Biuro
Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514
Warszawa.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 28 lutego 2017 r., jury przyzna nagrody
rzeczowe, które zostaną wręczone podczas
ogólnopolskiego finału konkursu. Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać na
stronie Komendy Głównej Policji.
podkom. Anna Karaś

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 421 37, 13 43 421 49, fax 13 43 421 48

Nowe środki finansowe dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie
dysponuje już środkami przeznaczonymi na
finansowanie w 2017 roku programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Ogółem kwota pozostająca w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie
wynosi ponad 15 milionów złotych, z czego:
- kwota 6,5 mln złotych otrzymana z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach tzw. algorytmu,
- kwota 3,3 mln złotych na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
brzozowskim (III)”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś
priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych. Uczestnikami projektu mogą być
wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne,
12

dla których został ustalony I
lub II profil pomocy,
- kwota 1,6 mln złotych na
realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim
(III)”. Projekt ten również
współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
- kwota 3,7 mln złotych na finansowanie refundacji kosztów wynagrodzenia osób do
30 roku życia.
Dzięki tym środkom różnego rodzaju
wsparciem objętych zostanie około 1.300
osób bezrobotnych. Już od stycznia br.
kierujemy osoby bezrobotne m.in. na prace interwencyjne, staże, realizujemy bony
na zasiedlenie, bony szkoleniowe. Osoby
bezrobotne ubiegające się o środki na roz-

poczęcie prowadzenia działalności gospodarczej mogą otrzymać wsparcie
do 23 tysięcy złotych, a przedsiębiorcy
w ramach doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego
mogą otrzymać wsparcie w wysokości
23 tysięcy złotych.
Zachęcam do korzystania z pozostających w dyspozycji Powiatowego
Urzędu Pracy w Brzozowie środków
finansowych. Szczegółowe informacje
dotyczące poszczególnych form wsparcia uzyskać można w siedzibie Urzędu,
ul. Rynek 9 lub pod nr telefonu 13 43
421 37.

Józef Kołodziej - Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Brzozowie
http://www.powiatbrzozow.pl
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W zdrowym ciele zdrowy duch
Odżywiajmy się smacznie i zdrowo,
bo to naprawdę możliwe! Dowodem niech
będą potrawy zademonstrowane przez gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych podczas XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia zorganizowanej 16 grudnia 2016 roku
przez Oddział Rejonowy PCK w Brzozowie.
Naleśniki z kaszą gryczaną i szpinakiem (specjał gimnazjum w Turzym Polu),
czy ciastka z płatków owsianych, żurawiny
bez cukru (deser gimnazjum nr 1 w Przysietnicy). Pyszności bez zbędnych, ciężkich
składników. Energetyczne, a nie kaloryczne.
Wzmacniające, a nie obciążające. Po konsumpcji czujemy się lekko, w pełnej gotowości do wysiłku fizycznego, a nie ociężale,
z nastawieniem na polegiwanie brzuchem do
góry. Prezentacje multimedialne młodzieży
na temat zdrowego stylu życia, stanowiące
część praktyczną Olimpiady, obaliły kulinarne mity żywieniowe
przekonujące od lat, że jeśli prowiant apetyczny i smakowity, to
zdecydowanie niezdrowy. Wiedza,
pomysłowość,
zaangażowanie
w propagowanie zdrowego stylu
życia uczestników zmagań przewartościowuje zdecydowanie system żywienia. Rezygnujemy z fast
food-ów i słodkości na rzecz nietłustego wiktu, bogatego między innymi w warzywa i owoce. Co przy
wsparciu systematycznej aktywności fizycznej sprawia, że zamieniamy frytki
na zgrabne łydki, co zauważyli uczniowie
gimnazjum w Brzozowie, zawierając swoje
spostrzeżenia w jednym z haseł promujących
zdrowy styl życia. Inne zresztą były równie
wymowne: „Fit jest git”, czy „Jedz warzywa
i owoce, będziesz zdrowy na sto procent”.
Gimnazjalistom z Brzozowa wtórowało koleżeństwo z Gimnazjum nr 2 w Przysietnicy
oraz w Starej Wsi. Ci pierwsi, cytując klasyka przypomnieli, że „Ruch jest w stanie
zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem
wzięte nie zastąpią ruchu”, zaś drudzy apelowali i nawoływali w czasie trwania konkursu: „Uprawiaj sport, jedz warzywa, to na
zdrowie dobrze wpływa”.
Sporą część sportowej aktywności
w roku 2016 uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych poświęcili na nordic walking.
Ta zyskująca coraz większą rzeszę zwolenników ogólnodostępna dyscyplina zafascynowała dużą grupę młodzieży z „ekonomika”.
- Nordic walking wpływa bardzo pozytywnie
na cały organizm. Przede wszystkim wzmacnia siłę mięśniową, eliminuje ograniczenia
w stawach barkowych, stawach kolanowych,
ogólnie odciąża stawy. Obliczono, że pode-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

czas marszu nacisk na jedną nogę
zmniejsza się o około 5 kilogramów.
Chorym na cukrzycę znakomicie reguluje gospodarkę cukrową, uaktywnia insulinę. Pełni zatem funkcję rehabilitacyjną, wpływa pozytywnie na
zdrowie przy różnych schorzeniach.
Widać z tego, że naprawdę warto trenować nordic walking. Tym bardziej,
że to ogólnodostępna dyscyplina pod
każdym względem. Nie ma złych tras
do nordic walking, nie ma złej pogody. Wszystko zależy tylko i wyłącznie
od nastawienia i chęci. Każdy kto
spróbował już wie, że po spacerze
z kijkami poprawia się humor – powiedziała Anita Oleniacz z ZSE w Brzozowie. Zorganizowany przez szkołę
8 grudnia ubiegłego roku marsz nordic
walking zgromadził 21 uczestników,

którzy przeszli 12-kilometrową trasę.
Aura nie dopisywała, ale humory jak
najbardziej. Tak na potwierdzenie hasła: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
Zdrowy i sprawny znaczy pogodny,
a człek zastany i ospały, to markotny.
Po prostu.
Grupa Aktywności Fizycznej
funkcjonuje w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie. - Ćwiczymy fitness, uczestniczyliśmy też
w marszobiegu. Tę drugą formę ak-

Danuta Gwizdała – Prezes Zarządu
Oddziału Rejonowego PCK w Brzozowie

tywności zaleca się osobom początkującym, które chciałyby uprawiać sport, ale ich
obecna dyspozycja jeszcze na to nie pozwala
– tłumaczyła Karolina Sawka. Co do odżywiania, w brzozowskim ogólniaku zorganizowano akcję rozdawania jabłek i marchewek.
W sklepiku ograniczono sprzedaż białego pieczywa, a zwiększono jogurtów. Aktywnością
wykazują się również uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie, biorący
między innymi udział w rajdzie
Szlakiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Ostateczna
kolejność
XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia (szkoły ponadgimnazjalne): 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, 2. I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie, 3. Zespół Szkół
Budowlanych w Brzozowie; (gimnazja):
1. Stara Wieś, 2. Przysietnica nr 1, 3. Turze
Pole. Konkurs podzielony był na 2 etapy: test
i prezentacja multimedialna. Jury przewodniczyła Danuta Gwizdała – Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Brzozowie, która
wręczyła uczestnikom nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie
oraz Urząd Miejski w Brzozowie.
Sebastian Czech

Pamiątkowe zdjęcie z Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
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O bezpieczeństwie i produktach regionalnych
„Czad i ogień. Obudź czujność”,
wykład pod takim tytułem wygłosił
st. kpt. Bogdan Biedka – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Brzozowie podczas pierwszego w tym
roku spotkania Powiatowej Rady Kobiet
Kół Gospodyń Wiejskich w Brzozowie.

st. kpt. Bogdan Biedka

zastosowanie oraz montaż czujnika tlenku
węgla. Warto zaopatrzyć się w ten sprzęt,
ponieważ wykrywa stężenie tlenku węgla
w pomieszczeniu i poprzez sygnalizację
dźwiękową alarmuje o zagrożeniu, ratując człowiekowi życie. Uczestnicy mieli
okazję zapoznania się z rodzajami gaśnic
domowych, dzięki którym można szybko i skutecznie ugasić pożar we wnętrzu.
St. kpt. Bogdan Biedka przybliżył zebranym także zasady zapobiegania pożaru
sadzy w przewodach kominowych budynków mieszkalnych, a w razie jego wystąpienia zasady bezpiecznego postępowania
podczas akcji gaśniczej.
Drugim tematem posiedzenia Powiatowej Rady Kobiet było omówienie
wymagań klasyfikacyjnych dotyczących
wpisania na listę produktów tradycyjnych
i regionalnych. Przedstawiła je w swoim
wystąpieniu Dorota Jamrozy - Kierownik
Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi
i Żywności Wysokiej Jakości z Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki
Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Woje-

Poruszył między innymi wątek
tlenku węgla, powszechnie znanego pod
nazwą czadu. – Co czwarty Polak myśli,
że czad można poznać po zapachu
lub po kłębach dymu, a to całkowita nieprawda. Czadu bowiem
nie widać, nie słychać i nie czuć.
Jest bezwonnym gazem, bezbarwnym, wypełniającym naszą przestrzeń. Powstaje przy niepełnym
spalaniu materiałów palnych.
Proces ten zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze – poinformował zebranych
B. Biedka. Omówił on miejsca
Prelekcja Doroty Jamrozy dot. wymogów wpisania na listę
produktów tradycyjnych i regionalnych
najczęstszego powstawania czadu
w mieszkaniach, objawy zatrucia oraz spo- wództwa Podkarpackiego. – Dzięki paniom
sób postępowania w przypadku ich wystą- z KGW mamy w naszym województwie barpienia. - Żeby uniknąć powstawania czadu dzo dużo produktów tradycyjnych wpisanych
musimy zachować pewne zasady bezpie- na listę. Chcemy pokazać piękny powiat
czeństwa. W pomieszczeniach, gdzie znaj- brzozowski, który dzięki waszej pracowitodują się piecyki gazowe muszą być drożne ści rozwija się i kwitnie. Mamy piękne domy,
kratki wentylacyjne, nawiewy w oknach obejścia i zdrową żywność. To wy przekaoraz otwory w drzwiach – apelował st. zujecie z pokolenia na pokolenie kulinarne
kpt. B. Biedka. Zaprezentował ponadto talenty. Coraz więcej klientów szuka takiej
14

Ewa Szerszeń

Justyna Kopera

żywności. Są to świeże, naturalne warzywa
i owoce, domowy chleb z pieca opalanego
drewnem, wędliny, dżemy i soki z „prawdziwych” owoców, przetwory zbożowe prosto
z gospodarstwa oparte na tradycyjnych
recepturach. Zachęcam, abyście uczestniczyły w naszych przedsięwzięciach organizowanych przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego. W różnych imprezach,
konkursach, kiermaszach umożliwiającym
kobietom prezentowanie produktów z własnego gospodarstwa. Wpisując produkt tradycyjny i regionalny na listę będziecie mogły
go sprzedawać. Wspieramy osoby działające
w stowarzyszeniach, które wytwarzają
produkty tradycyjne o wysokiej jakości. Zachęcamy jednocześnie do korzystania z różnych form dofinansowania
- poinformowała zebranych D. Jamrozy.
Na listę produktów tradycyjnych
mogą zostać wpisane: produkty rolne,
środki spożywcze i napoje spirytusowe. Podkarpackie produkty są promowane na licznych targach, kiermaszach
i wystawach w kraju i poza jego granicami. Bogactwo produktów i przetworów rolnych stanowi istotny element
przyciągający turystów, dając tym samym
możliwość rozwoju turystyki wiejskiej.
Dorota Jamrozy zachęcała członkinie
KGW do współpracy oraz zapraszała
również na spotkania organizowane przez
Urząd Marszałkowski w bieżącym roku.
W imieniu Zarządu Krajowego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych
Edward Sowa – Sekretarz Rady Regionalhttp://www.powiatbrzozow.pl
Brzozów Zdrój
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nego Związku wraz z Aleksandrą Ekiert - Przewodniczącą
Powiatowej Rady KGW wręczyli Bogusławie Pilch z Domaradza i Jadwidze Kraczkowskiej z Krzywego zaległe ordery „Serca Matkom Wsi” nadane z okazji 150-lecia KGW na
Ziemiach Polskich.
Podczas spotkania głos zabrała Ewa Szerszeń – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Przekazała uczestnikom
informację dotyczącą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego (więcej na ten temat
na str. 5). Justyna Kopera - Kierownik Biura Stowarzyszenia

LGD „Ziemia Brzozowska” powiadomiła członkinie z KGW o zbliżających się naborach w kierunku przedsiębiorczości oraz na infrastrukturę gminną, a także przedstawiła możliwości pozyskiwania środków
na rozwój działalności gospodarczej.
W posiedzeniu wzięli udział również: Dominika Skoczylas
- Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Magdalena Ignasiewicz i Jerzy Łukaszyk – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Brzozowie oraz przedstawicielki z KGW z terenu powiatu brzozowskiego.
Anna Kałamucka

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Brzozowska”
NABORY WNIOSKÓW
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W pierwszym kwartale 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” planuje przeprowadzenie
naborów wniosków, które adresowane będą do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców,
którzy planują rozwój istniejącej działalności.

I. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Beneficjentem może być osoba fizyczna, która ma miejsce
zamieszkania na obszarze objętym LSR (powiat brzozowski), nie
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz w okresie 2 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej.
Beneficjent zobowiązany jest do:
1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej
wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej,
2) zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego (z tytułu wykonywania tej działalności) i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia,
w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy (w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne) i utrzymania go do dnia, w którym
upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
3) osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub
usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności
końcowej.
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości
50 000 zł, wypłacanej w dwóch transzach (80% i 20%).
II. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca,
który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę
działalność;
Warunki przyznania i wypłaty pomocy:
• opracowanie i przedłożenie biznesplanu oraz osiągnięcie co
najmniej 30% zakładanego w tym biznesplanie, ilościowego
lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do
dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
• utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne,
• utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną
utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji - do wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość
pomocy na jednego beneficjenta to 300 000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze LGD,
które zlokalizowane jest w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 (II
piętro, na końcu korytarza). Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Pracownicy Biura LGD udzielają również informacji pod
numerem telefonu 13 434 15 56 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail: lgd@powiatbrzozow.pl).
Justyna Kopera - Kierownik Biura
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”

Nabory wniosków o udzielenie wsparcia ogłaszane są w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Rękodzieło - nasza pasja i talent
„Czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy podoba się, że jest piękne?"
Augustyn z Hippony

S

towarzyszenie Ludzi Twórczych z Brzozowa zajmuje się pięknem w różnych jego przejawach,
dlatego wydało już trzecią publikację pt. „Promocja kultury poprzez twórczość ludową w Powiecie
Brzozowskim – III cz.”. Projekt, który otrzymał
dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie, dotyczył poznania kultury regionu poprzez
promowanie artystów oraz rękodzieła, które tworzą. Celem publikacji jest zaszczepienie aktywności
kulturowej i artystycznej, pobudzenie do podejmowania inicjatyw twórczych, wyrabianie poczucia
wrażliwości na otaczającą rzeczywistość, stąd duże
zainteresowanie Mieszkańców Haczowa wystawą
rękodzieła, która była zorganizowana 10 stycznia br.
w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Haczowie.
Było kolorowo, oryginalnie, odświętnie - taka
była reakcja licznie przybyłej Młodzieży ze Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum w Haczowie. Mamy
nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości.

Mówi się, że „śpiewać każdy może” i zdawałoby się, że do stworzenia malowanego jajka, czy serwetki domowym sposobem wystarczy odrobina
czasu i cierpliwości. Doświadczenie naszych rękodzielników dowodzi jednak,
że oprócz tych atutów potrzebna jest także specjalistyczna wiedza o technikach
produkcji. Równie nieodzowna pozostaje odpowiednia doza talentu i zmysłu artystycznego. Członkowie SLT
oferują całe spectrum różnorodnych
produktów - ozdobnych oraz użytkowych, tworzonych z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. Kryją
się za nimi lata praktyki i udoskonalania warsztatu, a także rewelacyjne
pomysły i nowatorskie rozwiązania,
z których znakomita większość wykonywana jest w pojedynczych egzemplarzach.
Stowarzyszenie Ludzi Twórczych zorganizowało również Spotkanie Noworoczne zgodnie z polską
tradycją ludową, na które zaproszenie przyjęli: Maria Rygiel - Dyrektor
GOKiW w Haczowie, Helena Zawada - Dyrektor
Gimnazjum w Haczowie, Aleksandra Ekiert - Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet, Grzegorz Sobota - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie,
Ryszard Błaż - Sołtys Haczowa.
Pyszne potrawy oraz piękny „Koncert Kolęd”
przygotowało niezwykle prężnie działające w Haczowie Koło Gospodyń Wiejskich, dziękujemy. Składamy również serdeczne podziękowania dla Pana Wójta
Gminy Haczów oraz Pani Dyrektor GOKiW za okazaną pomoc w przygotowaniu wydarzenia.

Poprawiają komfort jazdy

Zakończono remonty kolejnych odcinków dróg na terenie gminy Dydnia.
Nową nawierzchnię zyskały nie tylko trakty gminne, ale także te powiatowe
oraz wojewódzkie.
W ramach współpracy samorządu Gminy Dydnia z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie możliwa stała się modernizacja kolejnych odcinków
dróg. Dzięki wspólnemu finansowaniu udało się gruntownie odnowić 800 me16

Małgorzata Chmiel
Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych

trowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 w dolnej części Dydni,
od mostu na „Jazie” w górę wioski do budynku Zespołu Szkół
w Dydni. Jest to już trzeci z kolei wyremontowany
odcinek tej drogi. Do tej pory odnowiono już prawie
3 kilometry tej trasy. Oprócz tego, zmodernizowano
i poszerzono znajdujące się w jej ciągu dwa mosty,
których koszt sięgnął łącznie około 5 milionów złotych oraz wybudowano chodnik w górnej części
Dydni od przystanku do Ośrodka Zdrowia.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Gminą Dydnia a Marszałkiem Województwa Podkarpackiego wyremontowano także drogi w Wydrnej i Końskiem. W pierwszej miejscowości wykonano dwa odcinki dróg. Trakty te zyskały nową
nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB. Odbudowano odcinki o łącznej długości 350 m. W Końskiem zaś przebudowano część drogi wiodącej do
granicy gminy sąsiadującej z Mrzygłodem. Na odcinku o długości 470 m ułożono nową nawierzchnię
bitumiczną oraz uzupełniono pobocza. Wyremontowano również dwie drogi gminne w Niebocku.
Nową nawierzchnię mineralno – bitumiczną zyskała droga na tzw. „Małej stronie” k. pana Dulaka
http://www.powiatbrzozow.pl
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oraz na „Przedmieściu” k. pana Jatczyszyna. Oprócz tegoBrzozów
zadbano
również o budowę kolejnych odcinków chodników oraz oświetlenia
drogowego na terenie gminy.
Wspólną inwestycją, wynoszącą ok. 180 tys. zł. jest także remont drogi Krzemienna - Końskie – Raczkowa na terenie powiatu sanockiego. W kosztach tej inwestycji, oprócz Gminy Dydnia,
która wyłożyła fundusze w wysokości połowy kosztów tego zadania, partycypowały także: Starostwo Powiatowe w Brzozowie (50
tysięcy złotych), Starostwo Powiatowe w Sanoku oraz Nadleśnictwo Brzozów. – Priorytetem jest dla nas poprawa przejezdności
na drodze wojewódzkiej, która przecina naszą gminę. W ostatnim
czasie wyremontowano już trzy jej odcinki, a na najbliższy czas
planujemy takie same działania w m.in. Jabłonce, Wydrnej, Dydni
i Niebocku. W miarę możliwości i potrzeb będziemy modernizować
kolejne odcinki dróg gminnych, a także budować chodniki i oświetlenie drogowe. Wszystkie te działania nie tylko poprawią komfort
i bezpieczeństwo jazdy po naszej gminie, ale również jakość życia
mieszkańców. Temu celowi służy także złożony przez nas wniosek
o dofinansowanie z RPO budowy kanalizacji sanitarnej w Krzywem
i Wydrnej. Wartość inwestycji wyceniona została na około 9 milionów złotych – stwierdził Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy Dydnia.
Elżbieta Boroń, fot. Arch. UG Dydnia

Kultywują pamięć o historii i tradycji
Szkoła Podstawowa w Haczowie wzbogaciła się o Izbę
Pamięci. W pomieszczeniu znajdują się pamiątki dokumentujące bogatą 190-letnią tradycję i historię placówki oraz samej
miejscowości.

- Pomysł na stworzenie Izby Pamięci skrystalizował
się po jubileuszu 190lecia naszej placówki. Dysponowaliśmy
wtedy przełożoną na dzisiejszy język kroniką szkoły z 1824
roku, zaś na samej uroczystości zgromadziliśmy mnóstwo
niesamowitych i unikalnych eksponatów. Dla przykładu od
pani Kazimiery Wyżykowskiej, żony naszego patrona, otrzye-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

maliśmy pamiątki po jej zmarłym
mężu, zaś pan Stanisław Wyżykowski sprezentował nam tradycyjny strój haczowski. Zarówno
te eksponaty jak i te pozostałe
stanowią bogate źródło wiedzy
zarówno o historii, jak i kulturze i tradycjach naszej Małej
Ojczyzny. Izba Pamięci będzie
więc służyć przede wszystkim do
realizacji celów dydaktycznych
i wychowawczych. Uważam, że
przekazane w ten sposób informacje nie tylko lepiej trafią, ale też zostaną dobrze zapamiętane przez
naszych uczniów – wyjaśniał Grzegorz Sobota - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie.
Oprócz wspomnianych już wcześniej eksponatów w Izbie Pamięci można obejrzeć także odrestaurowany obraz na płótnie przedstawiający dawną zabudowę dworską i pierwszy budynek szkoły, zdjęcia
z uroczystości nadania imienia szkole w dniu 3 września 1979 r., czy
też prowadzone od 10 lat najnowsze kroniki szkoły. W miarę możliwości zwiedzanie pomieszczenia udostępniane będzie także zainteresowanym mieszkańcom Haczowa i okolic.
Elżbieta Boroń, fot. Arch. SP w Haczowie
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Nowy samochód
dla OSP w Krzywem
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem otrzymała nowy lekki
samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 marki Opel Movano. Wartość samochodu przekroczyła 241 tysięcy złotych.
Samochód przystosowany jest do przewozu 6 osób. W kabinie posiada zainstalowany radiotelefon samochodowy oraz radiotelefon nasobny. Wyposażono go w m.in. agregat wysokociśnieniowy
o wydajności 70 l/min, linię szybkiego natarcia o dł. 62 mb, zbiornik
wody o pojemności 940 l, wyciągarka elektryczna o uciągu 5443
kg, maszt oświetleniowy pneumatyczny, agregat prądotwórczy
o mocy 3 kVA oraz spalinową pilarkę do drewna Stihl. – Ogromnie
się cieszymy z nowego wozu. Jest tak wykonany i wyposażony, że
będzie nam z powodzeniem służył przez długie, długie lata. Dlatego
chciałbym tutaj, w imieniu naszej jednostki, podziękować Wójtowi
Jerzemu F. Adamskiemu za dostrzeżenie potrzeb naszej miejscowości. Obecnie jest to jedyny samochód pożarowy jakim dysponujemy, jednak z pewnością wystarczy na potrzeby naszej miejscowości

i tych sąsiednich. Z jego pomocą jesteśmy w stanie zapewnić
pierwszą pomoc zanim nadjadą jednostki zrzeszone w Krajowym
Systemie Ratowniczo – Gaśniczym - powiedział Marek Bocoń Prezes OSP w Krzywem.
Zakup samochodu sfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 70 000 zł oraz budżetu Gminy
Dydnia w wysokości 171 572 zł.

Nowocześnie i kompleksowo
Od stycznia tego roku w Haczowie funkcjonuje nowy Ośrodek Zdrowia.
W budynku oprócz lekarzy POZ-tu, mieścić się będą także gabinety lekarzy specjalistów oraz Centrum Fizjoterapii.

Tomasz Marosz

Ośrodek Zdrowia to odpowiedź
samorządu Gminy Haczów na potrzeby
mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, jest to jedyny tego typu
budynek na terenie naszego powiatu wybudowany i sfinansowany z budżetu Gminy.
Obecnie, w nowoczesnym, przestrzennym
18

i przytulnie urządzonym obiekcie, świadczone są już usługi medyczne.
Pacjentów przyjmuje lek. med.
Angelika Goleń – Mitał, specjalista medycyny rodzinnej,
lek. med. Katarzyna Kolanko –
Koźba, specjalista pediatra oraz
lek. med. Tomasz Marosz, specjalista neurolog (obecnie w ramach porad z zakresu medycyny
rodzinnej). Na piętrze budynku
zlokalizowane zostało BlueMed
Centrum Fizjoterapii, które oferuje bardzo szeroki wachlarz
świadczeń
rehabilitacyjnych
w ramach NFZ lub prywatnie.
W najbliższym czasie, również na piętrze,
planowane jest rozpoczęcie działalności
gabinetów specjalistycznych: między innymi ginekologicznego, kardiologicznego, neurologicznego i laryngologicznego.
Warunkiem będzie uzyskanie kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na
parterze powstaje apteka.
Budynek został dostosowany do po-

Elżbieta Boroń, fot. Grzegorz Cipora

trzeb osób niepełnosprawnych, na zewnątrz
posiada podjazd, a wewnątrz dostępna jest
winda, nikt nie powinien mieć więc problemów logistycznych z dostaniem się do
konkretnego specjalisty. – Każdy z naszych
lekarzy to doświadczony specjalista z szeroką wiedzą, umiejętnościami i empatycznym podejściem do pacjenta. Dopełnieniem
tego jest nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
Planowany jest zakup m.in. wysokiej klasy
aparatu USG, spirometru czy wideotoskopu. Wszystko to pozwoli w znaczny sposób
poszerzyć zakres diagnostyki i usług oraz
zwiększyć dostępność do specjalistów dla
mieszkańców gminy Haczów oraz sąsiednich miejscowości – wyjaśniał Tomasz Marosz - Prezes Zarządu Centrum Medycznego MEDMAR Sp. z o.o.

BlueMed Centrum Fizjoterapii

Warto tu jeszcze dodać, że Ośrodek
posiada własny, dogodny parking. Pacjenci
przyjmowani są w godzinach między 8.00
a 18.00 od poniedziałku do piątku, najlepiej po uprzedniej rejestracji telefonicznej
pod numerem telefonu 13 43 69 091. Aby
zapisać się do nowego Ośrodka Zdrowia
wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki.
Elżbieta Boroń

http://www.powiatbrzozow.pl
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Srebrny jubileusz „Wiadomości Brzozowskich”
25 rocznicę istnienia świętował lokalny miesięcznik
„Wiadomości Brzozowskie”. Periodyk ten przez minione 300
numerów przybliżał mieszkańcom naszego regionu sprawy
ważne i bliskie ich sercom.
Spotkanie rocznicowe zgromadziło wielu sympatyków
i przyjaciół miesięcznika. Powitał ich gospodarz Muzeum Regionalnego i równocześnie Redaktor Naczelny „WB” Mariusz
Kaznowski. On to również przedstawił prezentację „Prasa sublokalna w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie „Wiadomości Brzozowskich” w 25-lecie wydania pierwszego numeru”.
Ukazał w niej m.in. genezę powstania prasy sublokalnej, omówił
społeczeństwo obywatelskie
oraz początki miesięcznika
„WB”. Ciepło wspominał też
swoich poprzedników i założycieli miesięcznika Jerzego
F. Adamskiego oraz Halinę i
Zbigniewa Kościńskich. Następnie głos zabrali pracownicy miesięcznika. Oni to
omówili jego poszczególne
działy.

darzenia. Na przestrzeni pierwszych
pięciu, sześciu lat w tworzenie „Wiadomości Brzozowskich” zaangażowanych było ok. 150 osób. Oni to
dostarczali, pisali materiały, wspierali opracowywanie graficzne i techniczne czy też wspomagali kolportaż.
To pokazuje, że nasza gazeta była
takim odbiciem społeczeństwa obywatelskiego. Miesięcznik ten, co jest
charakterystyczne, zawsze przyciągał
do siebie cały szereg osób o bogatych
osobowościach – od tych stonowanych przez postacie oryginalne niedr Mariusz Kaznowski
mal ekscentryczne, po te skromne i te
Redaktor Naczelny
„Wiadomości Brzozowskich” o wybujałych ambicjach. Spotkania
z nimi zawsze były okazją do ciekawych rozmów. Myślę, że w dużym czasopiśmie nie miałyby one
racji bytu, z uwagi na duże tempo jego tworzenia. A my mamy
tę możliwość, że jeszcze trochę tkwimy w takim ciepłym sposobie redagowania czasopisma, rejestrując zarówno te drobne
jak i te duże wydarzenia. Staramy się też kształtować pozytywny sposób myślenia, tworzyć swoiste zaplecze regionalizmu
i stale zachęcać do pracy na rzecz regionu brzozowskiego – podsumował dr Mariusz Kaznowski, Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Brzozowie i Redaktor Naczelny „Wiadomości Brzozowskich”.
Elżbieta Boroń, fot. ry-sa

W czasie jubileuszu nie mogło zabraknąć również okolicznościowych gratulacji. Ze słowami uznania pospieszyli:
w imieniu Józefa Rzepki – Burmistrza Brzozowa jego Zastępca – Stanisław Pilszak, Bolesław Kostur - Zastępca Redaktora
Naczelnego tygodnika „Łowiec galicyjski”, Urszula Woroniec
w imieniu Dyrektora BDK w Brzozowie, Barbara Stolarz Kierownik ŚDS w Brzozowie oraz Zofia Dąbrowska - Prezes
POAK w Przysietnicy. – „Wiadomości Brzozowskie” stały się
nieodłącznym elementem krajobrazu naszego regionu. Podjęty przed laty trud dokumentowania istotnych wydarzeń z życia
naszej Małej Ojczyzny i przekazywania ich okolicznym mieszkańcom wyzwolił entuzjazm współtworzenia czasopisma przez
samych czytelników. Jesteście redakcją otwartą i kultywującą
dobre tradycje. W swej pracy łączycie szacunek dla przeszłości
i nowoczesność, stąd też wasz miesięcznik stał się ulubioną lekturą wielu czytelników. Życzę Państwu propagowania wartości
uniwersalnych takich jak dobro, prawda i piękno oraz dalszych
sukcesów w pracy zawodowej – mówiła Zofia Dąbrowska.
Dyrektor Kaznowski wręczył także pamiątkowe upominki osobom, które aktywnie i od wielu lat współpracują oraz
współtworzą miesięcznik. – Ćwierćwiecze naszego miesięcznika to okazja do podsumowań. Nie sposób tu nie wspomnieć
o osobach tworzących taką „Wielką Trójkę” założycieli czasopisma czyli Jerzym F. Adamskim oraz Halinie i Zbigniewie
Kościńskich. Tworząc to czasopismo chcieli powołać lokalne
medium, które nie tylko będzie mówić o rzeczach istotnych dla
tego środowiska, ale też dokumentować dziejące się tutaj wye-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego żalu z powodu odejścia
do Domu Pana

Śp. Ks. Prałata Tomasza ZIĘBY
oraz wyrazy współczucia w cierpieniu wszystkim,
których dotyka ten ziemski fakt
składają
Redakcja
Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
i Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Brzozowie
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35. rocznica stanu wojennego

Samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, związkowcy
NSZZ „Solidarność”, mieszkańcy Brzozowa uczcili 35 rocznicę wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego. Organizatorami uroczystych obchodów byli: Henryk
Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu
w Brzozowie i Szef Klubu Gazety Polskiej
w Brzozowie oraz Paweł Baran ze Związku Strzeleckiego RP w Brzozowie.
Przypomnijmy, że w nocy z 12 na
13 grudnia 1981 roku rządzący Polską komuniści na czele z generałem Wojciechem
Jaruzelskim ogłosili stan wojenny, przekreślający legalną działalność
opozycyjnej „Solidarności”
utworzonej po sierpniowych
strajkach z roku 1980. „Solidarności”
reprezentującej
interesy zarówno polskich
robotników, jak i całego polskiego społeczeństwa, liczącej prawie 10 milionów osób
organizacji. – Stan wojenny
przekreślał przede wszystkim nadzieje Polaków. Ruch
społeczny
zapoczątkowany
w sierpniu 1980 roku na fali
ogólnokrajowych protestów
jednoczących wszystkich Polaków bez
względu na wykształcenie, czy pochodzenie stwarzał przeciwwagę, alternatywę dla
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Który właśnie dawał nadzieję na lepsze
jutro. Na skuteczny sprzeciw dyktaturze,
gospodarczej zapaści. Na zryw narodowy
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zataczający zdecydowanie większe kręgi niż te z lat 1956 w Poznaniu, z 1968
w Warszawie, z 1970 na Wybrzeżu, czy
z 1976 w Radomiu. Przeczący w końcu poglądowi, że systemu socjalistycznego nie
da się pokonać, przezwyciężyć. „Solidarność” nie tylko protestowała, konfrontowała siły z wojskiem i milicją na ulicach, ale
wprowadzała trwałe, systemowe zmiany.
Przede wszystkim z myślą o obywatelach,
z wolnością słowa, pluralizmem związko-

dotychczasowych, czyli przede wszystkim
z lat 1956, 1970. Tkwili nadal w czasach
minionych, kiedy siłą i szantażem rozwiązywano problem. Zupełnie zatracili współczesność. Ze społecznym stanowiskiem nie
liczyli się w ogóle. Otworzyli jednocześnie
ostatni rozdział w historii Polski Ludowej.
Wbiegliśmy w grudniu 1981 roku na ostatnią prostą, prowadzącą do niepodległości,
uniezależnienia się od wschodniego sąsiada. Stało się to osiem lat później, podczas

wym na czele. Po prostu
przekształcenia, na które
wpływ ma społeczeństwo.
„Solidarność” w sposób
rzeczywisty kontrolowała
władzę, patrzyła jej na
ręce. Mogliśmy wówczas
wspólnie skrócić czas dochodzenia do wolności.
Trzeba było tylko narodowej zgody, poddania się
pewnym nieuchronnym, jak się niebawem
okazało, procesom. Występującym nie tylko
w Polsce, ale też w całej Europie Wschodniej. Do zgody wszakże nie dorosły ówczesne władze. Nie zaakceptowały społecznych dążeń. Rządzący woleli wyprowadzić
na ulice czołgi i wojsko, wzorem rozwiązań

wyborów czerwcowych z 1989 roku kończących w Polsce komunizm. Warto było
walczyć i czekać na ten dzień. Starania
i marzenia wielu pokoleń Polaków w końcu się ziściły – powiedział Henryk Kozik
– Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie.
Po zakończeniu rocznicowej mszy
świętej, odprawionej w brzozowskiej kolegiacie, przedstawiciele 22 delegacji,
między innymi z gmin powiatu brzozowskiego, szkół, jednostek organizacyjnych
Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
straży, policji, organizacji i stowarzyszeń,
złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod pomnikiem Bł. Księdza Jerzego
Popiełuszki.
Sebastian Czech, fot. ry-sa.pl

http://www.powiatbrzozow.pl

INFORMACJA
Dotycząca realizacji ważniejszych zadań
w ramach budżetu powiatu i pozyskanych
środków ze źródeł zewnętrznych w 2016 r.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
1. MODERNIZACJE ORAZ REMONTY DRÓG

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- Turze Pole - Zarszyn				
3204 m

Koszt ogółem

869 323 zł
Środki NPPDL - 50%
Środki własne - 50%		

434 661 zł
434 662 zł

Z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Barycz - Izdebki				
4575 m

Koszt ogółem

1 025 384 zł
Środki PROW - 63,63% - 652 451 zł
Środki własne - 36,37% - 372 933 zł
Przed i po remontem

Drogi w trakcie realizacji z udziałem środków PROW
- Brzozów - Wara w miejscowości Wara		
3581 m
- Jabłonica Polska - Jasionów				
2978 m
W ramach środków Powiatu Brzozowskiego
- Niebocko - Grabówka w miejscowości Grabówka		
- Brzezianka - Stara Wieś w miejscowości Orzechówka
- umocnienie skarpy drogi powiatowej Barycz - Izdebki

464 m
51 m

Koszt ogółem

1 918 926 zł
Środki PROW - 63,63% - 1 221 011 zł
Środki własne - 36,37% - 697 915 zł

Koszt ogółem

228 270 zł

2. BUDOWA I REMONTY CHODNIKÓW
GMINA HACZÓW
Budowa chodnika przy drodze:
- Turze Pole -Zarszyn w miejscowości Wzdów		
- Iskzynia - Trześniów w miejscowości Haczów		
- Jabłonica P. - Jasionów w miejscowości Malinówka
- Jasionów przez wieś w miejscowości Jasionów		
- Wzdów - Besko w miejscowości Wzdów		
				Długość łącznie

610 mb.
216 mb.
425 mb.
386 mb.
119 mb.

Koszt ogółem

707 440 zł

Środki własne 		
Środki Gminy Haczów

- 50% - 353 720 zł
- 50% - 353 720 zł

1756 mb.

- Zabezpieczenie rowu drogowego przy chodniku dla pieszych przy drodze Jabłonica P. - Jasionów w miejscowości Malinówka

Haczów

Jasionów

GMINA DOMARADZ
Budowa chodnika przy drodze:
- Domaradz - Przysietnica w miejscowości Domaradz
- Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz		
- Domaradz - Przysietnica w miejscowości Golcowa
				Długość łącznie

Malinówka

Koszt ogółem
363 mb.
229 mb.
214 mb.
806 mb.

Golcowa

GMINA JASIENICA ROSIELNA
Budowa chodnika przy drodze:
- Jasienica Rosielna - Brzozów w miejscowości Blizne
- Krosno - Jasienica R. w miejscowości Jasienica R.
- Krosno - Jasienica R. w miejscowości Wola Jasienicka
				Długość łącznie

Jasienica Rosielna

Wzdów

416 066 zł

Środki własne		
- 50% - 208 033 zł
Środki Gminy Domaradz - 50% - 208 033 zł

Domaradz

Koszt ogółem
235 mb.
273 mb.
76 mb.
584 mb.

357 930 zł

Środki własne		
- 50% - 178 965 zł
Środki Gminy Jasienica R. - 50% - 178 965 zł

Blizne

GMINA BRZOZÓW
Budowa chodnika przy drodze:
- Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Zmiennica 314 mb.
- Jasienica R. - Brzozów w miejscowości Stara Wieś
240 mb.
				Długość łącznie
554 mb.

Koszt ogółem

259 858 zł

Środki własne		
Środki Gminy Brzozów

Zmiennica

- 50% - 129 429 zł
- 50% - 129 429 zł

Stara Wieś

GMINA DYDNIA
Budowa chodnika przy drodze:
- Krzemienna - Witryłów - Jurowce w miejscowości Temeszów 235 mb.
				

Koszt ogółem

191 568 zł

Środki własne		
Środki Gminy Dydnia

- 50% - 95 784 zł
- 50% - 95 784 zł

fot. www.gminadydnia.pl

3. PRZEBUDOWA I REMONTY MOSTÓW
Remont mostu z udziałem środków Budżetu Państwa
- Remont mostu w Witryłowie

Koszt ogółem

481 039 zł

Środki Budżetu Państwa - 68,60% 330 000 zł
Środki własne
- 31,40% 151 039 zł

4. ZADANIA I INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ ZDP W BRZOZOWIE W 2016 R.
w tym m.in.:
- remonty cząstkowe nawierzchni				
- remonty obiektów mostowych				

303 434 zł
32 920 zł

Koszt ogółem

336 354 zł

Razem wydatki na infrastrukturę drogową w 2016 r.

6 792 158 zł

OCHRONA ZDROWIA

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
1. Nakłady na zadania inwestycyjne i remonty
w tym m.in.:
- Rozbudowa z przebudową Pawilonu A i B		
- Remonty pomieszczeń oddziałów, poradni		
- Przebudowa części Pawilonu J - sala operacyjna		
- Rozbudowa z przebudową pawilonu C			
- Utwardzanie dróg i placów					
- Modernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej i kotłowni

718 930 zł
377 399 zł
94 984 zł
58 436 zł
31 171 zł
17 094 zł

2. Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia itp.
w tym m.in.:
- Ambulans sanitarny						
- Instalacja i uruchomienie tomografów, akceleratorów
- Ultrasonograf USG, respirator, defibrylator dla SOR
- Separator komórkowy					
- 10 szt. pomp infuzyjnych					
- Wirówka laboratoryjna					

Koszt ogółem

1 398 989 zł

335 670 zł
167 612 zł
122 447 zł
211 680 zł
56 019 zł
77 999 zł

Koszt ogółem

1 517 069 zł

Razem nakłady w 2016 roku

2 916 058 zł

Sprzęt dla Banku Tkanek i Komórek

Adaptacja bunkra dla akceleratora wysokoenergetycznego

Wyremontowany Oddział Radioterapii

Defibrylator i ultrasonograf dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Stół operacyjny dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

Rozbudowa z przebudową Pawilonu A i B
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Struktura wydatków w 2016 roku
Wyszczególnienie
(instrument rynku pracy)
Prace interwencyjne

POWIATOWY URZĄD PRACY
W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie na
aktywizację osób bezrobotnych dysponował kwotą 14 783 400
zł, z tego w ramach algorytmu Powiat Brzozowski otrzymał
kwotę 7 729 973 zł, pozostała kwota pozyskana została przez
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z następujących źródeł:
- fundusze UE (POWER, RPO) - 4 929 427 zł
- Ministerstwo RPiPS (refundacja kosztów wynagrodzenia osób
do 30 r.ż.) - 2 124 000 zł

Liczba
osób

Podział środków

145

851 839,00

3

43 813,00

Dofinansowanie wynagrodzenia
50+
Roboty Publiczne

160

1 730 599,00

Doprowadzenie do zatrudnienia

20

51 000,00

Prace społecznie użyteczne

40

9 332,00

PAI – zajęcia integracyjne

30

25 931,00

Staże
Bon zasiedleniowy

604
40

4 523 880,00
304 000,00

Szkolenia

72

159 772,00

Bon szkoleniowy
25
Jednorazowe środki na podjęcie
132
działalności gospodarczej
Refundacja kosztów doposażenia
114
stanowiska pracy
Refundacja kosztów wynagrodzenia
180
osób do 30 roku życia
RAZEM
1 565

60 184,00
2 639 400,00
2 259 650,00
2 124 000,00
14 783 400,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZOZOWIE
Dofinansowanie ze środków PFRON do:

Inne wydatki związane z działalnością PCPR

1. Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 92 osób
- 95 385 zł
2. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny dla 282
osób - 285 919 zł
3. Likwidacji barier architektonicznych dla 21 osób - 74 683 zł
4. Pomocy w ramach programu „Aktywny Samorząd” - 21 623 zł
5. Wydatków na działalność WTZ-ów w Starej Wsi i Haczowie
- 1 436 733 zł
Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej powiat brzozowski otrzymał środki finansowe
z PFRON w kwocie 1 835 328 zł

1. Pomoc dla 26 rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków
- 343 198 zł
2. Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych - 361 393 zł
3. Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodzinie
zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczowychowawczej - 158 645 zł
4. Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej - 61 736 zł
5. Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności - 189 958 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzozowie
organizuje szkolenia dla kandydatów
na rodziny zastępcze
Uczestnictwo w szkoleniu przygotowuje do sprawowania opieki, wychowania dziecka, zaspokajania jego potrzeb
rozwojowych, kompensacji opóźnień oraz odbudowywania
więzi dziecka z rodziną naturalną.
Zakres szkolenia obejmuje elementy prawa rodzinnego,
pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę
i umiejętności rozpoznawania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka oraz zadania i kompetencje centrum pomocy rodzinie.
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i trwa
ok. 3 miesięcy (10 spotkań).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, ul. 3 Maja 51,
od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30, pod nr tel.
13 43 420 45.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

„Można odejść na zawsze,
By stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Śp. Ks. Prałata Adama DREWNIAKA
Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej
w Dydni
Rodzinie, parafianom oraz bliskim
składamy wyrazy szczerego współczucia

Redakcja
Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
i Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Brzozowie
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Gmina Haczów doceniona

Gmina Haczów znalazła się na wysokim 21 miejscu zestawienia dziewiątej edycji „Złotej setki gmin podkarpackich”.
Ranking, opracowywany przez Małopolski Instytut Gospodarczy, obrazuje aktywność poszczególnych samorządów.
Zestawienie opracowywane było na podstawie danych
statystycznych za rok 2015. Gminy podzielono na 3 kategorie: miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie. Pod lupą znalazło
się 160 samorządów z Podkarpacia. Analizując każdy z nich
pod uwagę wzięto m.in. dochody i wydatki ogółem oraz na
1 mieszkańca, udział wydatków inwestycyjnych w dochodach
i wydatkach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców czy liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców. Celem tej inicjatywy jest
prezentacja aktywności samorządów, organizacji i mieszkańców podkarpackich gmin oraz promowanie pomysłów i działań
wzmacniających potencjał gospodarczy i społeczny Podkarpacia. Na podstawie tych danych gmina Haczów uplasowała się
na 21 pozycji, najwyższej wśród gmin naszego powiatu.
Warto tu jeszcze dodać, że nieco wcześniej gmina Haczów odznaczona została, już po raz kolejny, certyfikatem
i godłem „Przyjazna Polska”. Samorząd uzyskał certyfikat tematyczny „Kraina historii i kultury”. W poprzednich latach gmina
uzyskała wyróżnienia jako „Gmina z tradycją 2014”, „Dobre
miejsce zamieszkania 2015”. – Zarówno wysoka lokata w ran-

kingu, jak i otrzymane kolejny
rok z rzędu godło „Przyjaznej
Polski” to efekt wieloletniej
pracy wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie
i rozwój gminy. Jest to też
sukces tych, którzy codziennie dokładają wszelkich starań, by nasza Mała Ojczyzna
prężnie się rozwijała. Zdobycie trzeciego tytułu potwierdza również właściwie
obrany kierunek rozwoju, pokazuje rzetelność w ciągłym inwestowaniu w twórców, kulturę
i miejsca wyjątkowe dla historii naszego regionu. Zabiegamy także
o to, by realizując wieloletni plan rozwoju racjonalnie wykorzystywać posiadane zasoby. Rozwój i modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej, systematyczny rozwój bazy oświatowej,
opiekuńczej, sportowej i rekreacyjnej sprawia, że nasza gmina jest
miejscem nie tylko dobrym do zamieszkania, ale też i przyjaznym dla
inwestorów – stwierdził Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Haczów.

Nie było miejsca dla Ciebie

Elżbieta Boroń
fot.www.przyjaznapolska.pl

w dzisiejszym świecie. Program przeplatały słowa wiersza ks. J. Twardowskiego ,,Dlaczego są święta Bożego
Narodzenia”, które pomogły zrozumieć
zebranym, jak właściwie przeżywać to
wielkie wydarzenie w dziejach świata
w codziennym życiu. Inscenizację zakończyła recytacja wiersza ,,Szukasz miejsca Panie” w wykonaniu katechetów.
Kolejna część programu została przygotowana przez p. Z. Zając. Kolędnicy
zawitali na scenie, zaśpiewali, zatańczyli
i wszystkim złożyli noworoczne życzenia.
Anna Kmiotek

Szukasz miejsca Panie, aby się narodzić jak ongiś
w stajni na sianie… czy znajdziesz wolne mieszkanie…

15 stycznia br. w sali kina w Jasienicy Rosielnej został wystawiony program
bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów
z Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej.
Program ten przygotowali katecheci Anna
Kmiotek i ks. Mateusz Sławiński. Zawierał
on dwie części. Pierwszą z nich rozpoczęła
inscenizacja składająca się z czterech scen,
która pokazała zebranym, jak w dzisiejszym
świecie można nie wpuścić Jezusa obecnego w drugim człowieku do swojego domu.
Pokazała ona, co tak naprawdę jest w życiu
ważne i jaka jest istota przyjścia Zbawiciela
26

na ziemię. Często zachowujemy tradycję np. puste miejsce przy wigilijnym
stole, a kiedy mamy okazję zaprosić
Jezusa pukającego do naszego domu,
obecnego w żebraku, bezdomnym, nie
robimy tego… Zaprezentowane sceny
pokazały, jak ludzie współcześni podchodzą do Świąt Bożego Narodzenia.
Stały się refleksją dla bardzo licznie
zebranej publiczności.
W drugiej części po wysłuchaniu tekstu Ewangelii o narodzeniu Jezusa przenieśliśmy się ponad
dwa tysiące lat wstecz i uczyliśmy
się na przykładzie prostych paserzy
i Mędrców, jak przyjmować Jezusa
http://www.powiatbrzozow.pl
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Piłka w grze dla małej Mai
Z myślą o pięcioletniej Mai z Trześniowa, chorej na ostrą białaczkę limfoblastyczną, osiem drużyn piłkarskich
z naszego regionu wzięło udział w Charytatywnym Turnieju Piłki Halowej „Mikołajki dla Mai”. Turniej zgromadził zarówno kibiców sportowych jak i ludzi dobrej
woli, którym zdrowie malutkiej dziewczynki nie jest obojętne.
Rodzina Mai o jej chorobie dowiedziała się w czerwcu 2016 r. Wtedy to
próbowano zdiagnozować przyczynę stale
rosnącego bólu kręgosłupa, który wykluczył małą z każdej aktywności fizycznej,
łącznie z chodzeniem. Straszliwa diagnoza
w postaci ostrej białaczki limfoblastycznej
wywróciła świat rodziny do góry nogami.
– Jest to dla nas naprawdę trudna sytuacja. Wszyscy bardzo przeżywamy chorobę
Majeczki. Jesteśmy ogromnie
zaskoczeni, ale i podbudowani
tym, że w obliczu ludzkiej tragedii potrafią znaleźć się osoby, które są w stanie się zmobilizować i stworzyć coś fajnego
żeby pomóc. Przed Mają jeszcze długa walka, wierzymy
jednak, że wszystko pójdzie we
właściwym kierunku. Naszym
największym marzeniem jest,
by Majeczka wróciła do zdrowia i do rodziny, która ją bardzo kocha i na nią czeka. Chciałabym tutaj
w imieniu Mai, jej rodziców i całej naszej
rodziny podziękować wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację tego turnieju, dziękujemy wszystkim, którzy nas
wspierają w walce o zdrowie Mai – mówiła Magdalena Uliasz, ciocia Mai.
Charytatywny Turniej Piłki Halowej
„Mikołajki dla Mai” to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszeń - „Inicjatywy”
z Haczowa i „Razem dla Jasionowa”. Do
piłkarskich rozgrywek zaprosili osiem
ekip: Fiber Studio Team, Iskra Wróblik,
JKS Jasionów, LKS Sokół Trześniów, OldBoys Haczów, OSP Trześniów, Piwosze

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Polanka i Trenerzy KAP Bardomed. Na
boisku zaprezentowały się też maluchy
z Akademii Piłkarskiej Bardomed z Haczowa, które dały pokaz swoich umiejętności. Po podsumowaniu wyników,
najlepsi okazali się Trenerzy z KAP
Bardomed, tuż za nimi uplasowała się
drużyna OldBoys Haczów i Iskra Wróblik. Najlepszym bramkarzem został
Benedykt Pitera (OldBoys Haczów), zaś
„Królem Strzelców”- Jakub Popielarz
(Trenerzy KAP Bardomed). Najlepsze
drużyny turnieju nagrodzone zostały pamiątkowymi statuetkami wykonanymi
przez firmę Decor ze Zręcina, które udało się pozyskać dzięki staraniom Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa”.
W akcję pomocy Mai aktywnie
włączyła się też społeczność Zespołu

Szkół w Trześniowie. Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz rodziny Mai, mieszkańców
Trześniowa i wolontariuszy ze Stowarzyszenia „Inicjatywy”, wszyscy przybyli
na turniej mogli skosztować pysznych
domowych wypieków oraz napić się
ciepłej kawy i herbaty. Jak przystało na
czas przedświąteczny - nie zabrakło też
św. Mikołaja, który częstował słodkościami.W akcję pomocy Mai włączyły
się również miejscowości Haczów oraz
Malinówka. Wolontariusze kwestowali
tam pod kościołami, zbierając na leczenie małej mieszkanki gminy Haczów.

Cała akcja zakończyła się zbiórką w łącznej wysokości 9 670,20 zł. – Co roku
staramy się zorganizować akcję charytatywną, by wspomóc chore dziecko lub dzieci z terenu naszej gminy.
W tym roku postanowiliśmy pomóc
małej Mai. Jako, że dziewczynka jest
z Trześniowa, turniej zorganizowaliśmy w jej rodzinnej miejscowości.
Ogromnie się cieszymy, że impreza
spotkała się z tak pozytywny odzewem.
Zarówno to przedsięwzięcie jak i te już
minione pokazują, że mieszkańcy naszej gminy mają ogromne serca, które
są niezwykle wrażliwe na pomoc drugiemu
człowiekowi – stwierdził Michał Dąbrowski
Prezes Stowarzyszenia „Inicjatywy” z Haczowa. – W akcję włączyliśmy się bez chwili
wahania. Tak jak Stowarzyszenie „Inicjatywy”, my także posiadamy doświadczenie
w prowadzeniu akcji charytatywnych i stwierdziliśmy, że takie połączenie sił w zrobieniu
czegoś dobrego dla lokalnej społeczności powinno przynieść odpowiedni efekt. Ogromnie
się cieszymy, że turniej zgromadził tak wiele
osób, które nie są obojętne na los dziecka i za
to im dziękuję – podsumował Grzegorz Filak,
Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa”.
Elżbieta Boroń
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uż po raz czwarty w Haczowie zorganizowano koncert charytatywny „Kolędujemy dla…” Tym razem
najsłynniejsze kolędy i pastorałki wyśpiewano z myślą
o dwuletnim Błażeju Bałabanie.
Chłopczyk urodził się z poważną wadą serca tzw.
zespołem HLHS. W szóstej dobie życia przeszedł pierwszą
operację, którą przeprowadzili kardiochirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Błażej po
miesiącu został wypisany do domu. Kiedy miał 4 miesiące, na badaniach kontrolnych wykryto, że przewężona jest
komunikacja międzyprzedsionkowa w serduszku. Spowodowało to, że kolejny etap leczenia (operacja Hemi Fontana) został przyspieszony. Teraz malucha czeka kolejna
operacja.
Koncert to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Parafii Rzymskokatolickiej w Haczowie oraz Szkoły Podstawowej
w Haczowie. Patronat honorowy objął nad nim Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel. Jak co roku, dla licznie zgromadzonej publiczności, najpiękniejsze kolędy i pastorałki
zaprezentowała Orkiestra Dęta „Hejnał” z Haczowa pod
batutą Szymona Kielara oraz Chór „Kamerton” pod dyrekcją Marty Soboty. W tym roku w gronie solistów Orkiestry
Dętej znaleźli się: Karolina Czapor, Lena Ladzińska i Jędrzej Dobrowolski.

fot. Andrzej Józefczyk

Kolędują i wspierają

Zebranych powitali wspólnie Maria Rygiel - Dyrektor GOKiW
i Grzegorz Sobota - Dyrektor Szkoły Podstawowej. Całość poprowadził Krzysztof Błaż. Koncert rozpoczęto kolędą „Cicha noc”, po której
zgromadzeni mogli usłyszeć jeszcze m.in.: „Z narodzenia Pana”, „Bracia patrzcie jeno”, „Bosy pastuszek”, „Mizerna cicha”, „Nad Betlejem
w ciemną noc”, „Dziecino słodka czemu drżysz”, „Szczydryk” i wiele
innych znanych i lubianych tradycyjnych bożonarodzeniowych pieśni.
Nie zabrakło też międzynarodowych szlagierów znanych wszystkim pokoleniom: „Let it snow”, „Merry Christmas everyone”, „All I want for
Christmas” czy też chyba najbardziej popularne „Jingle bells”. W czasie koncertu gościnnie wystąpił także Stanisław Wyżykowski. Wspólnie z Martą Sobotą zagrali na lirach korbowych. Całość, po krótkim słowie ks. Adama Zaremby - Proboszcza Parafii w Haczowie, zakończono
gremialnie odśpiewaną kolędą „Bóg się rodzi”.
Osoby, które chciałyby wesprzeć finansowo walkę rodziców
o zdrowie malutkiego Błażeja mogą to zrobić bądź to przekazując
1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT podając nr KRS 0000266644
w polu informacji dodatkowych wpisując Błażej Bałaban, lub też na
konto: Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, ul. Narbutta
27 lok.1, 02-536 Warszawa
Nr konta na wpłaty złotówkowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272
SWIFT BIGBPLPW wpłata z dopiskiem Błażej Bałaban.
Elżbieta Boroń

Wiersze Józefa Cupaka z Wary
Dzieci Boga

Ku przestrodze

my różne dzieci jednego Boga
wszyscy wezwani przecież do miłości
dokoła siebie wciąż szukamy wroga
słyszymy ciągle trzask łamanych kości

bukiet kaczeńców zerwę ci na łące
a wiosna w domu zawita zagada
potem zabiorę cię na żabi koncert
tylko mi nie mów że nam nie wypada

z podciętych tętnic krwią rosimy drogi
zew nienawiści wypełnia nam usta
ziemia usiana jest kopcami mogił
dusza w nas jęczy wylękniona pusta

my radość dziecka zabijamy w sobie
nas przytłaczają strasznie ważne sprawy
ona umarła i we mnie i w tobie
nie mamy czasu na chwilę zabawy

hołd oddajemy nieznanym nam bogom
na stos ofiarny układamy braci
nie chcemy kochać zupełnie nikogo
nędzarze świata potwornie bogaci

niesiemy dumnie podniesione czoła
stąpamy prawie nie tykając ziemi
i nie słyszymy kiedy ktoś nas woła
mijając innych stajemy się niemi

listopad 2016
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listopad 2016

Miało być inaczej
A wszystko miało być inaczej
Kraj miał być wyspą szczęśliwości
A wielu przecież los tułaczy
Gdzieś nieproszony wysłał w gości
A mieliśmy stanowić jedno
Jak łańcuch ze splecionych dłoni
A w tym problemu tkwi dziś sedno
Że znów jesteśmy my i oni
A wolność mieliśmy na wargach
A dzisiaj to najbardziej boli
Wielu w protestach tkwi i skargach
Bo zachłysnęli się w swawoli
I znowu nasze polskie sprawy
Załatwiać za nas mają inni
„ja przecież byłem dobry, prawy
A oni są wszystkiemu winni”

http://www.powiatbrzozow.pl
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Ogródek Seniora

Dzięki wygranej w konkursie Tesco grupa Kobiet Aktywnych mogła na działce, która wcześniej została przygotowana przez właścicieli, posadzić ozdobne rośliny, usypać ścieżki, postawić namiot, huśtawkę oraz ławki i stoliki. Niestety koniec
realizacji przedsięwzięcia przypadł na porę jesienną i pomimo, że
ogródek był gotowy do użytku nie zdążyliśmy się nim długo nacieszyć
w tym roku. Realizatorki projektu już od wczesnej wiosny zapraszają do
aktywnego uczestnictwa w działalności Ogródka Seniora. Planowane są
mini koncerty, wieczorki recytatorskie czy zwykłe spotkania przy kawie
czy herbacie.
Grupa Kobiet Aktywnych ma nadzieję, że miejsce to na stałe wpiW ramach konkursu „Decydujesz - Pomagamy” orga- sze się w krajobraz Humnisk i zawsze będzie tętnić życiem. Zapraszamy
nizowanego przez Tesco, grupa Kobiet Aktywnych z Hum- do uczestnictwa w wydarzeniach już od wiosny.
Kobiety Aktywne
nisk wygrała i otrzymała od organizatorów nagrodę główną
w kwocie 5 000 zł na realizację swojego projektu. Celem
tego przedsięwzięcia było stworzenie miejsca spotkań i integracji osób starszych, które często w dzisiejszym zabieganym świecie pozostają same pomimo, że ich domy są pełne
ludzi. Miejsce, w którym mogą spotkać się ze swoimi rówieśnikami, dawnymi kolegami ze szkolnej ławy, czy po prostu
znajomymi jest z pewnością bardzo dobrym pomysłem.

Po chińsku, ale w Starej Wsi
Reem i Quinta to dwie wolontariuszki
z Chin, które gościły w Rodzinnym Domu
Dziecka Kingi i Jana Skarbków ze Starej Wsi. Dziewczęta przyjechały do Polski
w ramach praktyk zorganizowanych przez
międzynarodową organizację AIESEC.
Reem i Quinta to już kolejne wolontariuszki goszczące w Starej Wsi. Obydwie
są studentkami uczącymi się na uniwersytecie w Hong Kongu. W minionym roku
były tutaj także Thitapha z Tajlandii i Gloria
z Meksyku. – Takie wizyty to znakomite lekcje geografii i kultury danego kraju. Zupełnie
inaczej przyswaja się wiadomości przekazane i zobrazowane przez osobę żyjącą i tam
mieszkającą, a inaczej czytając czy ucząc się
tego na lekcjach. Reem przepięknie śpiewa,
zaprezentowała nam na przykład kawałek
opery chińskiej – niesamowite. Obydwie
dziewczyny grają też na instrumentach muzycznych. Nauczyły nas m.in. jeść pałeczkami, co wcześniej w ogóle było dla nas abs-
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„Brzozowska Gazeta Powiatowa"
w języku chińskim

trakcją. Próbowały też naszych tradycyjnych
dań. Bardzo smakował im rosół i pierogi,
a i na wigilii także skosztowały dań typowych
dla tego święta - opowiadała Kinga Skarbek.
Dziewczęta przebywały w Starej Wsi końcem
roku, a ich pobyt zbiegł się także ze świętami
Bożego Narodzenia. – W tej części Europy
jestem po raz pierwszy. Cieszę się, że mogłyśmy być tutaj na święta. To zupełnie inne

doświadczenie. U nas Boże Narodzenie
jest normalnym dniem. Są okolicznościowe dekoracje na budynkach, ale
nie celebrujemy jakoś szczególnie tego
dnia. Pierwszy raz mogłyśmy też zobaczyć kolędników śpiewających kolędy.
Niezapomniany widok – mówiła Reem.
Dziewczyna przygotowała również
prezentację o Chinach. Opowiedziała
m.in. o tradycjach, kulturze, strojach,
zwyczajach, religii czy też architekturze. Równie ciekawie zaprezentowany
został Hong Kong. Opowiedziała o nim
Quinta, mieszkająca tam od urodzenia.
W interesujący sposób przedstawiła
realia życia na wyspie. Opisała także
znajdującą się tam faunę i florę, klimat
czy też religie. Zwróciła także uwagę
na dużą gęstość zaludnienia samego
Hong Kongu oraz kilkudziesięciopiętrowe drapacze chmur, które są domami mieszkańców tego terytorium. Najwięcej emocji wzbudziła jednak nauka
pisania w języku chińskim.
Elżbieta Boroń
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Trzecia pora roku
Spotkanie zatytułowane „Trzecia Pora Roku”,
które odbyło się 11 grudnia w Saloniku „W Krzywem
Zwierciadle” zwieńczyło odchodzący rok 2016 i jednocześnie zainicjowało cykl kolejnych pomysłów pani
Bogusławy Krzywonos, które ma zamiar zrealizować
w nadchodzącym nowym roku, a nazwanych przez nią
„Z muzyką przez świat”.
Motto spotkania „Tempus fugit” (Czas ucieka)
nawiązywało nie tylko do jesiennego obrazu za oknem,
który wzbudza zwykle w każdym z nas refleksję nad
upływającym czasem, ale także do niedawno obchodzonych osiemdziesiątych urodzin
autorki spotkania i założycielki Saloniku „W
Krzywem Zwierciadle” pani Bogusławy.
Trzecia pora roku to, jak wszystkim
wiadomo, jesień, nie mogło więc zabraknąć
o niej tekstów. Na początku licznie zebrani goście posłuchali piosenki „Wspomnienie”. Ten
znany przebój Niemena w Saloniku „W Krzywem Zwierciadle” wykonała Katarzyna Kot
do akompaniamentu gitary. Następnie Kasia
wraz z koleżankami z Gimnazjum w Dydni:
Natalią Śnieżek, Karoliną Wójcik i Kingą Węgrzyńską
zarecytowały jesienne wiersze znanego grabownickiego poety Kazimierza Michańczyka („Nie dogonisz”
i „Jesień na Otrycie”) oraz Marka Rajchela z Iwonicza
Zdroju („Takie jest życie” i „Póki co miej marzenia”
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z tomiku „Zakamarki duszy”). Do tych
pięknych poetyckich rozważań dołączono także popularny wiersz Hanny Zdzitowieckiej „Za co lubimy jesień”.
Po nastrojowym wstępie gimnazjalistek rozpoczęła się główna część
spotkania, którą stanowił koncert nastrojowych piosenek wykonanych przez
duet muzyczny - Iwonę i Marka Rajchelów z Iwonicza Zdroju. Państwo Rajchelowie grają od wielu lat w zróżnicowanym składzie muzycznym. Tym razem
do Krzywego zawitali tylko we dwoje
prezentując swój dorobek jako
zespół „Diamond Duo”. Piosenki, które wykonywali stanowiły
głównie ich autorską twórczość,
ale nie zabrakło też znanych coverów np. „Jesienny pan” z repertuaru Hanny Banaszak, czy
„Santa Maria de la mer” Mireille
Mathieu. Zwieńczeniem recitalu
państwa Rajchelów była kolęda „Białe święta”, która dzięki
wyjątkowemu wokalowi pani
Iwony przeniosła wszystkich myślami w kierunku nadchodzących najpiękniejszych dni w roku - dni świątecznych. Wspólnie z zespołem zebrani goście
odśpiewali też pani Bogusławie gromkie „Sto lat” z okazji Jej niedawnych
urodzin. A potem Gospodyni całego spotkania, jak zawsze podziękowała
wszystkim, którzy wspierają jej działalność: Stowarzyszeniu Ludzi Twórczych z Brzozowa, rzeszowskim „Amazonkom”, portalowi „Brzozowiana”
i indywidualnym osobom z kręgów „Saloniku”.
Potem było łamanie się opłatkiem i życzenia z okazji nadchodzących
świąt, a na koniec, jak zwykle, miłe pogawędki przy słodkościach i herbatce.
O stołowe przysmaki zadbały panie Bożena Howorko, Zofia Kot i Bogusława
Krzywonos, a wsparła je organizacyjnie pani Ania Kocyła.
Warto dodać, że całemu spotkaniu towarzyszyła wspaniała galeria fotografii jesiennych przedstawiających malownicze miejsca Iwonicza Zdroju.
Autorką tych zdjęć była pani Bogusława Krzywonos, jak widać człowiek
o talentach wielu…, bo i fotografie warte były obejrzenia, a Iwonicz w rudobrązowej kolorystyce jesiennej wyglądał naprawdę czarująco.
Kolejne projekty pani Bogusławy już niebawem. Na pewno warto będzie o nich napisać i poczytać.

Jadwiga Rajtar-Żaczek
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Wyjątkowe świętowanie w Przedszkolu w Starej Wsi
Pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości był poczęty…
Przedszkole, to miejsce, do którego dziecko trafia nie po to, by przez
kolejnych kilka godzin ciągle oczekiwać na powrót mamy i taty. Tutaj
rozpoczyna się dla dziecka kolejny,
niezwykle ważny etap w jego życiuczas otwierania się na świat, nauka
funkcjonowania w grupie, poznawanie
nowych zasad panujących wśród ludzi
i nabywanie wartości, czas szeroko rozumianego rozwoju. Nie może w nim
jednak zabraknąć ciepła, zrozumienia,

jest również integracja rodziców, która przyczynia się do zaangażowania i budowania
przez nich atmosfery uczestnictwa we wspólnej sprawie, której to istotą jest dawanie dzieciom poczucia, że przedszkole to nasze, wspólne, bezpieczne i dobre miejsce.
Czasem szczególnie przeżywanym
w ochronce, zarówno przez dzieci, opiekunki
jak i rodziców, są Święta Bożego Narodzenia.
Prócz śpiewu kolęd i wykonywania różnego
rodzaju ozdób, w tradycję placówki wpisały się
dwa wyjątkowe obyczaje.

czułości i miłości, której dziecko tak
bardzo pragnie i potrzebuje - mówi
siostra Lidia Stępień - Dyrektor Przedszkola Niepublicznego im. Sługi Bożej
Siostry Leonii Nastał, Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek w Starej Wsi.
Przedszkole, prowadzone przez
siostry, już od progu ujmuje swoim kameralnym, ciepłym klimatem. Nie jest
to wielka instytucja, ale mały, przytulny domek, który na czas pobytu dzieci,
staje się dla nich autentycznym, drugim
domem, drugą rodziną. Pośród czterdziestu przedszkolaków nikt nie jest
anonimowy, wszyscy dobrze się znają,
gdyż mają tę możliwość, by po czasie
zajęć prowadzonych w mniejszych grupach, spotkać się razem, na wspólnym
posiłku, modlitwie i zabawie.
Troską przedszkola od zawsze

Po pierwsze, przedszkole co roku organizuje
„Bożonarodzeniowe Zadania”. Mają one włączyć do
działań rodzica i dziecko,
a następnie przenieść się
na atmosferę budowania
wspólnoty z pozostałymi
rodzinami. W tym roku dzieci miały przynieść
do przedszkola, wykonane wspólnie z rodzicami aniołki. W miarę powiększania się kolekcji,
rosła radość, poczucie dumy i zdrowej rywalizacji. Anioły - niezwykłe rękodzieła dzieci
i rodziców, ozdobiły wreszcie przedszkolną
choinkę - wyjątkową, niepowtarzalną i jakże
wymowną.
Drugi zwyczaj, to bożonarodzeniowe jasełka, na które zapraszani są rodzice i dziadkowie, ale nierzadko przybywają na nie pozostali
członkowie rodzin. Dzieje się tak, gdyż wspo-

mniane widowiska, to prawdziwe dzieła
sztuki, dalekie od tradycyjnych, przedszkolnych recytacji i występów. Ambitne
inscenizacje, z głębokim scenariuszem
i wymownymi tekstami, oprawione są za
każdym razem w kunsztowne kostiumy
teatralne, niepospolitą scenografię, chorografię, oświetlenie i muzykę. Dzieci,
korzystając z życzliwości przełożonej generalnej sióstr służebniczek - matki Beaty
Chwistek, która udostępnia przedszkolakom klasztorną salę teatralną, mają możliwość wystąpienia na tzw. wielkiej scenie
i doświadczenia tych uczuć i wrażeń, które towarzyszą twórcom dzieła teatralnego.
Tego roku dzieci zaprezentowały niezwykłe widowisko - „Jasełka na strychu”.
Bogactwo formy i przekazu poruszyło
licznie zebraną publiczność. Była radość,
oklaski i łzy wzruszenia. Przede wszyst-

kim jednak dominował podziw dla małych
aktorów i opiekunów. Na pytanie, czy nie
ma obaw, że tak wielkie przedsięwzięcie
może przerosnąć przedszkolaków, siostra
Lidia Stępień odpowiada: „Dzieci, to istoty niezwykle mądre i wrażliwe. Rozumieją
więcej i czują bardziej, niż nam się może
wydawać. Angażują się niezwykle i bardzo
na poważnie traktują swoje role. Są w nich
autentyczne i dlatego tak poruszające.
Nie boją się, ani nie wstydzą uczuć, dlatego tak pięknie oddają na scenie radość,
strach, zaciekawienie, niepewność itd.
A kiedy wiedzą, że na widowni siedzi
mama, tata, czy babcia z dziadziem, z całego serca śpiewają i prezentują się najpiękniej jak potrafią, by potem usłyszeć, że
byli wspaniali. Niekiedy mogą przydarzyć
się potknięcia - to praca z dziećmi i takie
ryzyko istnieje zawsze, ale prawda, która
płynie z przekazu dzieci, pozostaje w sercach na długo”.
Gratulujemy siostrom i całej obsłudze przedszkola niezwykłego dzieła. Pełni
wzruszeń, pozostajemy w oczekiwaniu na
kolejną inscenizację.
Anna Futyma, fot. Sławomir Olszyk
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„Śpiewane” Jasełka w ZS w Orzechówce
zusa w grocie. W pozostałych rolach wystąpili:
Artur Chrobak (Archanioł Grabriel), Kinga Sobaś, Natalia Supel, Ewa Wierzbicka, Angelika
Potoczna, Julia Owoc, Izabela Kwolek, Anna
Chrobak, Julia Cwynar i Martyna Masłyk (niewiasty z Nazaretu), Jakub Śnieżek (posłaniec),
Witold Wilusz, Wojciech Wilusz, Karol Cwynar, Bartosz Golis, Kacper Remiec i Kamil
Śnieżek (pasterze), Weronika Buczek (osioł),
Marcin Lipiński (owieczka), Amadeusz Szmyd
(Kacper), Michał Folta (Melchior), Krystian
Preisnar (Baltazar), Weronika Śnieżek (gwiaz-

Pan się rodzi! Ktoś Go widzi!
Ktoś Go słyszy! Pan się rodzi!
Nieraz w jednym, w dwóch dość ciszy,
By dla wszystkich tu przychodził.
Pan się rodzi w zgiełku naszych myśli,
W zgiełku naszych myśli do nas szepcze,
Że Jemu się taki świat przyśnił,
Gdzie wiara to serce.
(fragm. piosenki K.Groniec „Kolęda cisza”)

Boże Narodzenie to czas, gdy wszyscy wokół stają się dla siebie bardziej
życzliwi i otwarci, zapominając o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić
wyjątkowy charakter tegorocznych świąt,
uczniowie naszej szkoły uczynili tradycji
zadość i dnia 22 grudnia 2016 roku wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe.
Tym razem były one przedstawione
w sposób melodyjny. Historia Maryi i Józefa wyśpiewana została przez chór anielski, którym dyrygował niezastąpiony ks.
Dominik Długosz. Kolędy i pastorałki zobrazowane zostały w przepięknie przygotowanej scenerii projektu pani Kamili Zofii
Pilawskiej. Aktorzy z naszego Gimnazjum
bez słów przedstawili sceny narodzin
Chrystusa i podbili serca publiczności. Łza
w oku zakręciła się niejednemu z nas, gdyż
było to wspaniałe przeżycie zarówno dla
aktorów i wokalistów, jak i nauczycieli,
uczniów oraz zaproszonych gości.
Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali świątecznych życzeń pani Dyrektor Ewy Niemiec, do których dołączyła się
również pani Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek. W świątecznych
nastrojach uczniowie udali się do sal na
klasowe spotkania wigilijne.

30 grudnia 2016 roku
„śpiewane” Jasełka można było
obejrzeć i usłyszeć ponownie.
Przyjście na świat Jezusa według
scenariusza i choreografii Karoliny Chrobak chciały zobaczyć nie
tylko dzieci, ale także młodzież,
dorośli i starsi mieszkańcy Orzechówki. I znów historia mogła się
powtórzyć: zgasły światła, a na
środek sceny wyszedł najmniejszy
z aniołków, w osobie Julki Pazdro.
Swoim śpiewem przywołała rzeszę aniołów – tak powstał chór przewodniczący całemu przedstawieniu.
Na scenie pojawiła się Maryja (Olga
Wojtowicz), która swoim pięknym wokalem zaczarowała całą salę. Zaczęło
się od zwiastowania, przez nawiedzenie św. Elżbiety (Kamila Boroń), zaślubin z Józefem (Miłosz Cyran), wędrówki w poszukiwaniu schronienia,
skończywszy na narodzeniu Pana Je-

da), Kacper Glazer (Herod), Piotr Szmyd (sługa), Dawid Kuśnierczyk (diabeł), Iwona Drąg
(śmierć). Nie sposób wymienić wszystkich
zaangażowanych w to wspaniałe przedsięwzięcie, gdyż każdy z nas włożył w nie całe swoje
serce. Tak więc niechaj odwieczna i nieprzemijająca prawda, że „Bóg się rodzi, moc truchleje…”- napełni nas wiarą, nadzieją i miłością.
Karolina Chrobak

GWIAZDKA Z PCK

ozdoby rozchodziły się jak świeże bułeczki. Główną atrakcją kiermaszu
były makaronowe choinki, które chwilę wcześniej wzięły udział w szkolnym konkursie.
Opiekę nad akcją sprawowały panie: Iwona Boczar, Monika Szubrycht, Anetta Górecka, Małgorzata Śnieżek i Barbara Szafran. Zebraną
kwotę przekazaliśmy na konto Polskiego Czerwonego Krzyża, który co
roku organizuje ogólnopolską akcję „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, podczas której zbierane są pieniążki dla dzieci z ubogich rodzin, którym w ten
sposób pomagamy lepiej i radośniej przeżyć Święta Bożego Narodzenia.
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom biorącym udział w tej akW dniach 8 – 13 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół cji oraz tym, którzy wykonali ozdoby, jak i kupującym dziękujemy.
w Jabłonicy Polskiej odbył się Kiermasz Świąteczny, podIwona Boczar – opiekun Szkolnego Koła PCK
czas którego można było kupić świąteczne ozdoby tj. piękne,
kolorowe choinki, aniołki z makaronu i masy solnej, cudne
bombki, bałwanki, gwiazdki czy inne wspaniałe ręcznie wykonane ozdoby przez dzieci i młodzież naszej szkoły.
Akcja zainicjowana przez Szkolne Koło PCK przy
współpracy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu
UNICEF cieszyła się wielkim zainteresowaniem, a cudne
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Czy to wszystko zdarzyło się przypadkiem?
Przedstawienie bożonarodzeniowe w Orzechówce
Ilekroć jadę pociągiem lubię obserwować współtowarzyszy podróży i zastanawiać się, kim są, dokąd jadą, co robią
w życiu, co myślą, czują? Jedni milczą,
drudzy czytają, kolejni zakładają słuchawki lub włączają laptopa i nie chcą mieć
z otoczeniem nic wspólnego. Jeszcze inni
rozglądają się, zagadują, rozpoczynają rozmowy. Przekrój społeczeństwa: studenci,
całe rodziny, osoby starsze, biznesmeni, duchowni – naprawdę
można spotkać przeróżnych ludzi.
Takie sytuacje przypomniały mi się podczas oglądania spektaklu pt. „Wigilia, która
zdarzyła się przypadkiem”, przygotowanego i przedstawionego
przez ks. Dominika Długosza
i jego parafian – mieszkańców
Orzechówki, którego akcja rozgrywa się na peronie dworca kolejowego
i gdzie spotykamy, a jakże: młodego księdza, bezdomnych, zawiadowczynię, grupę
młodzieży, studenta, ateistkę, biznesmena,
polityka, dzieci, harcerki i narkomankę,
czyli cały kalejdoskop osobowości i charakterów.
„Zaświeciła już pierwsza gwiazda.
Wybrzmiała już pierwsza kolęda. Nadszedł
czas narodzin Króla – Jezusa Chrystusa. Jednak nikt tego nie zauważył. Każdy
gdzieś się śpieszył, był pochłonięty swoimi zajęciami. Nikt nie miał czasu, żeby
zastanawiać się nad Bożym Narodzeniem.
Wszyscy gdzieś biegli. Ale dokąd? Nasze
życie podobne jest do wielkiego dworca.
Przed każdym z nas staje tyle możliwości, tyle torów, peronów, pociągów. Także
każdy z nas dostał bilet: kierunek – NIEBO. Tylko którędy? Żeby nie wybrać się

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

w podróż bez Boga. On jeden zna
początek i koniec naszej drogi. On
nieustannie czuwa na wszystkich zakrętach naszego życia.” - tak mówił
ksiądz Dominik we wstępie do spektaklu.
W przedstawieniu o nietypowej wigilii, które mogliśmy obejrzeć 6 stycznia 2017 roku, nic nie

dzieje się przypadkiem – tak, jak
w życiu człowieka wierzącego nie
ma „przypadków”. Zaskakujące sceny, trudne pytania, nieoczywiste odpowiedzi, ważne problemy, wachlarz
postaci i ich historii życiowych, do
tego piękna muzyka, ascetyczne dekoracje i adekwatne do postaci stroje i rekwizyty. Myślę, że ta sztuka
nie pozostawiła nikogo obojętnym.
W każdym widzu, a na szczęście tych
nie zabrakło, bo sala kina w Jasienicy
Rosielnej była dosłownie wypełniona
po brzegi, wzbudziła jakąś refleksję.
Niejedna osoba ocierała łzę, kiedy
dziewczyna narkomanka przytulała
się do swojej mamy.
To świąteczne popołudnie, kiedy to rzeczywiście mróz skrzypiał,
a Trzej Królowie maszerowali z da-

rami dla Jezusa w orszakach w całej Polsce, w
Jasienicy Rosielnej było pełne zadumy nad naszym przeżywaniem świąt, wigilii Bożego Narodzenia. Dziękujemy, że mogliśmy ten czas
spędzić obcując ze sztuką, podziwiając pracę,
talenty, zaangażowanie wielu osób, które to
przedstawienie przygotowały i przedstawiły.
Mam nadzieję, że każdy widz zastanowił się nad
tym, jak wyglądały jego święta, jak wyglądają
jego relacje rodzinne, jaka jest jego wiara i poczucie odpowiedzialności...
„Pan się rodzi - kto Go widzi - kto Go słyszy - Pan się rodzi...” – wybrzmiało w jednym
z utworów podczas tego przedstawienia. Kolejne Święta Bożego Narodzenia za nami. Pan się
narodził. Pan! Nasz Bóg! Czy to usłyszałeś? Czy
to zobaczyłeś? Czy poczułeś to w swoim sercu...
przypadkiem?
Ewa Gurgacz, fot. Krystyna Kielar
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Fundacja Pomocy Dzieciom działa już 14 lat, pomagając dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym czy
pochodzącym z rodzin wykluczonych
społecznie. Umożliwiamy podopiecznym pozyskiwanie 1% podatku dochodowego w ramach prowadzonych przez
nas subkont. Co roku organizujemy
wyprawki szkolne dla dzieci oraz fundujemy stypendia dla uzdolnionej młodzieży.
Mijający rok upłynął Fundacji
pod znakiem licznych wydarzeń. Do
najważniejszych z nich należy podjęcie współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Utworzono Radę Naukowo-Ekspercką,
która będzie udzielać wsparcia naukowego, merytorycznego i praktycznego.
Jak co roku przygotowaliśmy wspólnie ze sklepem Mrówka Dzień Dziecka
z masą atrakcji dla dzieci ze środowiska
lokalnego.
W trakcie wakacji, przy wsparciu
Burmistrza Brzozowa i Fundacji PKO Banku Polskiego realizowaliśmy projekt
„Twórcze Wakacje”. Wzięło w nim udział 14 dzieci
w wieku 8 – 16 lat. Projekt
obejmował zarówno zajęcia
z psychologiem, jak i warsztaty
teatralno-artystyczne,
w trakcie których dzieci mogły odkrywać swoje talenty.
Zakończeniem zadania był
wyjazd do Rzeszowa, w czasie którego dzieci odwiedziły
Muzeum Dobranocek oraz
Trasę Podziemną.
We wrześniu rozpoczęliśmy realizację kolejnego dużego projektu pn. „Aktywna młodzież sposobem
na aktywne społeczeństwo”. Jest on

Fundacja Pomocy Dzieciom
im. Stanisławy Bieńczak
– podsumowanie roku 2016
współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie to obejmuje szereg działań
aktywizujących pod względem społeczno-obywatelskim skierowanych do dwóch
grup wiekowych: dzieci od 11 do 13 roku
życia (dla nich utworzono Akademię Kreatywnego Rozwoju) oraz młodzieży od 16
do 18 roku życia (Młodzieżowa Rada Fundacji).
Dla młodszej grupy przeprowadzono w tym roku zajęcia socjoterapeutyczne
z psychologiem. Dzieci zapoznały się również z ginącymi zawodami artystycznymi.
W trakcie zajęć w Warsztatach Terapii Za-

Akademia Kreatywnego Rozwoju
- warsztaty z wikliny

Twórcze Wakacje - warsztaty artystyczne

jęciowej w Starej Wsi brały udział w warsztatach wyplatania wikliny i warsztatach
ceramicznych. Grupę starszą przygotowu-

Dzien Dziecka - warsztaty ceramiczne
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jemy do bycia liderami – wolontariuszami, którzy będą aktywnie
zaangażowani w działania Fundacji na rzecz lokalnej społeczności.
Dlatego też jednymi z pierwszych
zajęć były warsztaty z zakresu
wolontariatu i liderowania. Odbyło się też spotkanie z dyrektorem banku i z przedstawicielami
Policji.
W ramach integracji odbyła się wycieczka edukacyjna do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Chcąc
uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, w listopadzie zorganizowaliśmy spotkanie patriotyczne
w Brzozowskim Domu Kultury. W grudniu
zorganizowaliśmy warsztaty artystyczne dla
Akademii Kreatywnego Rozwoju oraz spotkanie świąteczne dla uczestników projektu
oraz podopiecznych Fundacji i ich rodzin.
Przy dofinansowaniu ING Banku Śląskiego przygotowaliśmy paczki świąteczne dla
najbardziej potrzebujących podopiecznych
Fundacji.
Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim tym, którzy wspierają naszą Fundację zarówno finansowo, jak i rzeczowo.
Serdecznie dziękujemy współpracownikom
i wolontariuszom. Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia życzymy spokojnych i spędzonych w gronie najbliższych Świąt.
Beata Szostak
http://www.powiatbrzozow.pl
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Hej kolęda, kolęda…
Na rynku wydawniczym pojawiły się „Pastorałki i
kolędy z melodyjami” X.M.M. Mioduszewskiego. Pozycja zawiera prawie 300 stron kolęd z nutowym zapisem.
Książka to reprint najstarszego polskiego śpiewnika kolędowego z nutami, przeznaczonego do powszechnego użytku, wydanego w latach 1843-1853. Oprócz niego na rynku wydawniczym dostępna jest jeszcze jedna
pozycja Mioduszewskiego, zawierająca pieśni z całego
roku liturgicznego.
– W zbiorze możemy znaleźć pastorałki i kolędy
domowe zebrane i spisane przez księdza Michała Marcina Mioduszewskiego. Urzekają one swoim pięknem,
prostotą, a nieraz i rubasznym humorem. Oprócz tych zupełnie nieznanych są tutaj także te najbardziej popularne
z oryginalną ilością zwrotek. Pozycja ta jest takim naszym swoistym skarbem narodowym, a wiele z zapisanych
tu kolęd, dzięki temu śpiewnikowi zyska drugie życie.

Estetycznie i czytelnie wydana pozycja, w formacie
dostosowanym do trzymania w dłoni, z pewnością
zachęci nie tylko do śpiewania, ale też przypomnienia sobie wielu przepięknych kolęd, nieraz już całkowicie zapomnianych – stwierdziła Barbara Bator
z Zespołu Muzyki Dawnej „Vox Angeli”, znanemu
brzozowskiej społeczności z „Podkarpackich Spotkań Lirników”.
„Pastorałki i kolędy z melodyjami” udało się
wydać dzięki ciężkiej pracy prawdziwych pasjonatów. Wszystko zaczęło się półtora roku temu, kiedy
to ukazał się nakład pilotażowy 20 egzemplarzy śpiewnika z pieśniami na
cały rok. Chętnych nie brakowało. Wydano więc duży nakład śpiewnika kościelnego, a zaraz po nim przyszedł czas na kolędy. Ogromny wkład w tworzenie i wydanie włożyli Jan Perzyński, Bartosz Izbicki, Michał Siciarek,
Tomasz Tuszka i Paweł Przyrowski. Śpiewnik wydała Fundacja Kultury
i Sztuki Europejskiej ARS LONGA Mieczysława Święcickiego z Krakowa.
Śpiewnik można zakupić przez internet w sklepie Magia Musica
http://www.magiamusica.com/index.php?id=47&produkty_id=502
Elżbieta Boroń

Człowiek wielkiego serca i ogromnej życzliwości
Ksiądz Prałat Adam Drewniak (15 XII 1953 – 6 I 2017)
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
Ks. Jan Twardowski

Pogodny uśmiech i łagodny wzrok
ujmowały, przyciągały, obdarzały życzliwością. Wizerunek zamyślonego księdza
pochylającego się nad ludzkim losem podkreślał charyzmę. Emanująca wrażliwość
i wyrozumiałość budowały bliskie relacje,
rozciągały nić porozumienia zarówno z bliskimi, jak i ledwie napotkanymi osobami.
Życiowa postawa budziła szacunek. Zapewniała zaufanie parafian, tak potrzebne w kapłańskiej posłudze.
Takim zapamiętali Go wierni, znajomi, osoby, z którymi współpracował. Zarówno z tymi przed laty, jak i współcześnie.
Wspierał modlitwą i dobrym słowem, dodawał otuchy. Nie dzielił ludzi na tych o reputacji wątpliwej i nieskazitelnej. Nie przeszedł
obojętnie obok nikogo. Dla każdego znalazł
przynajmniej chwilę czasu. Był Osobą potrafiącą rozmawiać z każdym człowiekiem na
wszystkie tematy. Zawsze rzeczowy, opanowany, błyskotliwy, dowcipny.
I odważny, bo angażując się w działalność opozycyjną w latach osiemdziesiątych
nie obawiał się szykan ze strony władzy.
Trwał w oporze do ówczesnej politycznej
rzeczywistości, pomagając „Solidarności”
aż do roku 1989. – Księdza Adama osobiście poznałem w roku bodaj 1984. Tworzyliśmy wówczas, jako działacze „Solidarności” Komisję Charytatywną, a następnie
Aptekę Leków Zagranicznych, służących
w potrzebie ludziom „Solidarności”. Mówiąc wprost znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, czy materialnej. Obydwie
instytucje funkcjonowały przy krośnieńskiej
Farze, gdzie Ksiądz Adam Drewniak był wtedy wikarym. Zarówno Komisja, jak Apteka
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

fot. Arch. Urzędu Gminy Dydnia
stanowiły ponadto skuteczną przykrywkę
do konspiracyjnych spotkań. Miejscem ówczesnych nielegalnych zebrań na terenie
farnej parafii było właśnie mieszkanie Księdza Adama. Niezwykle nam życzliwy Kapłan wyróżniał się dyskrecją. Ale to cecha
ludzi z klasą. Nie zadawał zbędnych pytań,
a jak sytuacja tego wymagała, natychmiast
służył pomocą. Mało mówił, dużo robił.
Człowiek czynu, a nie słowa. Idealnie się
z nim współpracowało, bo czuliśmy się przy
nim bezpiecznie, darząc się wzajemnym,
bezgranicznym zaufaniem. Jego mieszkanie stanowiło też swoisty magazyn z tak
zwaną bibułą, czyli podziemnymi wydawnictwami, między innymi „Solidarnością
Podkarpacką”. Materiały te Ksiądz Adam
przewoził również swoim samochodem,
realnie narażając własne bezpieczeństwo.
Nigdy nie odmówił. Był gorliwym kapła-

nem, prawdziwym patriotą, szczerym
człowiekiem. Człowiekiem wielkiego
serca. Po zmianach ustrojowych w Polsce spotykaliśmy się przy okazji różnych
patriotycznych uroczystości, ale również
prywatnie. Pozostaliśmy przyjaciółmi.
Zawsze z radością się witaliśmy, serdecznie rozmawialiśmy, chętnie spędzaliśmy czas, którego oczywiście non stop
brakowało. Do takich ludzi, jak Ksiądz
Adam po prostu się lgnie. Przyciągał
naturalną życzliwością, szczerym uśmiechem, mądrym spostrzeżeniem, trafną
oceną sytuacji. Ostatni raz rozmawiałem
z Nim przed wigilią. Złożyliśmy sobie
życzenia, zamieniliśmy kilka zdań. Wydawał się być w dobrej dyspozycji, choć
wiedziałem o trapiących Go problemach zdrowotnych. Zmarł kilkanaście
dni później, zdecydowanie za wcześnie.
Mimo choroby nigdy się nie skarżył, nie
utyskiwał na rzeczywistość, nie dawał
po sobie poznać, że coś jest nie tak. Odchodził tak, jak i żył, czyli z klasą. Takim
Kapłanem i Człowiekiem Go zapamiętałem i zawsze będę pamiętał – powiedział
Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski,
w przeszłości działacz „Solidarności”.
Ks. Adam Drewniak urodził się
15 grudnia 1953 r. w Brzozowie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1978
r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w Majdanie Królewskim, Dydni
i Krośnie-Farze. Od 1 lipca 1986 r. pełnił
funkcję administratora, a od 7 stycznia
1991 r. funkcję proboszcza w Dydni.
W latach 1997-2010 był dziekanem dekanatu grabownickiego.
Sebastian Czech
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Kapelan chorych i nauczyciel młodych
Ksiądz Prałat Tomasz Zięba (7 XI 1931 – 7 I 2017)

Duszpasterska misja szpitalnego kapelana czyniła z Niego kapłana wyjątkowego. Posługującego wszak wśród chorych,
starszych i niepełnosprawnych. Ludzi najbardziej potrzebujących wsparcia. Zarówno
psychicznego, jak i fizycznego. Ale przede
wszystkim duchowego.
Takowe cierpiący otrzymywali od
Księdza Tomasza. Głównie nadzieję i otuchę ograniczające destrukcyjne emocje.
Wszystko dzięki rozmowom o lęku, bólu
i przeznaczeniu. Słowom dotykającym sedna wiary, wypowiadanym w obliczu najcięższych człowieczych doświadczeń, często
w sytuacjach ekstremalnych. Na pograniczu
życia i śmierci. Jego pogodne usposobienie,
wrażliwość, roztropność czyściły głowy pacjentów z czarnych myśli. Pomagały godzić
się z losem, nadawały nowy sens istnienia,
roztaczały perspektywy. Przestawiały na
inne egzystencjalne tory, zachęcały do zmiany dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń, wytyczenia sobie kolejnych celów
i zamierzeń. Ksiądz Tomasz pomagał zrzucać brzemię bezradności i zwątpienia, podpinał kroplówkę podającą optymizm. Potrafił wykrzesać z człowieka dodatkowe siły.
Do walki o zdrowie i życie.

zdrowia, ile skłóconych żyje dziś w zgodzie, ile samotnych otrzymało wsparcie.
Nigdy nie zamknął drzwi przed człowiekiem szukającym dobrej rady, przed
człowiekiem, którego przygniatał ciężar
codzienności. Wspierał chorych nie tyl-

ko duchowo, ale i wedle możliwości materialnie. Kiedy komuś brakowało pieniędzy
na lekarstwa – wspominał Księdza Tomasza Antoni Kolbuch – Dyrektor szpitala
w Brzozowie.
Ksiądz Tomasz Zięba od lat 60-tych,
przez blisko 40 lat pracował jako katecheta
w brzozowskich szkołach średnich. – Przez
dziesięciolecia kształtował serca i charaktery młodzieży. Uczniowie zawsze bardzo
chętnie uczestniczyli w prowadzonych przez
Niego lekcjach religii. W pamięci swoich wychowanków zapisał się jako kapłan
z powołania, Człowiek pogodny, życzliwy
dla wszystkich. Człowiek o wielkim umyśle
i jeszcze większym sercu, z którym zawsze
można było porozmawiać o różnych nurtujących młodych ludzi problemach. Zapewne
Jego osobowość przyczyniła się do tego, że
niektórzy uczniowie zostali kapłanami. Dopóki zdrowie mu pozwalało chętnie uczestniczył w jubileuszowych zjazdach klasowych,
przynosząc wówczas swoje notatki i zapiski
sprzed lat dotyczące uczniów i katechez
– podkreślił Jerzy Olearczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.
Ks. prał. Tomasz Zięba urodził się
7 listopada 1931 r. w Żernicy Niżnej. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1957 r.
w Przemyślu. Pracował jako wikariusz
w Medyni Głogowskiej, Rzeszowie pw.
Chrystusa Króla i Ustrzykach Dolnych. Od
1965 roku pracował w brzozowskim szpitalu, gdzie w latach 1978-1992 pełnił funkcję
kapelana. Przez wiele lat pełnił też posługę
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Brzozowie i Domu Pomocy Społecznej
w Brzozowie. Posiadał tytuły Honorowego
Obywatela Brzozowa i Zasłużonego dla Powiatu Brzozowskiego.
Sebastian Czech

- Ksiądz Tomasz zaczął pracować
w brzozowskim szpitalu w połowie lat 60tych. Funkcję kapelana przestał formalnie
pełnić w roku 1992, ale emocjonalnie ze
szpitalem związany był do końca swoich
dni. Przyczynił się do powstania szpitalnej
kaplicy, wszystkich nas uczył, że nie wolno
spoczywać na laurach. Był nie tylko kapelanem, ale Człowiekiem o wielkim sercu,
inspirował ideą pracy dla wspólnego dobra.
Uważał, że cała mądrość i filozofia życia, to
dobro, pokora i niesienie pomocy potrzebującym. Drzwi do Niego otwarte były w dzień
i w nocy. Nie sposób zliczyć ile ludzi dzięki Niemu wyszło na prostą. Ile wróciło do
36

http://www.powiatbrzozow.pl

Styczeń .:. nr 1 (148)

Warto Wiedzieć

Razem możemy więcej
Artysta z powołania, społecznik
z potrzeby duszy – Grzegorz Filak z Jasionowa. W wyniku połączenia tych dwóch
pasji powstało Stowarzyszenie „Razem dla
Jasionowa” które pod jego przewodnictwem już od 5 lat aktywnie i prężnie działa
na rzecz lokalnej społeczności.

Grzegorz Filak odbiera nagrodę za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury

Grzegorz Filak mieszka w Jasionowie od urodzenia. Piękno rodzinnej miejscowości i bogactwo lokalnej przyrody
miały duży wpływ na jego drogę twórczą, która rozpoczęła się już we wczesnej
młodości. Zamiłowanie do malarstwa,
rzeźby w glinie i fotografii rozwijał
w Liceum Plastycznym w Miejscu Piastowym a po zakończeniu nauki przez
lata doskonalił swoje umiejętności
artystyczne, pracując między innymi
w Krakowie ze znanymi twórcami
i konserwatorami dzieł sztuki. Po powrocie do Jasionowa nowo nabyte
umiejętności wykorzystał działając dla
lokalnej społeczności. Działalność społeczna to ważny element w życiu tego
artysty. Traktuje ją na równi z działalnością zawodową. - Pasja społecznika
dojrzewała u mnie stopniowo. Obserwując najbliższe otoczenie zauważyłem potrzebę działania w niektórych
sferach życia w naszej małej społeczności. Czasami jednak napotykałem na zniechęcenie i brak działania. Postanowiłem
więc bardziej zaangażować się pracę dla
Jasionowa. Wtedy też zaczął kiełkować
pomysł założenia grupy, która by działała
społecznie dla innych – opowiadał Grzegorz Filak. Zamysł ten potwierdził się
przy renowacji figury św. Józefa i później
przy budowaniu kapliczki. – Kiedy odnawiałem tę kapliczkę, zobaczyłem coś wartościowego we wspólnej pracy. Mimo, że
każdy pracował za darmo, to jednak pracę
swą wykonywał solidnie i z poświęceniem
– bez przymusu – po prostu z chęci pomocy.
Wtedy działając tak ramię przy ramieniu
i pracując w fajnej atmosferze zacząłem
na poważnie rozważać pomysł powstania
takiej grupy społecznej.Pomysłem tym poe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

dzieliłem się z Lucjanem Smoleniem. Idea
się spodobała i zaczęliśmy myśleć nad tym
jak taka organizacja miałaby wyglądać
i co robić. Zaprosiliśmy również do współpracy Józefa Kołodzieja i Ryszarda Koźmę. Były spotkania rozmowy szukaliśmy
ludzi którzy chcą działać dla dobra naszej
społeczności. Te spotkania zaowocowały powołaniem do życia Stowarzyszenia
„Razem dla Jasionowa”. Pielęgnowanie
tradycji, integracja mieszkańców, dbanie
o środowisko, ochrona dóbr kultury, działania zmierzające do rozwoju miejscowości, to podstawowe zadania Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa”– mówił
Grzegorz Filak.
Przez te kilka lat organizacja zaangażowała się w wiele przedsięwzięć. Wśród
tych najważniejszych jak choćby odnowienie zabytkowych stacji drogi krzyżowej
w miejscowym kościele czy wyremontowanie i odmalowanie ogrodzenia na
cmentarzu, po te kulturalne, jak np. koncert muzyki sakralnej, oraz społeczno – integracyjne i charytatywne. We współpracy
z GOKiW w Haczowie udało się zorganizować koncerty i wieczory poezji, które
rozszerzyły ofertę kulturalną Jasionowa.

Udało się zainicjować działania integrujące mieszkańców, na przykład coroczną
zabawę karnawałową, czy wspólne chodzenie z kijkami nornic walking. Wspólnie
z GOPS w Haczowie zorganizowano projekt socjalny dla dzieci pod
nazwą „Kolorowa jesień –
wspiera, motywuje, rozwija”.
Pan Grzegorz jest też inicjatorem powstania zespołu tanecznego „Adept”. Społecznie
się nim opiekuje, jest obecny
podczas każdych zajęć i jeździ
z zespołem na każdy występ.
Aktywnie współpracuje także
z KGW w Jasionowie projektując wieńce dożynkowe i pomagając w ich wykonaniu oraz
szkołą, gdzie wykonuje deko-

racje ze styropianu. Od 23 lat współpracuje
z miejscową parafią przygotowując między innymi, Boży Grób i ciemnicę, szopkę
bożonarodzeniową, ołtarze na uroczystości Bożego Ciała, wykonuje dekoracje na
święta czy uroczystości parafialne.
Działalność stowarzyszenia została
zauważona nie tylko przez mieszkańców
Jasionowa, ale także przez władze gminy
Haczów. W święto 11 listopada, kiedy to
w gminie Haczów wręczana jest Nagroda
Wójta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, tym razem nagrodzono właśnie Grzegorza Filaka. – Razem
staramy się jak najlepiej i najefektywniej działać dla dobra Jasionowa,
a także gminy i powiatu. Między innymi poprzez odnawianie zabytków,
które są chlubą naszej miejscowości. Ta nagroda to swego rodzaju
sygnał, że to co robimy jest dobre
i że działania te są potrzebne, pozytywnie odbierane i dostrzegane
przez społeczeństwo. Każde z działań w których brałem udział przyniosło mi sporo satysfakcji, a także
takiej zwykłej ludzkiej radości, że
udało się dokonać czegoś co posłuży naszej lokalnej społeczności.
Mam nadzieję, że moja działalność
zostawi po sobie ślad i natchnie
w naszą społeczność takiego ducha,
że razem, bezinteresownie możemy zrobić
coś fajnego dla naszej miejscowości – podsumował Grzegorz Filak.
Elżbieta Boroń, fot. Grzegorz Filak
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„Ocalić od zapomnienia”
– ofiarne życie Karola Hliwy
Karol Hliwa był niezwykłym nauczycielem, który na trwałe wpisał się w pamięć
swoich uczniów z Hłudna. Nie pozostało ich
już wielu, ale każdy z nich na wspomnienie
jego imienia ożywa i mówi: „To był przystojny, mądry, wspaniały człowiek”. Pamięć
o takich ludziach powinna trwać wiecznie.
Poniżej przedstawione są fakty z życia tego
człowieka, który w czasach wojny okazał się
bohaterem.
Urodził się 23 października 1912 r.
w Tuligłowach w powiecie Rudki w rodzinie chłopskiej. Jego rodzicami byli Wawrzyniec i Katarzyna z domu Śpiewak. Ukończył
seminarium nauczycielskie.
Przed II wojną światową był kierownikiem dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej z polskim językiem nauczania
w Hłudnie. Przynależała ona do lwowskiego
okręgu szkolnego i brzozowskiego obwodu
szkolnego. Funkcję nauczyciela pełnił do
aresztowania w 1942 r. W latach niemieckiej
okupacji pełna nazwa szkoły brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I, Nr 1
i 2 z polskim językiem nauczania w Hłudnie.
Przynależała ona do krośnieńskiego okręgu szkolnego. Karol Hliwa pracował także
w szkole powszechnej w Izdebkach.
W okresie międzywojennym w Hłudnie nie było budynku, w którym mogłaby się
mieścić polska szkoła. W związku z tym lekcje organizowano w pomieszczeniach wynajmowanych w domach prywatnych. Młodsze
dzieci z dolnej części miejscowości chodzące do klasy pierwszej i drugiej, uczęszczały
na lekcje do budynku, gdzie wcześniej mieściła się karczma należąca do Żyda Mendla.
Klasa, w której prowadzono zajęcia, była
bardzo skromna. Na starej drewnianej podłodze stały ławki. Na ścianie wisiał krzyż,
godło państwowe i portret Józefa Piłsudskiego do czasu jego śmierci. Starsze klasy mieściły się w dwóch izbach wynajmowanych
przez kobietę, którą zapewne od nazwiska
nazywano Dańczychą. Jej dom stał blisko
cmentarza greckokatolickiego. W tej szkole
pracował Karol Hliwa, aż do czasu wypowiedzenia pomieszczeń przez właścicielkę
w czasie wojny.
Po wywiezieniu ludności żydowskiej
z Hłudna w latach 1939-1940, część klas
przeniesiono do domu Melicha Taga, który
znajdował się na miejscu dzisiejszej groty.
Był tam duży pokój, gdzie z polskimi dziećmi pracował Karol Hliwa. Na lekcje uczęszczali, m.in.: Klara Denis, Stefan Gruszczyk,
Edward Skotnicki, Stefan Skotnicki.
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Podczas wojny zajęcia dla dzieci z klasy
pierwszej odbywały się w domu Marii i Józefa Kałamuckich znajdującym się w miejscu
wsi zwanym Potokiem. Prowadził je Karol
Hliwa. W budynku tym organizował on także tajne nauczanie. Uczniowie gromadzili się
w pomieszczeniu, które wcześniej służyło za
podręczną komórkę. Dla zmylenia Niemców
na ścianie powieszono portret Hitlera. Karol
Hliwa potrafił mówić po niemiecku, co wykorzystywał w kontaktach z Niemcami. W lekcjach brały udział następujące osoby: Józefa
Duda, Czesław Kałamucki, Stanisław Owsiany, Józef Potoczny, Kazimiera Toczek, Zenon
Tymoć.
W tygodniu wynajmował mieszkanie
u Stanisława Kałamuckiego. Na niedziele
przyjeżdżał do wujka Franciszka Hliwy mieszkającego w Przysietnicy. Wówczas odwiedzali
go koledzy i dom ożywał.
W pamięci uczniów zapisał się bardzo
ciepło. Był przystojnym mężczyzną, pełnym
energii. Posiadał talent muzyczny. Potrafił
grać na fisharmonii i skrzypcach. Jako organista służył pomocą w miejscowym kościele,
gdzie rano przed mszą św. niedzielną grał godzinki. Jego ulubionymi pieśniami były: „Witaj, cierniowa korona”, „Oto dziś dzień krwi
i chwały” oraz „ Witaj majowa jutrzenko”.
Z inicjatywy kpt. Ignacego Wanica
w Przysietnicy powstało koło ZWZ-AKprawdopodobnie w 1940 r. Do obwodu brzozowskiego tej organizacji należał także Karol
Hliwa. Był on jednym z 34 żołnierzy wchodzących w skład plutonu na terenie Przysietnicy. Każdy przyjmowany do AK był poddawany obserwacji i musiał spełniać wymogi
dotyczące wyglądu zewnętrznego, poziomu
intelektualnego i stanu zdrowia. Zobowiązany
był także złożyć przysięgę wojskową.
Ogólny program walki z okupantem
prowadzonej przez członków ZWZ-AK po-

Karol Hliwa
fot. z arch. rodzinnego Mariana Derenia

legał na: gromadzeniu broni i amunicji, organizowaniu zbiorowych
ucieczek młodzieży przed wywozem
do Niemiec, utrudnianiu ściągania
kontyngentów, organizowaniu tajnego
nauczania w zakresie szkoły podstawowej i średniej, organizowaniu akcji
zbrojnych w koniecznych przypadkach.
2 kwietnia 1942 r. nastąpiła
trzecia fala aresztowań członków AK
z obwodu brzozowskiego. Była ona
wynikiem śledztwa, jakiemu poddani zostali wcześniej aresztowani
w jasielskim więzieniu. Doprowadziło to do podania adresów całej sieci
placówek oraz innych informacji.
W tym dniu łącznie aresztowano 129
osób, 2 zastrzelono w czasie ucieczki,
43 wywieziono do obozów.
Jednym z aresztowanych był
Karol Hliwa. Pomimo tego, że wcześniej ostrzegano go, nie uciekał.
W tych tragicznych latach nosił w kieszeni różaniec jako znak całkowitego
oddania się opiece Matki Bożej.
Pojmanie
miało
miejsce
w Wielkim Tygodniu (w nocy
z czwartku na piątek). Aresztowano

Dom Marii i Józefa Kałamuckich, w którym Karol Hliwa prowadził tajne nauczanie
fot. z arch. Andrzeja Kałamuckiego
http://www.powiatbrzozow.pl
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Warto Wiedzieć
go w okrutny sposób, gdy wracał od
Państwa Tymociów, którzy obdarowali
go żywnością na nadchodzące święta
Wielkanocne. Całe zajście było na tyle
głośne, że słyszeli je mieszkańcy okolicznych domów. Niemym świadkiem
tych smutnych wydarzeń pozostał jego
brązowy but znaleziony następnego
dnia. Według obserwatora tamtych
zdarzeń splątano mu ręce i wrzucono
na wóz konny, na którym siedział Niemiec. Miało tam być jeszcze 4 cywilów.
Po aresztowaniu przewieziono
go do więzienia śledczego w Jaśle,
a po 3 miesiącach do więzienia w Tarnowie. Następnie Karol Hliwa został
przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W KL Auschwitz otrzymał numer 92254.
O trudnym obozowym życiu
pisał w grypsie do rodziny. Poniższy
tekst został przytoczony w oryginale
(J. Olejko, Przysietnica zarys dziejów,
Przysietnica 1999, s. 113). „Napiszcie co-ogólnego-wieści ze świata. Ojczulku Drogi! Dziękuję bardzo za te
kilka słówek które wreszcie w 8-mym
miesiącu pokuty dostałem. Tylko dla-

Ppor. Karol Hliwa w mundurze
strzelca podhalańskiego
fot. z arch. rodzinnego Mariana Derenia

ści i nicości naszej wobec Jego Woli
i Jego wyroków. Okazuje nam też łaskę Swą, dając możność wgłębienia się
w życie nasze poprzednie i poczynienie sobie ślubowań i przyrzeczeń co
do życia późniejszego i wogóle całe-

Dzieci pierwszokomunijne z Hłudna w roku 1938. Karol Hliwa siedzi po lewej stronie
ks. Walentego Sobowskiego, a obok niego nauczycielka Władysława Ostręgowa
fot. z arch. rodzinnego Agaty Dudy

czego takie marnowanie papieru
i oszczędn. atramentu. W taki sposób
można śmiało wszystko przesłać. Dziękuję bardzo za przesyłkę zł. i proszę
o odrobinę co tydzień. Proszę się tak
bardzo nie martwić o nas- czujemy
się teraz dobrze. Módlmy się gorąco
i prośmy Boga i M.B. o łaskę przetrwania szczęśliwego za Wami Najdrożsi
i o możność odwdzięczenia się Wam
za kłopot sprawiony i starania poniesione. Doszedłem do przekonania
bezwzględnego, że Woli Bożej nikt nie
ominie i nie wywinie się sianem. Daje
nam Bóg możność poznania znikomoe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

go postępowania. Wogóle Tatuśku ze
spokojem i wiarą w Miłosierdzie Boże
oczekuję dalszych kolei losu, spokojny o moich chłopaczków i Zosię.
Wierzę, że się zobaczymy w zdrowiu.
Całuję rączki Mamuśce i Tatuśkowi.
Kochani modlę się niech Was Bóg za
wszystko błogosł. Proszę na imieniny
4. listopada o Mszę św. Napiszcie co
w Tuligłowach (…) co w Hłud? [Hłudnie - przyp. aut. A.D.] Z kś. Jak z Kałamuc. [Kałamuckimi- przyp. aut. A.D.]
Pozdrow. Kaszow. [Kaszowskichprzyp. aut. A.D.] i przypomnijcie, że
lubię kieł. Kartki nasze przechować.

Możeby coś Mietek napisał o córce, pewnie spokojna. Ja jestem zupełnie zdrowy i czuję, że wrócę
napewno, choć nie wiem kiedy. Nie wiem czy i kiedy
dalej pojedziemy. Na kolej pewnie nie masz pieniędzy to nie jedź. Jak zechcesz to się pokaż, ja nie bronię Ci. W każdej sprawie (zwłaszcza pakunku) musisz rozmawiać z Przysietnicą. Napisz kartkę i podaj
do Stryjka. Z Bogiem. Wszystkich pozdrawiam K ”.
Nadzieje Karola na przeżycie obozu okazały
się daremne. W dniu 19 marca 1943 r. został wystawiony przez niemieckiego dra medycyny w Auschwitz Rohde akt zgonu, według którego nauczyciel Karol Hliwa miał umrzeć na zapalenie płuc
i opłucnej 8 marca tegoż roku w wieku 31 lat.
Rzeczywistość była jednak inna, o czym poinformował jego kuzyn Władysław Hliwa. Został
on aresztowany za działalność w ZWZ-AK w lutym 1942 r. i osadzony po 11 miesiącach śledztwa
w Jaśle i Tarnowie w obozie koncentracyjnym
Oświęcim - Brzezinka 20 stycznia 1943 r. z numerem 92255. Następnie przetransportowano go
do obozu koncentracyjnego we Flossenburgu,
a w grudniu 1943 r. odtransportowano do obozu
w Sachsenhausen - Oranienburg, gdzie czekał na
wykonanie wyroku śmierci.
Przypadek zdarzył, że wyroku na nim nie
wykonano. W połowie 1944 r. z polecenia władz
obozowych Sachsenhausen przyszedł po Władysława Hliwę strażnik obozowy, który zaprowadził
go na jeden z placów apelowych ogromnego obozu.
Gdy tam dotarł, zauważył, że pośród wielu więźniów stał jego brat Stanisław i kuzyn Karol, których
wcześniej nie widział, ale wiedział o ich pobycie
w obozie z domowej korespondencji.
Na placu dokonywano selekcji więźniówwyczytywano nazwiska i załadowywano na ciężarówkę. Jednym z pierwszych wyczytanych był
Stanisław, później wyczytano Karola, a pod koniec
listy wyczytano Władysława Hliwę. Zanim zgłosił
swoją obecność, strażnik, który go przyprowadził,
krzyknął, że taki został już wcześniej wyczytany
i znajduje się na ciężarówce. Po odjeździe ciężarówki, pozostali wrócili do bloków. Władysław
z trudem powrócił na własne miejsce i już nikt więcej ze straży obozowej nie wyczytywał jego nazwiska, ponieważ nie było go w rejestrze. Obóz został
wyzwolony 2 maja 1945 r.
Z relacji Władysława Hliwy wynika, że Karol Hliwa został rozstrzelany w połowie 1944 r., tak
samo jak Stanisław Hliwa w Sachsenhausen-Oranienburg. Wujek Franciszek z Przysietnicy poprosił brata Karola - Michała z Tuligłów, aby zabrał
rzeczy po nim.
Karol Hliwa pozostawił po sobie piękne wspomnienia. Swoim życiem służył ludności
Hłudna. Potwierdził także za Ernestem Hemingwayem, że „Człowieka można zniszczyć, ale nie
pokonać”.
Agata Duda

Artykuł powstał w oparciu o następujące materiały: J. Olejko, Przysietnica zarys dziejów, Przysietnica 1999, s. 107-118, wywiady z mieszkańcami
Hłudna i Przysietnicy.
39

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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... Paschalne

chronia˛
głowy
motocyklistów
oﬁcer
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zżetego
˛
zboża
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Sport

XVII

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca
Powiatu Brzozowskiego w 2016 roku

Medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata

Dwadzieścia jeden nominowanych kandydatur (w sumie 25 zawodników), ubiega się o miano najpopularniejszych
sportowców powiatu brzozowskiego w 2016 roku. Wyboru
dokonają już po raz siedemnasty nasi Czytelnicy i sympatycy
sportu w regionie. To najstarszy lokalny plebiscyt w dawnym
województwie krośnieńskim. Tradycyjnie organizatorem
plebiscytu jest Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie
pod patronatem medialnym „Nowego Podkarpacia”. Laureatów ogłosimy podczas uroczystej gali, która najprawdopodobniej odbędzie się na początku marca.
W gronie nominowanych są cztery duety przedstawicieli
ju-jitsu, stąd 25 zawodników. Każdy duet to jedna kandydatura. Z tego grona nasi Czytelnicy wybiorą pięciu sportowców.
Ponadto kapituła plebiscytu tradycyjnie nagrodzi trzech najlepszych zawodników spośród nominowanych, a także trenera
roku, trenera wychowawcę młodzieży, najlepszą drużynę, zasłużonego trenera starszego pokolenia i talent roku.
Nominowani reprezentują 13 klubów, w tym cztery spoza powiatu brzozowskiego oraz jedno gimnazjum i 9 dyscyplin
sportowych. Najwięcej jest przedstawicieli ju-jutsu (8 zawodniczek i zawodników - 4 duety) i piłkarzy (5). Ponadto o miano
najpopularniejszych ubiegają się 3 łuczniczki, troje szachistów
i 2 bokserów oraz karateczka, tenisista stołowy, lekkoatletka
i siatkarz.
Większość to młodzi, utalentowani sportowcy, medaliści
mistrzostw Polski, Europy i świata w swoich kategoriach wiekowych. W tym gronie są również reprezentanci Polski w siatkówce, ju-jitsu, łucznictwie i szachach.
Głosować można tylko na oryginalnych kuponach, które
ukazywać się będą w sześciu wydaniach „Nowego Podkarpacia”

oraz za pomocą sms-ów (szczegóły głosowania podajemy niżej). Kupony przyjmujemy do 16 lutego (decyduje data stempla
pocztowego, na adres redakcji „Nowego Podkarpacia” w Krośnie, ul. Słowackiego 6). Można je także przynosić do redakcji
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Każdy kupon musi
być wypełniony w całości pięcioma różnymi nazwiskami. Można głosować tylko i wyłącznie na zawodniczki i zawodników
nominowanych przez kapitułę do plebiscytu. Kupony kserowane i nie wypełnione w całości trafią do redakcyjnego kosza.
Wszystkie kandydatury z krótkimi charakterystykami zamieszczamy poniżej.
Przypomnijmy, że najpopularniejszym sportowcem powiatu brzozowskiego w 2015 roku został pływak Sokoła Rzeszów Brajan Wrona. Wyprzedził on boksera Szczepana Szmyda
(RKS Wisłok Rzeszów), szachistę Parnasu Stara Wieś Dariusza
Sycza, Szymona Szmyda, wtedy lekkoatletę, a obecnie już boksera Wisłoka Rzeszów i łuczniczkę Sagitu Humniska - Patrycję
Piotrowską.
Na XVI plebiscyt wpłynęło 298 kuponów i 2135 sms-ów.
W tej edycji zapowiada się również pasjonująca rywalizacja,
ze względu chociażby na wielkie osiągnięcia wielu nominowanych. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Uwaga Czytelnicy!
W przypadku braci Szczepana i Szymona Szmydów
prosimy wpisywać na kuponach także imiona, a w przypadku sióstr - Anny i Marii Krzysztyńskich przynajmniej
pierwszą literę imion, bo w przeciwnym wypadku kupony
będą nieważne.
Przedstawiciele ju-jitsu to jedna kandydatura czyli
głosujemy na duet.
Cyfra przy sylwetce każdego kandydata oznacza
jego numer w głosowaniu sms-owym.

Regulamin XVI Plebiscytu
na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskiego w 2016 roku
1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców powiatu brzozowskiego z 21 nominowanych kandydatur.
2. Wybierani sportowcy reprezentują kluby, stowarzyszenia, związki sportowe i amatorskie zespoły, działające na terenie
powiatu brzozowskiego, bądź pochodzą z terenu powiatu.
3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Nowym Podkarpaciu” i za pomocą sms-ów.
4. Organizatorzy przedstawią listę sportowców w 2016 roku, spośród których wybieramy najpopularniejszych.
5. Ważne kupony winny zawierać 5 różnych nazwisk sportowców.
6. Sportowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od 1-5 otrzymują następujące pkt.: 1. miejsce -5 pkt., 2. - 4 pkt., 3.
-3 pkt., 4. - 2 pkt., 5. -1 pkt.
7. Kupony prosimy przesłać na adres Nowego Podkarpacia, 38-400 Krosno, ul. Słowackiego 6 z dopiskiem „Plebiscyt
Brzozowski”.
8. Głosowanie odbywa się również za pomocą sms-ów.
9. Kapituła wybiera trzech najlepszych zawodników spośród nominowanych, a także trenera roku, trenera wychowawcę
młodzieży, najlepszą drużynę, zasłużonego trenera starszego pokolenia i talent roku.
10. Sportowcy, którzy po podsumowaniu wszystkich ważnych kuponów i z głosowania sms-ami zajmą pierwsze 5 miejsc,
zostaną uhonorowani pucharami, a wszyscy dyplomami. W miarę posiadanych środków organizatorzy przekażą nagrody
rzeczowe.
11. Również trzech najlepszych sportowców wybranych z nominowanych przez kapitułę otrzyma puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, jak również trenerzy i trener wychowawca młodzieży i zespół roku.
12. Zakończenie XVII plebiscytu przewidziane jest w marcu 2017 roku. Organizatorzy powiadomią zainteresowanych.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu na najpopularniejszego sportowca
powiatu brzozowskiego.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Kapituła Plebiscytu
Przewodniczący kapituły Henryk Kozik (Przewodniczący
Rady Powiatu Brzozowskiego), Leszek Gierlach (Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie), Magdalena Pilawska (Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju
Regionalnego i Promocji Powiatu Brzozowskiego), Sebastian Czech (Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Marek
Szerszeń (Starostwo Powiatowe w Brzozowie), Bronisław
Przyczynek (PZ LZS w Brzozowie), Zofia Czech (PZ LZS
w Brzozowie), Henryk Dąbrowiecki (PZ LZS w Brzozowie), Tadeusz Więcek (Prezes Nowego Podkarpacia), Bogdan Hućko (Dziennikarz Nowego Podkarpacia).

Z NICH WYBIERAMY:
1. Łukasz ANTONIEWICZ (GLKS Błękitni Jasienica Ro-

sielna, piłka nożna) - młody utalentowany zawodnik A - klasowego zespołu, grający na pozycji obrońcy. Umie współpracować
z kolegami z zespołu, czyta grę, dobry technicznie, posiada bardzo dobre uderzenie. Jest wytrzymały i również szybki. Kreatywny, zdolny do poświęceń, determinacji, sumienności. Jego
trenerem jest Marek Chęć.

2. Nina BARTKOWSKA - Krystyna MAZUR

(Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu, ju-jitsu) - sukcesy w 2016
roku w konkurencji duo system: 1. miejsce w Pucharze Europy
Juniorów Federacji IBF w Bieruniu, 2. miejsce w VI Otwartym
Pucharze Polski w Tyczynie oraz 2. miejsce w VI otwartym Pucharze Polski Ju-Jitsu w konkurencji grappling w Rzeszowie.
Trenerem jest Andrzej Kędra.

3. Weronika BARTMAN

(Brzozowski Klub Kyokushin Karate, karate) - sukcesy w 2016 roku: 2. miejsce w kumite
w Mistrzostwach Makroregionu w Leżajsku, 1. miejsce w kumite w Mistrzostwach Podkarpacia w Jaśle, 1. miejsce w kumite
w Ogólnopolskim Turnieju Karate w Dukli. Jej trenerem jest
Wojciech Świstak.

4. Piotr ĆWIĄKAŁA - Jarosław JANUSZ

(Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu, ju-jitsu) - sukcesy w 2016 roku:
3. miejsce w konkurencji duo system w Pucharze Europy Juniorów Federacji IBF w Bieruniu, 3. miejsce w konkurencji duo system w VI Otwartym Pucharze Polski Ju-Jitsu w Tyczynie. Piotr
Ćwiąkała zajął 1. miejsce w VI Otwartym Pucharze Polski Ju-Jitsu w konkurencji grappling w kategorii do 50 kg w Tyczynie.
Trenerem jest Andrzej Kędra.

5. Filip DEREŃ (LKS Turze Pole, tenis stołowy) - młody,

utalentowany, perspektywiczny 10- letni zawodnik występuje
w V lidze seniorów. Rozwija się, trenuje systematycznie i osiąga
coraz lepsze wyniki. Jego trenerem jest Konrad Federczak.

6. Kamila DROŻDŻAL

(Gimnazjum nr 1 Izdebki, lekkoatletyka) - przygodę z królową sportu, konkretnie z biegami
średnimi rozpoczęła w szkole podstawowej. Od lat jest w gronie
najlepszych długodystansowców województwa podkarpackiego
w swojej kategorii wiekowej. W 2016 r. mniej startowała z powodu kontuzji, ale zajęła 1. miejsce w mistrzostwach powiatu na
dystansie 600 metrów. Jej trenerką jest Grażyna Gładysz.

7. Norbert HUBER

(AKS Resovia Rzeszów/juniorzy/,
SMS PZPS Spała, siatkówka) - reprezentant Polski juniorów,
mistrz Europy U-20 (Bułgaria 2016). Gra na pozycji środkowego
(wzrost 207 cm, waga 90 kg). W 2016 roku zdobył Mistrzostwo
Polski Juniorów (Leżajsk), jako reprezentant Polski juniorów do
42

lat 20 zajął z drużyną 3. miejsce w Memoriale Jurija Czesnakowa
(Anapa, Rosja). Obecnie zawodnik I - ligowego zespołu SMS PZPS
Spała. Pochodzi z Humnisk.

8. Ewa JANOCHA (ŁKS Sagit Humniska, łucznictwo) - uta-

lentowana zawodniczka w kategorii młodziczek. Jej największe sukcesy w 2016 roku to: 2. miejsce w Mistrzostwach Polski, 2. miejsce
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Krakowie,
3. miejsce w jesiennych zawodach Lajkonika w Krakowie, 1. miejsce
w Pucharze Wsi Krakowskiej w Zabierzowie, 1. miejsce w Mistrzostwach Okręgu Rzeszowskiego w Tyczynie, 3. miejsce w Pucharze Burmistrza Brzozowa w hali, 3. miejsce w Pucharze Z. Jaracza
w Jedliczu. Jej trenerem jest Jacek Ryba.

9. Anna KRZYSZTYŃSKA

(KKSz Urania Krosno, szachy)
- uczestniczka kadry narodowej juniorów. Wyniki: udział w Światowej Olimpiadzie Szachowej Juniorów - szachy klasyczne (Poprad), 1. miejsce w kategorii seniorek w XXI Festiwalu Szachowym
Konik Morski - szachy szybkie (Rewala), 2. miejsce w półfinale
Mistrzostw Polski - szachy klasyczne D 15 (Szczyrk), 2. miejsce
w kategorii juniorek w Mistrzostwach Śląska i Katowic w szachach
błyskawicznych (Katowice), 2. miejsce w XXI Festiwalu Szachowym Konik Morski w szachach Fischera (Rewala), 4. miejsce w turnieju kobiet w Mistrzostwach Śląska i Katowic w szachach błyskawicznych (Katowice) i awans do finału Mistrzostw Polski Juniorów
w szachach klasycznych. Jej trenerem jest Marian Lorenc.

10. Maria KRZYSZTYŃSKA

(KKSz Urania Krosno, szachy) - młoda utalentowana zawodniczka przybliża się do poziomu
najlepszych juniorek w tej kategorii wiekowej. Wyniki: 3. miejsce
w Międzynarodowym Turnieju Szachowym w kategorii dziewcząt
(Rogi), 4. miejsce w powiatowym turnieju do Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Szkół Podstawowych, 4. miejsce w Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostwach Podkarpacia w kategorii szkół
podstawowych (Górno), 7. miejsce w półfinałach Mistrzostw Polski
w szachach klasycznych D9 (Szczyrk). Jej trenerem jest Marian Lorenc.

11. Zuzanna MAZUR - Sebastian KAZNOWSKI

(Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu, ju-jitsu) - członkowie kadry
narodowej, czołowi zawodnicy trenujący ju-jitsu od 11 lat. Posiadają
licencję zawodniczą Polskiego Związku Ju-Jitsu. Oboje bardzo zdolni
i utalentowani. W 2016 roku wywalczyli 1. miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów duo system mix w Katowicach, 1. miejsce
w Pucharze Europy Juniorów Federacji IBF w duo system w Bieruniu. Trener Andrzej Kędra.

12. Patrycja PIOTROWSKA

(ŁKS Sagit Humniska, łucznictwo) - sukcesy w 2016 roku w kategorii juniorki młodszej:
3. miejsce w XXVI Halowych Mistrzostwach Polski, 3. miejsce
w Mistrzostwach Okręgu Rzeszowskiego w Tyczynie, 1. miejsce
w III rundzie Pucharu Okręgu Rzeszowskiego w Makowisku. Trener Jacek Ryba.

13. Arkadiusz SMOLEŃ

(LKS Brzozvia MOSiR Brzozów,
piłka nożna) - pomocnik w nowo budowanym B - klasowym zespole, rozegrał wszystkie mecze i spędził 1165 minut na boisku,
strzelając 6 bramek. To najlepszy, najpewniejszy zawodnik drużyny.
Cechuje go chęć zwycięstwa, szybkość i zwinność. Trener Maciej
Bednarczyk.

14. Paweł SOBOTA (LKS Cosmos Nowotaniec, piłka nożna)

- z Cosmosem wywalczył historyczny awans do III ligi w sezonie
2015/16. Miał bardzo udaną rundę jesienną sezonu 2016/17 w barwach beniaminka. Gra na pozycji środkowego obrońcy, zdobył dwie
bramki, rozegrał 15 spotkań w pełnym wymiarze czasowym. Mieszka w Haczowie i jest wychowankiem miejscowego LKS. Młody,
perspektywiczny zawodnik.
http://www.powiatbrzozow.pl

15. Paweł SOWIŃSKI

(UKS Brzozów, szachy) - sukcesy utalentowanego zawodnika
w 2016 roku: 1. miejsca - w Otwartych Mistrzostwach Małopolski Dzieci do lat 6 w Przebieczanach, w XV Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora GOKSiT w Polańczyku, w I Turnieju Szachowym o Puchar Prezesa Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej; 2. miejsca - w Otwartych Mistrzostwach Małopolski Dzieci do lat 7
w Przebieczanach, w I Otwartym Mikołajkowym Turnieju Szachowym o Puchar Podkarpacia w Dukli, w V Mikołajkowym Turnieju Szachowym Krosno 2016, w Szkolnym
Turnieju Szachowym w Jasienicy Rosielnej, w VI Otwartym Turnieju o Puchar Burmistrza Brzozowa; 3. miejsca - w Indywidualnych Mistrzostwach Polski do lat 6 i 7
w Suchedniowie, w IV Otwartym Turnieju z Okazji Dnia Dziecka o Puchar Burmistrza
Brzozowa „Festiwal Szachowy”, w XX Jubileuszowych Mikołajkowych Mistrzostwach Szachowych w Brzozowie, 4. miejsca - w Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa Podkarpackiego Juniorów do 7 lat w Leżajsku, w VI Turnieju Szachowym o Puchar Prezydenta Krosna. Złoty medalista Ogólnopolskich Mistrzostw
Szkół i Przeszkoli, które odbyły się 19 grudnia 2016 r. w Katowicach.

16. Maciej SZAJNA (LKS Haczów, piłka nożna) - wieloletni bramkarz druży-

ny, obecnie grającej w klasie A. Pewny punkt drużyny seniorów, ratował zespół przed
porażkami. Wysokie umiejętności, pewność w bramce, zdyscyplinowanie, charakter,
zaangażowanie i pracowitość podczas treningów przekładają się na jego osiągnięcia.
Lubiany przez kolegów, działaczy, jest szanowany w lokalnym środowisku.

17. Szczepan SZMYD

(Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok Rzeszów, boks) kadet wagi ciężkiej 100 kg. Ten 16-letni zawodnik o wzroście 190 cm, którego trenerem jest Stanisław Osetkowski, osiągnął spore sukcesy w 2016 roku. Wywalczył
1. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Bokserskim o Puchar Burmistrza Boguchwały,
1. miejsce w VIII Memoriale Henryka Paska w Zamościu, 1. miejsce w VI Otwartych
Gwardyjskich Mistrzostwach Polski w Busku-Zdroju i 1. miejsce w Międzynarodowym
Turnieju Bokserskim w Michalowcach (Słowacja).

18. Szymon SZMYD

(Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok Rzeszów, boks) - kadet młodszy wagi średnio ciężkiej, uczeń Gimnazjum nr 1 w Brzozowie, gdzie osiąga
bardzo dobre wyniki w sporcie szkolnym (1. miejsce w Powiatowym Biegu Przełajowym
na 1000 m). W 2016 r. wywalczył 1. miejsce w Międzynarodowym Grand Prix Małopolski w Dobczycach, 1. miejsce w VIII Memoriale Bokserskim Henryka Paska w Zamościu,
1. miejsce w Międzynarodowym Grand Prix Małopolski w Myślenicach, 2. miejsce w VI
Otwartych Gwardyjskich Mistrzostwach Polski w Busku-Zdroju, 1. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu Międzynarodowe Grand Prix Małopolski w Wieliczce, 1. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Michalovcach (Słowacja). Trener Stanisław Osetkowski.

19. Łukasz SZUBA - Marcin SZUBA (Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu, ju-jit-

su) - członkowie kadry narodowej seniorów, a Marcin również młodzieżowców w duo system
men. Uprawiają ten sport od 12 lat, systematycznie zdobywają medale w zawodach ogólnopolskich od 2008 roku. W 2016 r. osiągnęli 1. miejsce w konkurencji duo system w Mistrzostwach
Polski seniorów w Katowicach, 2. miejsce w konkurencji team mix w Mistrzostwach Świata
seniorów we Wrocławiu, 7. miejsce w konkurencji duo-shan w Mistrzostwach Świata seniorów
we Wrocławiu, 9. miejsce w konkurencji duo system w Mistrzostwach Świata seniorów we
Wrocławiu. Trenerem jest Andrzej Kędra.

20. Wiktoria TOCZEK

(ŁKS Sagit Humniska, łucznictwo) - zawodniczka kadry narodowej w kategorii juniorki młodszej. Osiągnięcia w 2016 roku: 9. miejsce indywidualnie
i 7. miejsce drużynowo w Mistrzostwach Europy juniorów w Bukareszcie, 1. miejsce i dwa
drugie w strzelaniu na 60 m i 40 +30 m oraz 3. miejsce na 30 m w XXII Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, będącej zarazem Mistrzostwami Polski juniorów młodszych
w Dobrczu, 1. miejsce indywidualnie i 2. miejsce w drużynie mieszanej (mikście)
w Międzynarodowych 23 Slovakia Grand Cup w Viniene koło Bratysławy, 2. miejsca
- indywidualnie i w druzynie kobiet w Pucharze Kokota we Lwowie, 2. miejsce indywidualnie i 3. miejsce drużynowo w XXVI Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów
w Zgierzu, 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w Głuchołazach, mistrzyni Okręgu Rzeszowskiego w Tyczynie. Wygrywała również zawody
w Brzozowie, Humniskach, Jedliczu, Prudniku, Dąbrowie Tarnowskiej, a w Kielcach
była trzecia. Jej trenerem jest Jacek Ryba.

21. Krystian WŁODARZ

(LKS Cisy Jabłonica Polska, piłka nożna) - młody,
perspektywiczny zawodnik występuje na pozycji bocznego pomocnika. Wychowanek
klubu, bardzo koleżeński i uczynny, ambitny, waleczny na boisku i - co bardzo charakterystyczne - angażuje się w rozwój swojego klubu.
Bogdan Hućko - Nowe Podkarpacie

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC

1. Łukasz ANTONIEWICZ

5. Filip DEREŃ

10. Maria KRZYSZTYŃSKA

14. Paweł SOBOTA

2. Nina BARTKOWSKA - Krystyna MAZUR

6. Kamila DROŻDŻAL

3. Weronika BARTMAN

7. Norbert HUBER

11. Zuzanna MAZUR - Sebastian KAZNOWSKI

15. Paweł SOWIŃSKI

19. Łukasz SZUBA - Marcin SZUBA

16. Maciej SZAJNA

4. Piotr ĆWIĄKAŁA - Jarosław JANUSZ

8. Ewa JANOCHA

9. Anna KRZYSZTYŃSKA

12. Patrycja PIOTROWSKA

13. Arkadiusz SMOLEŃ

17. Szczepan SZMYD

18. Szymon SZMYD

20. Wiktoria TOCZEK

21. Krystian WŁODARZ

ZASADY GŁOSOWANIA SMS-ami - (do 16 lutego 2017 r. do godz. 24.00)
Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery SPB i kolejne cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportowcom według ustalonej przez głosującego kolejności.
Uwaga - wszystkie znaki wpisujemy bez spacji. Liczby muszą być oddzielone przecinkami lub kropkami.
Przykładowy sms: SPB 22,1,4,15,17
W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców głos będzie nieważny, podobnie jak w głosowaniu na kuponach

wyciętych z gazety. SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt sms-a: 1,23 zł z VAT). W razie problemów prosimy o kontakt z
redakcją tel. 13 43-219-05 lub email: redakcja@podkarpacie.media.pl

POWIATU BRZOZOWSKIEGO

