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Absolutorium udzielono jednogłośnie
XXXI sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Radni Rady Powiatu w Brzozowie
jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2016. Głosowanie
w tej sprawie było najważniejszym punktem sesji Rady Powiatu, która odbyła się
22 czerwca br.

pochodziła z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie. Dokonując krótkiej
analizy zrealizowanego budżetu odnotować należy, że dochody budżetu powiatu
brzozowskiego w roku 2016 wykonane
zostały w kwocie 55 milionów 630 ty-

Decyzja o udzieleniu absolutorium poprzedzona była przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu powiatu brzozowskiego za ubiegły rok, które
w szczegółach omówiła Skarbnik Powiatu Brzozowskiego Marta Częczek. Radni
wysłuchali również pozytywnych opinii
dotyczących realizacji budżetu powiatu
w minionym roku. Pierwsza to opinia Komisji Rewizyjnej i przedstawił ją Przewodniczący tej komisji – Mieczysław Barć.
Druga, zaprezentowana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Kozika

sięcy 722 złote, co stanowi 99,14 procent
planowanej kwoty dochodów. Najwyższy
wskaźnik wykazują subwencje – 51%, to
jest kwotę 28 mln 504 tys. zł oraz dotacje
23% - czyli 12 mln 665tys. zł. Udział dochodów własnych stanowi 26 %, co daje
kwotę ponad 14 mln 460 tys. zł.
Wydatki priorytetowe to wydatki
na dziedziny bezpośrednio wpływające
na jakość życia mieszkańców. Zaliczyć
do nich należy komunikację, ochronę
zdrowia, oświatę, bezpieczeństwo, opiekę
społeczną. Z kwoty wykonanych wydat-

ków w wysokości 55 mln 323 tys. zł ponad
5 mln 600 tys. zł stanowią wydatki majątkowe. Resztę stanowią wydatki bieżące.
W omawianym roku budżetowym na
inwestycje przeznaczono kwotę ponad 5,5
mln zł, w tym na inwestycje drogowe ponad 4 mln zł. W ramach inwestycji drogowych wybudowano ok. 4 km chodników na
łączną kwotę ok. 2 mln zł, z czego udział
gmin wyniósł 50 %. Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pozyskano kwotę prawie 435 tys. zł i dodając
środki własne zrealizowano przebudowę
drogi powiatowej Turze Pole – Zarszyn,
a z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Powiat Brzozowski pozyskał ponad 657 tys.
zł na przebudowę drogi powiatowej Barycz
– Izdebki. Ponadto w minionym roku wyremontowano most w miejscowości Witryłów, wykorzystując do tego celu dotację
z budżetu państwa przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie
330 tys. zł. Całość inwestycji zamknęła się
kwotą ponad 480 tys. zł.
W trakcie sesji Radni wysłuchali
również informacji dotyczącej stanu dróg
powiatowych przedstawionej przez Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu
i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie Grzegorza Krynickiego oraz informacji na temat działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego, którą zaprezentował Dyrektor Szpitala Antoni Kolbuch.
Magdalena Pilawska

Brzozowski Konwent Samorządowy

Stanowisko w sprawie odpowiedzi Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego na wniosek o przebudowę dróg wojewódzkich nr 835 Grabownica – Dynów i 887 Brzozów-Rymanów
– Daliowa, to jeden z głównych tematów Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, który odbył się 23 maja br. pod przewodnictwem Zygmunta Błaża – Starosty Brzozowskiego.
Przypomnijmy, że samorządowcy z powiatu brzozowskiego
zwrócili się z wnioskiem do Marszałka Województwa, zarządcy
wyżej wymienionych dróg, o wyremontowanie najbardziej zniszczonych odcinków. W informacji zwrotnej przeczytali, że drogi te służą przede wszystkim społeczności lokalnej, w związku
z czym ich odbudowa możliwa jest tylko w przypadku partycypacji finansowej samorządu powiatowego, bądź gminnego, na którego terenie znajdują się uszkodzone fragmenty jezdni. W przyjętym stanowisku członkowie konwentu napisali m.in.: - Ten sposób
przedstawienia sprawy pomija podstawowe kwestie, jakie stały
u podstaw systemowego podziału w zakresie właściwego sprawowania zarządu nad drogami. Wiadomym jest, że drogi wojewódzkie
z definicji mają charakter ponadlokalny i stanowią połączenia między miastami województwa oraz mają znaczenie dla województwa.
Wiadomym i bezspornym jest to, jak ważną rolę w sieci drogowej
spełniają drogi będące przedmiotem wniosku Konwentu. Rangę
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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tych ciągów komunikacyjnych w sieci drogowej powiatu brzozowskiego i sąsiadujących powiatów, potwierdziły również stanowiska
konwentów sanockiego i krośnieńskiego.
Ich obecny stan techniczny ponad wszelką wątpliwość stanowi zagrożenie wypadkowe dla zmotoryzowanych użytkowników tych
dróg oraz pieszych, i to nie tylko - wbrew przekonaniu ich zarządcy
– dla pieszych i kierujących pochodzących z miejscowości zlokalizowanych w ich ciągu, ale dla całej rzeszy kierowców obsługujących
za ich pośrednictwem transport drogowy na terenie województwa.
Wobec powyższego członkowie Konwentu czują się w obowiązku
kontynuować działania zmierzające do przeprowadzenia przez zarządcę kompleksowej przebudowy dróg wojewódzkich na terenie
powiatu brzozowskiego. Jest to nie tylko wolą członków Konwentu, ale przede wszystkim wolą mieszkańców powiatu brzozowskiego
wyrażaną podczas licznych spotkań z samorządowcami. Stanowisko
konwentu zostało poparte podpisami ponad 4 300 mieszkańców powiatu i zostanie wręczone Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
Podczas posiedzenia Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła omówił również inwestycje i remonty w infrastrukturze drogowej
realizowane przez powiat brzozowski.
Informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu przez Powiatowy
Urząd Pracy w Brzozowie przedstawił Dyrektor Józef Kołodziej.
Podkreślił, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zarówno w Polsce, jak i w naszym powiecie, widoczny jest systematyczny spadek
bezrobocia. - Znaczny spadek ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powoduje, że na rynku pracy zmienił się
układ sił. Obecnie coraz częściej w niektórych zawodach to nie bezrobotny czeka na pracę, ale praca czeka na bezrobotnego. Zdarzają
się sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie skierować bezrobotnego do
pracodawcy, z uwagi na rozbieżność pomiędzy daną ofertą, a oczekiwaniami pracowniczymi. Innym czynnikiem powodującym kłopoty
przy obsadzaniu wolnych miejsc pracy jest zła opinia w środowisku
o niektórych pracodawcach, zdarza się, że bezrobotni odmawiają

podjęcia pracy bo wiedzą, że dany pracodawca nie płaci w terminach, a warunki pracy odbiegają od przyjętych norm – poinformował Dyrektor PUP w Brzozowie J. Kołodziej.
W trakcie konwentu wytypowano także ucznia do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Wyboru dokonano spośród najzdolniejszych uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłoszonych z wszystkich gmin powiatu brzozowskiego.
W tym gronie znaleźli się: Patrycja Antoń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Jolanta Kufel z Zespołu Szkół Ekonomicznych,
Sebastian Gołąb z Zespołu Szkół Budowlanych, Monika Szuba z Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej, Wojciech Więcek
z Zespołu Szkół w Golcowej, Zofia Chryń z Gimnazjum Nr 1
w Izdebkach, Michał Terefenko z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie, Barbara Ekiert z Gimnazjum w Haczowie i Kamila Dmitrzak z Zespołu Szkół w Dydni.
Kandydatem do nagrody został Sebastian Gołąb – uczeń
kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie, który odebrał nagrodę 2 czerwca br. na uroczystej gali z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Anna Kałamucka

fot. Andrzej Józefczyk

Sebastian Gołąb odbiera nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych

Uczniowie nagrodzeni

To był wyjątkowo udany rok dla uczniów reprezentujących szkoły powiatu brzozowskiego. Sukcesy na olimpiadach oraz konkursach różnego szczebla dowiodły, że
wszechstronnie uzdolnionej młodzieży w naszym regionie
nie brakuje, i że z nabytą wiedzą i umiejętnościami potrafi
skutecznie rywalizować z najlepszymi w kraju. Wysiłek i talent prymusów docenił Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż,
wręczając podczas XXXI Sesji Rady Powiatu w Brzozowie
uczniom z największymi osiągnięciami nagrody zarówno
rzeczowe, jak i finansowe.
Wśród Absolwentów Roku, wyłonionych przez dyrektorów brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach
Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego imienia
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki znaleźli się:
Sebastian Gołąb z Zespołu Szkół Budowlanych, Jolan4

ta Kufel z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Jakub Ciesielski
z I Liceum Ogólnokształcącego. Ten ostatni zaistniał na arenie ogólnopolskiej, zajmując trzecią lokatę w Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla uczniów ponadgimnazjalnych. – Wybrałem temat
zaczerpnięty z twórczości Mikołaja Gogola „Im więcej człowiek okazuje zła, tym więcej potrzebuje naszej miłości”. Pracę oparłem przede
wszystkim na powieściach „Zbrodnia i Kara” oraz „Idiota” Fiodora
Dostojewskiego, a ponadto posłużyłem się melodramatem Mike’a Nicholsa zatytułowanym „Bliżej”. Pisałem o wartości, jaką jest miłość
pozwalająca odkupić grzechy i uszczęśliwiająca człowieka – powiedział Jakub Ciesielski z I LO w Brzozowie. W krajowej czołówce uplasował się również Sebastian Gołąb z Zespołu Szkół Budowlanych. Etap
centralny Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” zakończył na bardzo
wysokim, trzecim miejscu. – Najpierw pisaliśmy test, a następnie wykonywaliśmy zadanie praktyczne. Trzeba było ułożyć posadzkę i ścianę
z płytek, a potem mieliśmy to wszystko porządnie wykończyć. W finale
w Poznaniu swoje umiejętności zaprezentowało 6 najlepszych uczniów z
całej Polski. Jest to zajęcie, które po pierwsze lubię, a po drugie potrafię
już w jakimś stopniu wykonywać. Obecnie nawet zajmuję się robotami
malarskimi u znajomych, więc praktykuję cały czas. Na wykończeniówkę jest duże zapotrzebowanie, to zawód naprawdę dobrze opłacany, zarówno w Polsce, jak i zagranicą – podkreślił Sebastian Gołąb z Zespołu
Szkół Budowlanych w Brzozowie.
Wszechstronne zainteresowania Jolanty Kufel pozwoliły jej
ukończyć II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ekonohttp://www.powiatbrzozow.pl
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micznych ze średnią ocen 5,33. – Bliższe mi są przedmioty
ścisłe, głównie matematyka, z którą nie mam żadnych problemów. Skupiam się na lekcjach, uważnie słucham nauczycieli, dzięki czemu aż tak bardzo dużo czasu nie muszę
na naukę poświęcać w domu – podkreśliła Jolanta Kufel
z ZSE w Brzozowie. Wyróżnieni uczniowie z własnej inicjatywy podejmują również wyzwania zgłębiające wiedzę
oraz poszerzające zainteresowania. – Od kilku lat zgłębiam biografię Jana Mieczysława Komskiego, więźnia
Auschwitz, należącego również do mojej rodziny. Wszystko zaczęło się od wizyty w Polsce Papieża Benedykta XVI,
a dokładnie jego przyjazdu do byłego obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu. Wtedy moja mama powiedziała mi o przodku,
który doświadczył takiego właśnie piekła na ziemi i wtedy postanowiłem
poznać jego życie. W ostatnich miesiącach zintensyfikowałem badanie jego
postaci, odkrywanie okoliczności pobytu w Auschwitz. Mam to szczęście,
że nawiązałem kontakt z córką Jana Komskiego mieszkającą w Stanach
Zjednoczonych, przez co osoba mojego bohatera stała mi się jeszcze bliższa
– stwierdził Jakub Ciesielski. – W pierwszej klasie szkoły średniej zajęłam
się wolontariatem. W świetlicy środowiskowej w Przysietnicy pomagałam
dzieciom przy odrabianiu lekcji i opiekowałam się najmłodszymi uczniami.
Stało się to moją pasją, dlatego nie wykluczam podjęcia w październiku
studiów pedagogicznych – oznajmiła Jolanta Kufel.
Nagrodę specjalną otrzymał Kamil Krauz. Uczeń trzeciej klasy
Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej zdobył mistrzostwo Polski w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Sukces
to wielki, ale zaznaczyć należy, że nie pierwszy Kamila w skali ogólnopolskiej. Przed kilkoma laty bowiem okazał się najlepszy w Polsce wśród
uczniów szkół podstawowych, natomiast w roku ubiegłym, w tym samym
turnieju, świętował wicemistrzostwo Polski.
W gronie najzdolniejszej młodzieży powiatu brzozowskiego, wyłonionej przez wójtów poszczególnych gmin oraz dyrektorów szkół, znaleźli się: Patrycja Antoń – I LO w Brzozowie (uczennica trzeciej klasy.
Brała udział w różnych konkursach i olimpiadach, między innymi z języka
niemieckiego – II miejsce, o Św. Janie z Dukli – III miejsce, olimpiadzie
teologicznej – VII miejsce, olimpiadzie chemicznej oraz podkarpackim
konkursie chemicznym), Michał Terefenko – Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie (uczeń drugiej klasy, został laureatem Konkursu Kuratoryjnego
z geografii. Reprezentował także szkołę w wielu zawodach sportowych,
zdobywając medale i wyróżnienia), Kamila Dmitrzak – Gimnazjum
w Dydni (uczennica trzeciej klasy, wszechstronnie uzdolniona, interesuje
się sportem, językiem angielskim oraz historią. Chętnie angażowała się
w życie szkoły, reprezentując ją podczas konkursów, zawodów sportowych
i uroczystości szkolnych), Wojciech Więcek – Gimnazjum w Golcowej

(uczeń trzeciej klasy, finalista etapu wojewódzkiego Gimnazjady w szachach drużynowych, mistrz powiatu brzozowskiego w szachach indywidualnych. Uczestniczył
w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z fizyki
na etapie regionalnym. Reprezentował również szkołę
w Regionalnej Olimpiadzie wiedzy o Wielkich Polakach),
Barbara Ekiert – Gimnazjum w Haczowie (uczennica
trzeciej klasy. Uzyskała tytuły laureata w Kuratoryjnym
Konkursie Polonistycznym, Ogólnopolskiej Olimpiady
Przedmiotowej z chemii „Olimpus”, w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Stan wojenny oczami współczesnych), Monika Szuba – Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej (uczennica trzeciej klasy, laureatka Kuratoryjnego
Konkursu Matematycznego, laureatka I stopnia z wyróżnieniem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
Olimpiada Wiedzy Archimedes, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego „Pingwin 2016” z języka
angielskiego i chemii), Zofia Chryń – Gimnazjum Nr 1
w Izdebkach (uczennica trzeciej klasy, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od Unii Lubelskiej
do Unii Europejskiej”, finalistka wojewódzkiego szczebla
konkursu przedmiotowego z historii, laureatka w roku
2016, a finalistka w roku 2017 Ogólnopolskiej Stypendiady Polonistycznej) oraz Sebastian Gołąb – Zespół Szkół
Budowlanych w Brzozowie i Jolanta Kufel – Zespół
Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.
Nagrody – plecaki turystyczne i śpiwory ufundował
Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż. Absolwenci Roku
natomiast otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości tysiąca złotych.
Sebastian Czech

Gimnazjum Dwujęzyczne
w Brzozowie dba o talenty
Certyfikat „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” otrzymało Gimnazjum Dwujęzyczne w Brzozowie,
funkcjonujące w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Tytuł, przyznawany przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Wojewodę Podkarpackiego, potwierdza wyróżniające się warunki, stworzone uczniom przez szkołę w zakresie
rozwijania zdolności i osiągania sukcesów.
Certyfikat przyznawany jest szkołom, które szczególnie dbają o wybitne
talenty i umożliwiają rozwijanie pasji
swoich podopiecznych. W roku szkolnym
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

2016/2017 uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Brzozowie nagrodzeni zostali
w wielu konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie. Dwoje z nich zostało ich laureatami (Michał Haduch – język niemiecki,
Hubert Fijałka - WOS), zaś pięcioro uzyskało tytuł finalisty (Amelia Malisz – podwójna finalistka, historia i WOS, Jakub
Dydak – język francuski, Martyna Wojnicka – WOS, Michał Sadowski – WOS,
Katarzyna Folta - historia). - To prestiżowe
wyróżnienie potwierdza, że jeśli ktoś chce
rozwijać swoje zainteresowania i pasje, to
5

Powiat Brzozowski

Brzozowska Gazeta Powiatowa
w naszej szkole ma ku temu odpowiednie warunki. Często wymaga
to poświęcenia dodatkowych godzin pracy, na różnego rodzaju kołach zainteresowań czy konsultacjach. Nasze grono pedagogiczne
zawsze stara się znaleźć czas. Certyfikat ten jest ukoronowaniem
rzetelnej pracy uczniów oraz starań i zaangażowania nauczycieli.
To bardzo duże osiągnięcie, zważywszy na fakt, że szkoła funkcjonuje zaledwie 2 lata – podkreśla Dorota Kamińska, Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie.
Wyróżnieni uczniowie podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego otrzymali plecaki ufundowane przez Starostę
Brzozowskiego.

Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce 7 czerwca br. w Rzeszowie. Certyfikat z rąk Wojewody Podkarpackiego
Ewy Leniart oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch odebrała Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzozowie Dorota Kamińska. Nauczyciele przygotowujący młodzież otrzymali pamiątkowe dyplomy. W tym gronie znaleźli się:
Irena Majbroda-Kij (j. niemiecki), Monika Szczepek (WOS), Marzena Komska-Ciesielska (j. francuski) oraz Magdalena Skoczek
(historia). Zostały także wręczone dyplomy i nagrody uczniom
uzyskującym wybitne wyniki w konkursach przedmiotowych.
Anna Rzepka

Powiat brzozowski stawia na drogi
Ponad milion złotych (1 094 000 zł) kosztowała przebudowa 3,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Brzozów –
Wara. To kolejna inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, zrealizowana przez powiat brzozowski.
Udaje się je finalizować dzięki zapobiegliwości władz powiatu oraz umiejętnemu pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych. - Zawsze czynimy starania o pozyskanie odpowiednich środków finansowych. W tym wypadku 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. Wydział Komunikacji, Trans-

Przebudowana droga powiatowa Brzozów - Wara

portu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie na bieżąco
monitoruje stan dróg powiatowych. Staramy się sukcesywnie zaspokajać rosnące potrzeby w zakresie poprawiania stanu szlaków
komunikacyjnych. Mam nadzieję, że inwestycja ta przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wary i okolic, zwłaszcza
w okresie wakacji, gdy ruch drogowy jest wzmożony. Jestem przekonany, że poprawi się również komfort jazdy – zapewnia Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła.
W ramach tej inwestycji położono nową nakładkę bitumiczną, umocniono skarpy, a pobocza zostały utwardzone. Ponadto pod koroną drogi wymienione zostały przepusty. Bezpieczeństwo pieszych poprawią zaś zamontowane na długości 1650
m. bariery ochronne.
Anna Rzepka

Zespół „GEST” nagrodzony przez Starostę Brzozowskiego
W piątek 23 czerwca, tuż po rozdaniu świadectw, w Starostwie
Powiatowym w Brzozowie przedstawiciele Zespołu Tańca Estradowego „GEST” otrzymali nagrody. Tancerki, które wyróżniały się zaangażowaniem w pracy zespołu, koleżeńską postawą, starannym wy-

6

pełnianiem obowiązków oraz bardzo dobrą technika taneczną
otrzymały z rąk Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża
dyplomy i pamiątkowe puchary. Były to: Marcelina Szałajko,
Magdalena Fabisiak, Gabriela Kręgielewska, Aleksandra Chudzikiewicz,Julia Dąbrowska i Wiktoria Bober.
W uroczystym spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Magdalena Pilawska
i Marek Szerszeń - pracownik Starostwa Powiatowego w Brzozowie. W uznaniu zasług zespołu „GEST” Starosta przekazał
dla instruktora zespołu Marka Grządziela pamiątkowy puchar
oraz list gratulacyjny. - Zespół Tańca Estradowego „Gest” to
kulturalna wizytówka naszego regionu, rozpoznawalna w kraju
i zagranicą, gdzie z powodzeniem występuje. „Gest” nie tylko
stwarza młodym ludziom możliwość rozwijania swoich pasji
i tanecznych zdolności, ale pozwala uwolnić emocje i tańcem
wyrazić siebie. Wielkim sukcesem jest zgromadzić ludzi, którzy
potrafią dzielić się swoją pasją i wiedzą. Ludzi, którzy potrafią
http://www.powiatbrzozow.pl
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zaszczepić miłość do tańca, nauczyć wytrwałości i solidnej pracy. A takie
właśnie osoby zrzesza Pan wokół siebie. Jestem świadomy, jak ważne jest
uczenie mądrego patrzenia na świat, uwrażliwianie na piękno i drugiego
człowieka. Gratulując licznych sukcesów, pragnę wyrazić duże uznanie
dla Pana pracy. Prężne funkcjonowanie zespołu oraz osiągnięcia tancerzy są efektem Pana ogromnego zapału, profesjonalizmu i zaangażowania - podkreślił Starosta Zygmunt Bałaż.
Było to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Ciężka praca podczas
prób, promocja powiatu oraz wysokie wyniki ogólnopolskie i międzynarodowe zostały docenione przez nasze władze. Podczas spotkania była
możliwość rozmowy nie tylko o historii zespołu, festiwalach, w których
zespół brał udział, ale przede wszystkim o planach na przyszłość. Dzieci
miały możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami.
Marek Grządziel

Nowe zasady wycinki drzew
Z dniem 17 czerwakacjowych, platanów kloca 2017 r. obowiązują nowe
nolistnych) oraz 50 cm (dot.
przepisy związane z usuwapozostałych drzew). Poniem drzew i krzewów. Najwyższy obowiązek nie doważniejsze zmiany dotyczą
tyczy krzewów. Zezwolenie
właścicieli prywatnych posenie jest wymagane przy wysji, którzy będą mogli wyciąć
cince krzewu albo krzewów
drzewa w celach niezwiązarosnących w skupisku o ponych z prowadzeniem dziawierzchni do 25 m2.
łalności gospodarczej, pod
W zgłoszeniu nalewarunkiem, że zgłoszą wycinży podać imię i nazwisko
kę do urzędu gminy (inaczej
wnioskodawcy, oznaczyć
zapłacimy karę) i organ nie
nieruchomość oraz dołąHalina Jakiel - Inspektor
wniesie sprzeciwu.
czyć rysunek lub mapkę
w Wydziale Środowiska
i Rolnictwa
Zapis nowej ustawy nagdzie rosną planowane do
kłada na osobę fizyczną obowiązek zgło- wycinki drzewa. Po dokonaniu zgłoszeszenia zamiaru usunięcia drzew, których nia organ przyjmujący zgłoszenie będzie
obwody pni na wysokości 5 cm przekra- miał 21 dni na przeprowadzenie oględzin
czają 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów je- drzew. Następnie organ będzie miał 14
sionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm dni na wniesienie ewentualnego sprzeci(dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii wu. Jeśli w ciągu dwóch tygodni, gmina

nie zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzw. milcząca zgoda, to właściciel nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić.
Zgłoszenie odnośnie zamiaru usunięcia drzew jest ważne 6 miesięcy od dnia
sporządzenia protokołu z oględzin. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym
terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.
Ponadto wójt, burmistrz lub prezydent ma obowiązek przez okres 5 lat weryfikować, czy dane drzewa nie zostały usunięte
na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli przed upływem pięciu lat od oględzin, właściciel będzie chciał
na tym terenie gdzie rosły usunięte drzewa,
otworzyć firmę i wystąpi o pozwolenie na
budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiał uiścić
opłatę za wycięte wcześniej drzewa.
Nowe przepisy nie dotyczą drzew
owocowych, a jedynie drzew ozdobnych.
Halina Jakiel

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

Światowy Dzień bez Tytoniu
Tegoroczne obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu” odbyły się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemologicznej w Brzozowie 31 maja i były połączone
z powiatowym podsumowaniem Szkolnych Programów Antytytoniowych „Czyste powietrze wokół nas”
i „Nie pal przy mnie proszę”. Impreza rozpoczęła się
powitaniem wszystkich uczestników imprezy przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzozowie Marię Cecułę-Zajdel.
Udział w imprezie wzięli dyrektorzy i nauczyciele wraz z dziećmi i rodzicami z przedszkoli realizujących program „Czyste powietrze wokół nas”, a także
dzieci i nauczyciele ze Szkół Podstawowych, realizujących program „Nie pal przy mnie proszę”. Dzieci
z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Brzozowie
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

przedstawiły inscenizację, po której odbyło się ogłoszenie wyników
konkursów.
Zwycięzcą konkursu w ramach programu „Czyste powietrze
wokół nas” została Julia Kołodziejczyk z Przedszkola w Trześniowie. Wyróżnienie otrzymał Rafał
Wolański z Przedszkola w Jasienicy Rosielnej. Pozostałe nagrodzone dzieci to: Tymoteusz Tabisz
- Przedszkole Nr 1 w Brzozowie, Norbert Zgłobicki - Przedszkole Nr 2
w Brzozowie, Magdalena Futyma - Przedszkole Nr 1 w Humniskach,
Bartosz Dziopak - Przedszkole Nr 2 w Humniskach, Kacper Bałaban Przedszkole w Haczowie, Celina Korfanty - Przedszkole w Grabownicy,
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Iga Sabat - Przedszkole w Niebocku, Adrianna
Supel - Przedszkole w Starej Wsi, Gabriel Zubel
- Przedszkole Nr 1 Przysietnicy, Katarzyna Wrona - Oddział Przedszkolny przy SP w Bliznem,
Julia Bodzioch - Oddział Przedszkolny przy SP
w Grabownicy, Amelia Wróbel - Oddział Przedszkolny przy SP Nr 2 w Przysietnicy, Marlena Brodzicka - Oddział Przedszkolny przy SP
w Zmiennicy, Julia Fiedeń - Oddział Przedszkolny przy SP w Turzym Polu, Emilia Mazur - Oddział Przedszkolny przy SP Nr 2 w Golcowej.
W konkursie „Nie pal przy mnie proszę” I miejsce zajęła Emilia Szczepek (SP w Starej Wsi).
Ponadto wyróżniono Wiktorię Bacior (SP Nr 2
w Przysietnicy), Filipa Szmigiela (SP w Haczowie), Kacpra Szerszenia (SP Nr 4 w Izdebkach),

Joannę Woś (SP w Grabownicy), Alicję Chęć (SP w Bliznem), Zuzannę Tarnawską
(SP w Jasienicy Rosielnej), Jakuba Janusa (SP w Orzechówce), Jakuba Śmigiela
(SP Nr 2 w Humniskach), Grzegorza Myśliwca (SP w Turzym Polu).
Wszyscy uczestnicy obydwu konkursów otrzymali nagrody i dyplomy, których fundatorami byli: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie, Agroturystyka – MINI ZOO „Na Równiach”
w Górkach Pani Kornelii Bednarczyk, Market Wielobranżowy „RAJ” w Brzozowie Pana Mariusza Fedaka, Firma „Zielona
OAZA” w Brzozowie Pana Zbigniewa Owsianego i WSSE w Rzeszowie.
Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania.
Impreza zakończyła się wręczaniem przez PPIS w Brzozowie podziękowań i upominków dla małych artystów z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Brzozowie: Marysi Wokurka, Oliwii Rybczyk, Filipa Pilszaka i Antosia Bieńczaka, którzy swoim występem
uświetnili obchody Światowego Dnia bez Tytoniu.
Maria Cecuła-Zajdel Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

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

Debata z mieszkańcami miasta i gminy Brzozów
8 czerwca br. w Brzozowskim Domu Kultury odbyła się
debata społeczna pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
– możesz mieć na nie wpływ”. Celem spotkania było zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję oraz inne podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Debacie przewodniczył Komendant Powiatowy Policji
w Brzozowie podinsp. Marek Twardzicki, wśród gości obecni
byli: mł. insp. Piotr Kluz oraz podkom. Monika Hędrzak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, szkół oraz osoby prywatne, dla których sprawy bezpieczeństwa są ważne.
W dalszej kolejności głos zabrali prelegenci-funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Podczas wystąpień omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. zarządzania bezpieczeństwem przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi takich jak
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, działalności prewencyjnej opartej o programy profilaktyczne, zagadnień zawartych
w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, aplikacji „Moja Komenda” oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Uczestnicy debaty i inne zainteresowane osoby mogły skorzystać z symulatora dachowania zaprezentowanego przez przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.
podkom. Anna Karaś
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Oszukują i kradną życie
Tylko w pierwszym kwartale tego
roku w naszym powiecie wykryto sześć
przestępstw związanych z narkotykami.
W całym województwie w 2016 r. było ich
łącznie 1051.
19-letniego mężczyznę oskarżono
o zabójstwo ciotki oraz próbę zabójstwa
dwóch innych osób. W trakcie popełniania
przestępstwa był pod wpływem dopalaczy.
Do szpitala dziecięcego w Olsztynie trafił
17-latek, który najprawdopodobniej zażył
dopalacze. Chłopak zaczął się dusić i wymiotować. Dzięki szybkiej reakcji matki
i siostry oraz profesjonalnej pomocy lekarzy nastolatkowi udało się uratować życie.
Po kilku dniach walki, lekarzom udało
się uratować życie 15-latce z naszego powiatu, która także próbowała dopalaczy.
– W ostatnim czasie na terenie naszego
powiatu mieliśmy już dwa zatrucia dopalaczami. W obu przypadkach dotyczyły
one osób nieletnich, czyli poniżej 18 r.ż.
Myślę, że ten fakt powinien działać jako
przestroga i być informacją przede wszystkim dla rodziców, by baczniej przyglądali
się poczynaniom swoich dzieci. Pierwszy
kwartał tego roku pokazał także zróżnicowanie środków odurzających, jakie spotykane są na naszym terenie. Nie jest to już
tylko marihuana czy konopie indyjskie, ale
także twarde, szybko uzależniające narkotyki, takie jak chociażby kokaina. Niestety
nasza młodzież eksperymentuje również
z dopalaczami. Nie wiem dlaczego, mimo

tak wielu przestróg i tylu zgonów, które nastąpiły w wyniku ich zażycia, młodzi nadal
tak chętnie po nie sięgają. Życie dwójki nastolatków z naszego powiatu, udało się tym
razem uratować. Nikt nikomu nie da gwarancji, że następna osoba, która trafi na
nasz SOR również może mieć tyle szczęścia
– mówiła podkom. Anna Karaś z Komendy
Powiatowej Policji w Brzozowie.
Po narkotyki, mimo że cały czas
mówi się o ich szkodliwości i zgubnym
wpływie, sięgają coraz młodsi. - Nikt
jeszcze wprost nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie sięgają po narkotyki. Przyczyn jest
wiele. Pierwszy eksperyment z środkiem
odurzającym może być wynikiem zwykłej ludzkiej ciekawości, nieprawidłowego procesu socjalizacji, niepełnej wiedzy
o działaniu środka psychotropowego oraz
przewagi negatywnych wzorców w życiu
jednostki. Na późniejszym etapie – często
już uzależnienia - kluczową rolę przejmują
mechanizmy biopsychiczne uzależnienia,
które uniemożliwiają jednostce przerwanie zażywania. Czasami czynnikiem, który
powoduje sięgnięcie po narkotyk jest presja zewnętrzna – „Wszyscy biorą, weź i ty,
nie bądź miękki, zobaczysz będzie fajnie”
- często takim słowom ciężko się oprzeć nie
mając prawidłowej dostatecznie wysokiej
samooceny i rozwiniętej umiejętności bycia
asertywnym. Zdarza się, że wzorce środowiskowe brania narkotyków są silniejsze

w niektórych grupach społecznych, gdzie
działaniu towarzyszy silny stres i obciążenia psychiczne – wyjaśniała Aleksandra
Kurowska, Psycholog GOPS w Jasienicy
Rosielnej.
Mimo, że w naszym kraju obowiązuje zakaz sprzedaży dopalaczy, nadal są
one dostępne. W swym składzie zawierają
substancje psychoaktywne, które zagrażają
życiu i zdrowiu. Ich skład chemiczny jest
często modyfikowany, a powstałe mieszanki często okazują się śmiertelne dla organizmu. Ryzyko dla zdrowia niesie również
sposób zażywania narkotyków: wąchanie
może uszkodzić nos i drogi oddechowe,
wstrzykiwanie używaną strzykawką lub
igłą może stanowić przyczynę zapalenia
wątroby czy AIDS. Dlaczego, mimo tak
wielu zagrożeń ze strony narkotyków i dopalaczy, tak często sięga po nie młodzież
i dorośli? Co takiego dają? - W mojej ocenie
nic nie dają, a wręcz przeciwnie wszystko
odbierają - ale osoby je zażywające tego
nie dostrzegają w porę. W ich ocenie narkotyk „rozluźnia, pozwala się zrelaksować,
niekiedy dodaje kopa do działania, pomaga
sprawniej myśleć, pomaga w nawiązywaniu
kontaktów, podnosi samoocenę... itp. Ale
to tylko pozory. W rzeczywistości narkotyk
zawsze zmienia i zniewala nasze działanie
– podsumowała Aleksandra Kurowska.
Przypomnijmy, że kto udziela, ułatwia lub namawia nieletniego do zażywania
narkotyków, na mocy art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podlega karze do
8 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie
narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolności.
Elżbieta Boroń

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

Odznaczenia dla pracowników PUP
8 czerwca br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość, podczas której Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
wręczyła pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, przyznane przez Pre-

zydenta RP Pana Andrzeja Dudę Medale za
Długoletnią Służbę.
Złotymi medalami uhonorowani
zostali: Józef Kołodziej, Bogusława Kondoł, Zenon Żmuda. Srebrnymi medalami wyróżniono: Wiesławę Kwiatkowską,
Agatę Makowską, Stanisława Szarka, Roberta Szmyda, Jacka Wójcika i Krystynę
Zimoń.
W uroczystości wręczania medali uczestniczył Zygmunt Błaż - Starosta
Brzozowski, który pogratulował odznaczonym i życzył im dalszej owocnej pracy
zawodowej.
Józef Kołodziej
DyrektorPUP w Brzozowie

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

Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie
st. bryg. Jan Szmyd odszedł na emeryturę
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Andrzej Babiec oraz jego zastępcy, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP Województwa Podkarpackiego,
funkcjonariusze, pracownicy cywilni
Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz zaproszeni goście pożegnali 14
czerwca br. st. bryg. Jana Szmyda - Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie. Zakończył on okres czynnej służby
zawodowej w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

- Wszyscy jesteśmy świadomi, jak bardzo
trudną i odpowiedzialną pracę wykonywał
Pan na tym stanowisku, niosąc niezbędną
pomoc ludziom w trudnych dla nich sytuacjach życiowych. Tym bardziej wyrażamy
uznanie za wkład pracy i zaangażowanie
w wypełnianiu obowiązków służbowych.
Codzienna, bardzo odpowiedzialna praca
brzozowskich strażaków na rzecz ochrony
życia i mienia Mieszkańców naszego powiatu utwierdza w przekonaniu, że wykonywał
Pan obowiązki zwierzchnika z profesjonalizmem, pasją i oddaniem, dbając wraz
z zespołem podległych pracowników
o nasze bezpieczeństwo nie tylko ga-

Podczas uroczystości wspomniano przebieg pracy i służby zawodowej
Komendanta, złożono podziękowania za
wieloletnią służbę oraz wręczono okolicznościowe dyplomy i upominki. Na
koniec spotkania Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec powierzył bryg. Markowi Ziobro dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie pełnienie
obowiązków Komendanta Powiatowego
PSP w Brzozowie.
W uroczystości pożegnania wzięli udział: Starosta
Brzozowski Zygmunt Błaż,
Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła i Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik. Przekazali
st. bryg. Janowi Szmydowi
upominek oraz list gratulacyjny, w którym podziękowali za
trud włożony w rozwój i funkcjonowanie tej jakże ważnej dla
społeczności powiatu służby.

sząc pożary, ale również ratując dobytek
w czasie powodzi, usuwając skutki wichur i nawałnic, czy sprawdzając się
w ratownictwie drogowym – podkreślili
w liście powiatowi samorządowcy. Pogratulowali także Komendantowi dotychczasowych dokonań, podziękowali za rzetelność
i sumienność oraz życzyli powodzenia w realizacji wszelkich planów, a także pomyślności w życiu osobistym.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Poseł RP Piotr Uruski, Wikariusz
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Przebieg kariery zawodowej

St. bryg. Jan Szmyd swą pożarniczą
karierę rozpoczął w 1984 r., jako słuchacz--kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa
w Krakowie, po ukończeniu, której mianowany został na stałe, obejmując pierwsze
stanowisko służbowe instruktora w Komendzie Wojewódzkiej Służby Pożarniczej
w Krośnie. Zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki ochrony przeciwpożarowej, jakie miały miejsce w 1992 r., zmieniły
przebieg jego kariery zawodowej. W tym
samym roku Komendant Wojewódzki PSP
w Krośnie podjął decyzję o mianowaniu go
na stanowisko dowódcy plutonu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, które zajmował
do końca maja 1994 r. po czym mianował
go na stanowisko dowódcy zmiany w JRG
Krosno. Jako człowiek o głębokim poczuciu
obowiązku i wysokim stopniu zaangażowania brał czynny udział w najważniejszych
i najbardziej skomplikowanych akcjach ratowniczych, notowanych w tym okresie na
terenie operacyjnego działania JRG PSP
w Krośnie. Jako doskonały organizator pracy własnej i podległych sobie ludzi, potrafił
w sposób umiejętny połączyć obowiązki
służbowe z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych i ogólnych. W roku 1998
ukończył pięcioletnie studia inżynieryjne
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie, a następnie w 2008 r. studia
magisterskie w Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2009 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim ukończył studia podyplomowe
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1 marca 2006 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego
w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie,
a od 15 grudnia objął stanowisko dowódcy
JRG. 1 listopada 2007 r. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie
powołał mł. bryg. Jana Szmyda na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP
w Krośnie, które pełnił do 19 marca 2012 r.
20 marca 2012 r. został powołany
na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie. Funkcję tą pełnił do
14 czerwca 2017 r. i z tym dniem przeszedł
na zaopatrzenie emerytalne.
http://www.powiatbrzozow.pl
Brzozów Zdrój

Służby, Inspekcje, Straże
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Wielkiego Przeoratu Polski Rycerskiego
i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy ks. Prałat Józef Bar wraz z Komandorem Komandorii Podkarpackiej st. bryg.
Mariuszem Bieńczakiem oraz kawalerowie, członkowie stowarzyszenia i wolontariusze działający w Zakonie św. Łazarza,
Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie podinsp. Marek Twardzicki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Brzozowie podinsp. Mariusz Urban, Prezes ZOP ZOSP RP w Brzozowie Edward
Rozenbajgier i jego Wiceprezes Stanisław
Chrobak, Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie
dh Jan Kilar, Burmistrz Brzozowa Józef
Rzepka, Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski,
Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala,
Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula
Brzuszek, Emerytowany Komendant Wojewódzki nadbryg. w st. spoczynku Bog-

dan Kuliga, Emerytowani Komendanci Powiatowi PSP w Brzozowie w st. spoczynku: st.
bryg. Stanisław Pająk, bryg. Mirosław Szmyd, st. bryg. Zbigniew Sieniawski.
Ponadto w pożegnaniu uczestniczyli między innymi: emerytowany Komendant
Rejonowy Straży Pożarnych w Brzozowie asp. sztab. w st. spocz. Leon Ziemiański,
Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie ks. Prałat Franciszek Goch,
Proboszcz Parafii Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana
Chrzciciela w Przemyślu ks. Prałat Mieczysław Rusin, Rektor Kolegium Ojców Jezuitów
w Starej Wsi o. Jan Gruszka, Proboszcz Parafii w Trześniowie ks. Witold Szmyd, o. Piotr
Nowak OFMCap, ks. Marek Zarzycki, a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych
powiatu brzozowskiego, służb, inspekcji.
Opracowano na podstawie materiałów
st. kpt. Tomasza Mielcarka

Za tych wiele lat czynnej służby, pełnej poświęceń i wielu wyrzeczeń w wypełnianiu powinności zawodowych strażaka Państwowej Straży Pożarnej, składamy
Tobie drogi Komendancie najszczersze podziękowania, życząc jednocześnie, na
tym nowym etapie życia, wielu radosnych dni i powodzenia w życiu prywatnym.
Z wyrazami szacunku w imieniu wszystkich funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych KP PSP w Brzozowie
bryg. Marek Ziobro
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE

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

Zrozumieć i pomóc

Każdy rodzic chciałby, by jego
dziecko nie miało problemów w szkole,
odnosiło sukcesy w nauce, czy właściwie
się zachowywało. Każdy nauczyciel życzyłby sobie samych grzecznych, pilnych
uczniów. Jak sobie jednak poradzić, gdy
pojawiają się problemy w zachowaniu?
Z czym warto zwrócić się do psychologa,
a kiedy potrzebna jest pomoc psychiatry?
Na te i inne pytania można było znaleźć
odpowiedzi podczas konferencji „Trudne
zachowania u dzieci i młodzieży”, zorganizowanej 30 maja br. przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie.
- Wzrastająca w ostatnich latach
liczba zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży jest bardzo niepokojąca.
Z badań Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że co piąte dziecko charakteryzuje nieprawidłowy rozwój psychiczny
i niewłaściwe zachowanie. Wzrasta liczba
dzieci i młodzieży dotkniętych depresją.
Intensywnie rozwija się zjawisko przemocy
oraz agresji, zarówno w relacjach rówieśniczych, jak i w stosunku do dorosłych.

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Ogromnie wzrosła też liczba orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. Oczywiście wydawane są one z różnych przyczyn,
ale również ze względu na zaburzenia zachowania i emocji. Mając to wszystko na uwadze, postanowiliśmy zorganizować konferencję, podczas której będziemy mogli wspólnie
odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania – podkreślała Marta Śmigiel, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Brzozowie.
Psychologiczne aspekty niepokojącego zachowania u dzieci i młodzieży omówiła Anna Ruchlewicz – psycholog PP-P
w Brzozowie. Bazując na swym długoletnim
doświadczeniu zawodowym zauważyła, że
diametralnie zmieniły się problemy, z jakimi
zaczęli się do poradni zgłaszać potrzebujący.
Scharakteryzowała je w zależności od wieku,
zaczynając od najmłodszych. – Zaburzenia
zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym
są tematem często poruszanym. Najczęściej
rodziców i panie z przedszkola niepokoi
nadaktywność podopiecznych. Można wręcz
powiedzieć hiperaktywność. Psychologia
rozwojowa mówi, że dzieci w wieku przedszkolnym mają potrzebę ruchu, to naturalne

zjawisko. Jednak wspomnianą wcześniej
hiperaktywnność można porównać do chaosu. Występuje ona w zakresie motoryki dużej, przy równoczesnym sporym deficycie
motoryki małej – wyjaśniała Anna Ruchlewicz. Do bardzo niepokojących zachowań
zaliczyła też werbalne „ranienie” wśród
rówieśników. - Utrzymują się tego typu
zaburzenia relacji rówieśniczych. Dzieci
ranią się słowami. Taka przemoc w białych rękawiczkach. I, co jest wręcz przerażające, występująca przy tym satysfakcja.
A trzeba pamiętać, że słowa mogą ranić równie boleśnie, jak agresja fizyczna
– ostrzegała psycholog.
Na konieczność wczesnego rozpoznania różnego rodzaju trudnych zachowań zwróciła uwagę lek. Iwona Gawron-Haduch – specjalista psychiatra, w trakcie
specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży ze Szpitala Specjalistycznego P.O.O.
w Brzozowie. - Zdarza się, iż decyzja o udaniu się do lekarza psychiatry zapada dopiero po wielu próbach samodzielnego radzenia sobie z problemem. Dopiero w chwili,
gdy pacjent zdaje sobie sprawę, że sam
sobie z tym nie poradzi. Bywa też i tak, że
nastolatki jasno deklarują swoim rodzicom
potrzebę udania się do specjalisty, jednak
ci w obawie przed udziałem w rodzinnych
sesjach terapeutycznych lub koniecznością
hospitalizacji psychiatrycznej, bagatelizu-
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ją zgłaszany problem. Jest to błędne myślenie, gdyż zazwyczaj wystarczają leki i oddziaływania terapeutyczne i nie
jest konieczna hospitalizacja. Musimy mieć świadomość, że
niezdiagnozowane odpowiednio wcześnie i nieleczone zaburzenia mogą doprowadzić do zachowań samobójczych lub
autodestrukcyjnych. Naprawdę warto pamiętać, że im szybciej zdecydujemy się zwrócić o pomoc, tym szybciej rozpoznane zostaną nasze problemy i trudności, a co za tym idzie
udzielona zostanie potrzebna specjalistyczna pomoc psychiatryczna czy wsparcie – podkreślała Iwona Gawron-Haduch. Generalnie zmienia się podejście społeczeństwa do
tego typu problemów. Ludzie zdają sobie sprawę, że podjęcie
terapii nie jest niczym wstydliwym, a zaburzenia, na które
cierpią, można skutecznie wyleczyć. - Najczęściej zgłaszają
się do mnie nieletni pacjenci wraz z rodzicami. Przychodzą
z problemami wychowawczymi, z agresją wobec bliskich
czy z trudnościami w zachowaniu w szkole. Chodzi głównie
o uczniów agresywnych (wobec rówieśników czy nauczycieli), nieprzestrzegających zasad i norm społecznych, wulgarnych i wagarujących. Ale sporo przypadków dotyczy też
lęku przed szkołą. Bardzo często rodzice zgłaszają się z problemami wychowawczymi, z buntem swych dzieci, agresją
w stosunku do domowników. Coraz częściej spotykam też nastolatków z zachowaniami autodestrukcyjnymi i z myślami
samobójczymi, a nawet osoby po takich próbach. Są także
pacjenci z zaburzeniami afektywnymi, w tym depresją oraz
18 czerwca br. przy licznie zgromadzonej publiczności na plantach przed Domem Sztuki Muzycznejw Dydni
odbyło się I Dydyńskie Święto Muzyki, w ramach którego obchodzony był Jubileusz 5-lecia powstania Szkoły
Muzycznej I stopnia. Uroczystości rozpoczęła Msza Św.
w Kościele Parafialnym w Dydni odprawiona w intencji
uczniów, nauczycieli i rodziców. W oprawie muzycznej
liturgii uczestniczył szkolny chór dziecięcy pod dyrekcją
Elżbiety Przystasz.
Z historii - 29 maja 2012 r. została podpisana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wójta Gminy
Dydnia Jerzego F. Adamskiego umowa o powołaniu Szkoły
Muzycznej I stopnia w Dydni.
Placówka powstała dzięki staraniom Wójta Gminy
Dydnia Jerzego F. Adamskiego oraz Sekretarz Gminy Aliny
Maślak przy wsparciu Maksymiliana Celedy i Wizytatora
Krzysztofa Szczepaniaka, rozpoczęła działalność 1 września 2012 r. Została utworzona jako pierwsza w gminie wiejskiej Podkarpacia i jedyna
w powicie brzozowskim. Daje dziś szansę
rozwoju uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Przez 5 lat funkcjonowania naukę
w szkole pobierało ponad 200 uczniów.
Dziś szkoła zatrudnia 24 pedagogów
i prowadzi naukę gry na 10 instrumentach:
skrzypce, altówka, wiolonczela, akordeon,
flet, klarnet, saksofon, trąbka, fortepian,
gitara. Siedziba szkoły znajduje się w pięknym secesyjnym budynku, który w latach
2013 – 2016 został gruntownie wyremontowany i przystosowany do specyfiki kształcenia artystycznego. Uczniowie
szkoły aktywnie uczestniczą w konkursach w kraju oraz za
granicą i mają na swoim koncie wiele sukcesów. W ciągu
5 lat zostali laureatami w 93 konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w następujących miastach
w kraju: Błażowa, Dębica, Głogów Małopolski, Gorlice, Jarosław, Kamień, Kielce, Kolbuszowa, Leżajsk, Lublin, Mielec, Mława, Przemyśl, Przeworsk, Puławy, Sanok, Słupca,
Sochaczew, Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Strzyżów,
Suwałki, Tarnobrzeg, Trzciana oraz poza nim: Belgrad, Berlin, Ostrawa, Poprad, Praga, Wiedeń.
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z różnymi postaciami zaburzeń lękowych.
Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, iż przybywa pacjentów z tymi schorzeniami. Niepokojący jest fakt, że drastycznie
wzrasta wskaźnik występowania depresji
i zachowań opozycyjno-buntowniczych
u dzieci i młodzieży – dodaje Iwona Gawron-Haduch.
Szkolny system zapobiegania zachowaniom problemowym przybliżył Dariusz
Miziołek, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
W przygotowanie takiego systemu powinna być zaangażowana cała społeczność
Dariusz Miziołek
szkolna – uczniowie, rodzice, nauczyciele,
pedagog czy psycholog szkolny, a także pozostali pracownicy. W swym
wystąpieniu Dariusz Miziołek akcentował znaczenie diagnozy. Jak twierdził, zadaniem pedagoga jest zbadanie danej sytuacji, wyjaśnienie jej
i powzięcie decyzji o dalszych krokach. Jednym słowem umiejętna diagnoza problemu. Należy poznać dziecko, zrozumieć jego postępowanie
i zapoznać się z motywami jakie nim kierują. Wiedza, dlaczego dziecko się tak zachowuje, będzie pierwszym krokiem do zrozumienia jego
wewnętrznych potrzeb. Wtedy można opracować plan pomocy takiemu
uczniowi. Plan oparty na prawie dziecka do szacunku, do życia w pokoju
i radości.
Anna Rzepka

Jubileusz Szkoły Muzycznej

Lista laureatów obejmuje ponad 20 uczniów, są nimi: Klaudia
Dobosz, Dawid Draguła, Filip Baracz, Weronika Duda, Julia Gliściak,
Aleksandra Howorko, Katarzyna Kondracka, Kacper Kosztyła, Kamila Krowiak, Jan Malawski, Adrianna Mazur,
Mariusz Niziołek, Jakub Rysz, Patrycja
Sabik, Andżelika Seman, Przemysław
Sidor, Dawid Siwiecki, Filip Siwiecki,
Katarzyna Sobota, Adrian Szul, Milena
Szul, Paulina Zubel, Krzysztof Źrebiec.
„Jestem dumna, że udało mi się stworzyć
szkołę, w której, jak naczynia połączone,
świetnie współpracują ze sobą: wysoko
wykwalifikowane grono pedagogiczne,
sumienni uczniowie oraz odpowiedzialni
rodzice, których wspólne działania przynoszą wymierne efekty w postaci
sukcesów artystycznych i dydaktycznych. Cieszę się, że w tak małym środowisku Gminy Dydnia powstała szkoła, która znana jest w całym kraju
i poza jego granicami. Przy tej okazji pragnę podziękować również
wszystkim tym, którzy nieustannie wspierają naszą działalność, a przede
wszystkim Wójtowi Gminy Dydnia Panu Jerzemu F. Adamskiemu, władzom i pracownikom samorządowym, pracownikom szkoły, a także naszym sympatykom i przyjaciołom. To ważne, że Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni spełnia również funkcję lokalnego centrum kulturalnego,
a dzisiejsze I Dydyńskie Święto Muzyki umożliwia prezentację umiejętności aż ponad 40 uczniom. Jest to także dzień, w którym świętujemy
nasz mały 5-letni Jubileusz”.
dr Elżbieta Przystasz
http://www.powiatbrzozow.pl
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Pochwalili się talentami

Już po raz piąty wielbiciele
muzyki mogli się spotkać na „Muzycznym weekendzie dla wszystkich pokoleń” zorganizowanym
w Malinówce. Każdy uczestnik mógł
znaleźć coś dla siebie. Widzów zebranych na placu przy budynku OSP
przywitała Dorota Gierlach - Dyrektor Zespołu Szkół w Malinówce i organizator imprezy. W myśl tegorocznego hasła przewodniego „Parada
młodych talentów”, na scenie zaprezentowali się uczniowie placówki.
Zgromadzeni mogli nie tylko posłuchać utworów wykonywanych zarówno
solo, jak i zespołowo, ale także przyjrzeć się
układom tanecznym. Sporo zainteresowania wywołał także pokaz pierwszej pomocy
przygotowany przez uczniów klasy ratowniczo – obronnej z ZSP Nr 4 „Naftówka”
w Krośnie. Poszczególne działania młodzieży komentował ich opiekun Zbigniew Moskal. Zebrani mogli zobaczyć kilka sytuacji
z pierwszej pomocy oraz tzw. pierwszej pomocy kwalifikowanej. Najpierw młodzi pokazali, jak należy pomóc osobie, która straciła przytomność, następnie na fantomach
zaprezentowano metody resuscytacji – niemowlęcia, dziecka i dorosłego. Pokazano
też, jak działa i jak używać defibrylatora
zewnętrznego AED, jak i kiedy zdjąć kask
motocykliście poszkodowanemu w wypadku oraz jak zabezpieczyć i pomóc osobie ze
złamaną nogą. Wiele emocji wzbudziły też

alkogogle, które mógł założyć i wypróbować każdy chętny. – Tegoroczna edycja jest
już naszą jubileuszową. Ogromnie się cieszymy, że wrosła ona w nasze środowisko
i wzbudza zainteresowanie. W myśl hasła
„Parada młodych talentów” postanowiliśmy w tym roku zaprezentować różnorakie
talenty naszych uczniów. Przygotowane zostały prezentacje wokalne solowe i zespołowe, układy taneczne oraz wystawa prac
plastycznych i technicznych. Staramy się
co roku ubogacać i urozmaicać program
„Muzycznego weekendu”, by każda edycja była inna i coraz atrakcyjniejsza dla
naszych gości. Chciałabym tutaj też podziękować za wsparcie finansowe i pomoc
w organizacji imprezy: naszej Radzie Rodziców, OSP w Malinówce, Starostwu Powiatowemu w Brzozowie, GOKiW w Haczowie oraz Gminie Haczów. Dziękuję też
nauczycielom, którzy przygotowali uczniów

„Boskie Torsy” z Brzozowa

Gmina Haczów w ramach otrzymanych środków
finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Program
Operacyjny Pomoc Techniczna) realizuje projekt pn.
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Haczów na lata 2017-2023”.
Opracowany i zatwierdzony dokument, będzie
podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na działae-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Impreza dofinansowana
ze środków

Powiatu Brzozowskiego

oraz ich prezentacje, a także zespołom
muzycznym i obsłudze technicznej za
bardzo profesjonalne nagłośnienie
i oświetlenie sceny – stwierdziła Dyrektor Dorota Gierlach. – Jak już
wspomniała pani Dyrektor impreza
wrosła w nasze środowisko. Czekają
na nią nie tylko dzieci, ale też dorośli.
Jest to okazja, by razem wyjść, spotkać się, porozmawiać i pożartować.
Dzisiaj wszyscy pędzą bo praca, dom,
dzieci oraz wiele innych spraw i nie ma
tak naprawdę czasu odpocząć. „Muzyczny
weekend” jest takim przystankiem i chcielibyśmy, by stał się on taką naszą miejscową tradycją – dodała Agnieszka Wawrzkowicz – Przewodnicząca Rady Rodziców
z Zespołu Szkół w Malinówce.
Podczas imprezy podsumowano
także projekt edukacyjny wykonany przez
uczniów klasy II Gimnazjum pt. „Swoje
znajcie, swoje chwalcie”. Zaprezentowana
została w nim historia Malinówki oraz instytucje w niej funkcjonujące. Po prelekcji
wykonawców zorganizowano mini konkurs, którego pytania dotyczyły przytoczonych treści.
Tradycyjnie nie zabrakło też koncertów. W tym roku na scenie zaprezentował
się zespół „Boskie Torsy” z Brzozowa oraz
„Yellow Horse” ze Strzyżowa.
Elżbieta Boroń

„Yellow Horse” ze Strzyżowa

nia określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wyznaczonych
obszarach gminy. Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania
przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem
służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Przyczyni się między
innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów
służących lokalnej społeczności.
13
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Honorowy Patronat
Starosty Brzozowskiego
Doroczna „Akcja Żonkilowa” organizowana przez Fundację W TROSCE
O ŻYCIE zmieniła w tym roku formę na
„Żonkilowy piknik rodzinny”. Impreza stała się pomostem integracyjnym pomiędzy
seniorami a młodym pokoleniem.
Organizowana co roku „Akcja
Żonkilowa” propaguje ideę hospicyjną,
uwrażliwia dzieci i młodzież na sytuację
osób nieuleczalnie chorych lub będących
w ostatnim okresie choroby oraz pomaga nabyć umiejętności towarzyszenia przy
chorych. - Organizacja happeningu ma też
za zadanie wyjść naprzeciw potrzebom osób
starszych, których jest coraz więcej wokół
nas. Pragniemy uświadamiać i przypominać, że jesień życia jest lub za chwilę będzie udziałem każdego z nas. W tym roku
postanowiliśmy zbudować silniejszy system
wsparcia dla seniorów. Połączyliśmy dzień
otwarty w DDOM-ie i znaną już w naszym regionie „Akcję Żonkilową”. DDOM
w Orzechówce działa już 10 miesięcy. Pod
naszym dachem gościliśmy 60 pensjonariuszy, którzy otrzymali tu pomoc głównie rehabilitacyjną. Podstawowym celem
DDOM-u jest rekonwalescencja po leczeniu
szpitalnym przez okres około 4 miesięcy. Po
tym czasie naprawdę widać efekty. Myślę,
że najlepiej opowiedzieliby o tym
sami pensjonariusze, którzy w prawie stu procentach odpowiedzieli
na nasze zaproszenie. Tegoroczny
piknik to również wynik zainteresowania społecznego. Ludzie
często nas pytają o DDOM, zasady jego funkcjonowania i pobytu
w nim. Stąd też, jakby w odpowiedzi
na to społeczne zapotrzebowanie,
połączono dzień otwarty placówki
z „Akcją Żonkilową” – wyjaśniała Jolanta Leń - Dyrektor NZOZ
DAR-MED w Brzozowie.
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Połączyli pokolenia

Faktycznie na pikniku obecni byli pensjonariusze każdego z czterech turnusów. Siedząc
w otoczeniu przyjaciół dobrze się bawili. – Wraz
z koleżankami byłyśmy na pierwszym turnusie.
Był naprawdę wspaniały. Opieka była tutaj znakomita. Nie można słowa złego powiedzieć. Gdy
przygotowywano nas do zabiegów, to wszystko
było przyniesione, podane, jak ktoś nie mógł się
poruszać o własnych siłach to mógł liczyć zawsze na fachową pomoc – wspominała Elżbieta
Mrozek.
W akcję tradycyjnie już aktywnie włączyły się szkoły z terenu powiatu sanockiego
i brzozowskiego. Ich uczniowie wraz z opiekunami, jako wolontariusze, uczestniczyli w pikniku.
– Zarówno uczniowie jak i nauczyciele są sympatykami akcji charytatywnych. W naszej szkole
działa Szkolne Koło „Caritas”, więc jeśli mamy
okazję pokazać, że jesteśmy z tą akcją czy ideą
to właśnie to robimy. Nasze koło działa także
na własnym podwórku organizując
przeróżne akcje charytatywne, ale co
roku włączamy się w „Akcję Żonkilową”. Marsz co roku jest inny, każdy
z nich przyniósł ze sobą inne wspomnienia. Co roku mamy też przygotowane stroje, kwiaty i transparent,
by w ten sposób pokazać, że solidaryzujemy się z tą akcją i chcemy
w niej aktywnie uczestniczyć – mówiła
Barbara Dudek - Opiekun Koła „Caritas” w Zespole Szkół w Starej Wsi.
– Jak już nasza Pani wspomniała, co
roku uczestniczymy w „Akcji Żonkilowej”. Jest to wydarzenie w którym naprawdę
warto wziąć udział. Zawsze wytwarza się tam
niesamowita atmosfera i można spotkać wiele
wspaniałych osób. Uważamy, że warto pomagać.
My to robimy z potrzeby serca i naprawdę jest
miło, kiedy się okazuje, że akcja, w której brałyśmy udział miała pozytywny finał i komuś udało
się pomóc. Poza tym jeśli mamy w tym czasie siedzieć przed komputerem, to chyba lepiej jest ten
czas spędzić mogąc komuś pomóc czy nawet tylko
z nim porozmawiać czy z nim pobyć, bo akurat tego
potrzebuje – stwierdziły Gabrysia Matwijczyk
i Julka Skarbek wolontariuszki z ZS w Starej
Wsi.
Piknik obfitował w wiele atrakcji. Seniorzy – pensjonariusze zaprezentowali własne
http://www.powiatbrzozow.pl
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dzieła – kapelusze, które wzięły udział
w „Festiwalu kapeluszy”. Nie zabrakło humorystycznych wierszy i przyśpiewek. Na
scenie zaprezentowały się także zespoły
śpiewacze: chór UTW Uniwersytetu Rzeszowskiego „Cantilena” z Rzeszowa, seniorzy z zespołu „Mam chęć” z Długiego
na czele z Marią Grabowską oraz młodzi
wykonawcy wokaliści. Swoje umiejętności zaprezentowali: Dziewczęcy Zespół
Wokalny „Mansarda” z Niebocka, uczniowie Zespołu Szkół w Orzechówce oraz
studentki PWSZ w Sanoku: Izabela Kociuba i Natalia Twardy oraz Mariola Leń-

studentka Akademii Muzycznej w Łodzi.
Zebrani mogli też wysłuchać znakomitego
pokazu w wykonaniu akordeonistów ze
Szkoły Muzycznej I stopnia z Dydni – Filipa Siwieckiego, Kacpra Kosztyły oraz ich
nauczyciela Krzysztofa Burego. Ciekawą
propozycją był przejazd meleksem oraz pokaz driftu. Chętni mogli również obejrzeć
samochody od środka. Popularnością cieszyły się także stoiska z regionalnymi smakami, Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Brzozowska” oraz te medyczne przygotowane przez: PWSZ w Sanoku (studenci
z Instytutu Pielęgniarstwa i Instytutu Ra-

townictwa Medycznego), DILAB ze Stalowej Woli oraz NZOZ DAR MED z Brzozowa. Nie zapomniano też o dzieciach.
Z myślą o nich rozstawiono różne dmuchańce, trampoliny i kule wodne, a gimnazjalistki z Trepczy zaproponowały obecnym na pikniku milusińskim malowanie
twarzy.
Oprawę medialną imprezy powierzono studentom z PWSZ Sanok z Instytutu Artystyczno – Społecznego.
Konferansjerem – wodzirejem był
Robert Handermander.
Elżbieta Boroń

IV Rajd Świętojański

Konkurs piosenki wygrały ex
aequo dwa zespoły z Zespołu Szkół
w Niebocku i Turystyczne Śpiewogranie z Grabownicy. Najmocniejsza
Impreza
w przeciąganiu liny okazała się być redofina
nsowa
na prezentacja Zespołu Szkół w Górkach.
ze śro
Jak zwykle przeprowadzono we wszystdków
Powiatu
kich kategoriach wiekowych szalone
Brzozow
wyścigi w workach i kilka innych bardzo
skiego
zabawnych konkurencji ruchowych.
Przy rajdowym ognisku nie zabrakło Zofii Olejko, o której organizatorzy żartobliwie mówią,
że jest mamą Rajdu świętojańskiego, bo to ona niegdyś zaszczepiła w swoich uczniach (teraz organizatorach) zamiłowanie do turystyki i krajoznawstwa. Jeszcze długo w noc
przy ognisku rozbrzmiewała piosenka turystyczna i żal było
się rozstawać z nowo poznanymi kolegami, bo nic tak nie
10 czerwca br. odbył się IV Rajd Świętojański. Jest to imprełączy jak wspólna wędrówka. Organizatorzy zapewniają
za bardzo lubiana przez dzieci i młodzież powiatu brzozowskiego.
jednak, że jeśli starczy pary w piersiach i siły w nogach, na
W tym roku na leśne i polne szlaki wyruszyło ponad 120 rajdowiczów
pewno za rok znowu wyruszą na rajdowe szlaki.
i spora grupa dorosłych. W imprezie wzięły udział reprezentacje szkół
z Niebocka, Górek, Orzechówki, Przysietnicy i gospodarze, uczniowie ZS w Grabownicy.
Jak co roku rajd organizują: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zespół Szkół w Grabownicy i Grupa
Dobra Myśl. Imprezę współfinansuje Starostwo Powiatowe w Brzozowie.
Tegoroczny rajd odbył się pod hasłem „Zielone światło dla
przyrody”. Na szlakach młodzi przewodnicy przedstawili wiele praktycznych porad – jak postępować w kontaktach z dziką przyrodą, jak
pomagać, a nie szkodzić.
Pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorom, a piękne widoki rekompensowały turystom niemały trud tej wędrówki. Wszystkie grupy szczęśliwie dotarły do
celu, czyli tradycyjnie do Małego Skansenu. Tu czekała na nich
strażacka garkuchnia z wyśmienitym żurkiem i oczywiście każOrganizatorzy dziękują Wójtowi Gmidy mógł upiec sobie kiełbaskę.
ny Dydnia oraz LGD „Ziemia Brzozowska”
Przeprowadzono konkursy
za przekazanie nagród do konkursów, Burgłówne i nie tylko. Zwyciężczymistrzowi Brzozowa za udzielenie pomonią konkursu na projekt plakietki
cy technicznej, Państwowej Straży Pożarnej
rajdowej została Zuzanna Stachuw Brzozowie za przygotowanie żurku, Firmie
ra (ZS Grabownica).
Alta, Spółdzielni handlowej Grastar, Piekarni
Konkurs
krasomówczy
Małgosia w Grabownicy za produkty spożywwygrała Alicja Woś (ZS Grabowcze oraz wszystkim osobom, które pomagały
nica), a konkurs przyrodniczy
na każdym etapie przygotowań.
Wioletta Jędryczka (ZS GrabowAleksandra Haudek
nica).
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Nowy obiekt sportowy w Malinówce

W Malinówce otwarte zostało długo
oczekiwane wielofunkcyjne boisko sportowe. Koszt jego budowy sięgnął 340 tysięcy
złotych.
Uroczyste otwarcie boiska zainicjował akt przecięcia wstęgi, którego dokonali:
Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, Stanisław
Jakiel - Wójt Gminy Haczów oraz Weronika Gazdowicz - Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Następnie
obiekt poświęcił ks. Kazimierz Surowiec
– Proboszcz Parafii w Malinówce, a uczniowie zaprezentowali krótki program okolicznościowy.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Ludowym. Zebranych gości
powitała Dorota Gierlach – Dyrektor Zespołu Szkół w Malinówce. Nie zabrakło
okolicznościowych gratulacji i prezentów.
Głos zabrał, m.in. Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca i Wójt Gminy Haczów Stani-

sław Jakiel. – Ogromnie się cieszę z tego
boiska. Dwa tygodnie temu podobny obiekt
otwarliśmy w Jabłonicy Polskiej. W tym roku
stoimy przed realizacją takiego boiska we
Wzdowie. Zakończenie tej inwestycji sprawi, że każda placówka oświatowa w naszej
gminie będzie miała salę gimnastyczną, boisko – mały Orlik lub wielofunkcyjne i plac
zabaw. Koszt budowy boiska w Malinówce,
po przetargu, zamknął się kwotą w granicach
324 tysięcy złotych, w tym nieco ponad 170
tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dziękuję
Zarządowi Województwa Podkarpackiego za
pozytywnie zaopiniowany wniosek, Posłowi
Bogdanowi Rzońcy za poparcie tego wniosku
w Ministerstwie Sportu oraz Radzie Gminy za
ich wsparcie i zrozumienie – stwierdził Wójt
Jakiel. Z życzeniami pospieszyła też Maria
Kurowska – Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego. – Wszystko co pozytywnego dzieje się na Podkarpaciu ogromnie nas
cieszy. To pokazuje, że nasza praca przynosi konkretne efekty i nasz region się rozwija. Nie chcemy, by rozwijały się tylko duże
metropolie, chodzi o to by małe miejscowości i gminy również skorzystały ze środków
16

unijnych, które idą w teren. Gratuluję
pięknego obiektu i mam nadzieję, że duch
sportowy będzie towarzyszył każdej odbywającej się tam rozgrywce – mówiła
Wicemarszałek M. Kurowska, przekazując na ręce Dyrektor Gierlach komplet piłek. Z gratulacjami i prezentem w postaci

kompletu piłek pospieszył także Starosta
Brzozowski Zygmunt Błaż. – Gratuluję
Panu Wójtowi kolejnego pięknego obiektu i Radnym, że mają zrozumienie dla potrzeb sportowych na tym terenie. Wcześniej otwieraliśmy już podobne obiekty
w Jabłonicy Polskiej, Trześniowie, Jasionowie i Haczowie. Także śmiało można
powiedzieć, że gmina Haczów sportem
stoi. Sport uczy wytrwałości. Daje też
poznać radość zwycięstwa, ale i gorycz
porażki, a to jest młodemu człowiekowi
równie potrzebne. Życzę wam odkrywa-

nia kolejnych talentów co najmniej na miarę Błaszczykowskiego czy Lewandowskiego. Mamy uzdolnioną młodzież, świetnych
nauczycieli i coraz lepszą bazę sportową.
Myślę, że to wszystko razem przyniesie
konkretne efekty. Życzę wszystkiego dobrego, treningów bez żadnych kontuzji i wielu
sukcesów – życzył Starosta Z. Błaż. Tradycyjnie już na uroczystości stawili się też
dyrektorzy pozostałych placówek oświatowych gminy Haczów z okolicznościowymi
życzeniami i prezentem.
Z boiska ogromnie zadowolona była
również Dyrektor Zespołu Szkół w Malinówce Dorota Gierlach. - Jest to szczególny dzień w historii naszej szkoły. Można
śmiało powiedzieć, że oddany dziś do użytku wspaniały obiekt sportowo – rekreacyjny, jest spełnieniem marzeń wielu pokoleń
uczniów szkoły w Malinówce. Boisko uzupełniło kompleks sportowy – funkcjonującą
już siłownię na świeżym powietrzu i kort tenisowy. Teraz potrzeba więc tylko chęci, by
pożytecznie i z korzyścią dla zdrowia spędzać tam wolny czas. Wiele osób zaangażowanych było w powstanie i budowę tego
boiska. Do każdej z nich kieruję więc słowa podziękowania za podjętą inicjatywę,
poświęcony czas i trud podczas budowy
obiektu – podsumowała Dyrektor Gierlach.
Uroczystość zakończył okolicznościowy program artystyczny zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół w Malinówce.
Elżbieta Boroń

http://www.powiatbrzozow.pl
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Dziękujemy Władzom Powiatu
z Panem Starostą Zygmuntem Błażem na
czele oraz Pani Dyrektor ZSO w Brzozowie Dorocie Kamińskiej. Udział GEST-u
w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów
Tanecznych był dofinansowany ze środków Powiatu Brzozowskiego w ramach
realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej
i turystyki w roku 2017.
Impreza dof
inansowa
Nagrodzony skład zespołu to:
na
ze środk
Aleksandra Chudzikiewicz, Martyna
ów
Powiatu Br
Piotrowska, Julia Dąbrowska, Magzozowsk
iego
dalena Fabisiak, Marcelina Szałajko,
Milena Bąk, Liliana Tarasek, Amelia
Tarasek, Julia Nowicka, Julia Grzegorzak,
Jagoda Bosak, Kamila Dąbrowska, Marcelina Haduch, Lena Duplaga, Nadia Dobosz,
Otylia Ochała, Jagoda Wojnarska, Martyna
maliśmy wysoką formę przez cały ten okres.
Jajko, Nikola Gerlach, Julia Buczkowicz,
Rywalizowaliśmy z najlepszymi formacjami
Wiktoria Bober, Karolina Sokalska, Maw kraju, promując naszą twórczość, nasz porianna Fic, Amelia Kędra, Milena Kędra,
wiat i gminę. Pomimo ciężkich chwil na próZuzanna Szałajko, Martyna Adamczak,
bach, wielu godzin spędzonych w autokarze,
Gabriela Kręgielewska, Emilia Władyka,
stresu podczas występów, dzieci zrzeszone
Aleksandra Myćka, Julia Węgrzyn.
w Zespole „GEST” i ich rodzice wytrwale dąW opiece nad dziećmi jak zawsze pomagażyli do celu.
li rodzice. Były to Panie: Barbara SeńkoNasz ogólnopolski sukces w Pawłowi-Władyka, Iwona Nowicka, Katarzyna Bąk
cach dedykujemy tym wszystkim, którzy nam
i Sabina Dytko-Gerlach.
pomagali dzięki, którym możemy trenować
Marek Grządziel
i przygotowywać nasze układy taneczne.

GEST wśród najlepszych
W sobotę 3 czerwca br. brzozowski Zespół Tańca Estradowego „GEST”
brał udział w Ogólnopolskim Konkursie
Zespołów Tanecznych w Pawłowicach
(woj. śląskie). Po raz kolejny odnieśliśmy ogólnopolski sukces i zostaliśmy nagrodzeni przez jury. GEST MINI zajął II
miejsce w kategorii jazz, GEST KIDS IV
miejsce w kategorii modern, a GEST IV
miejsce w kategorii show Dance.
Ostatni w tym roku szkolnym wyjazd festiwalowy udowodnił, że utrzy-

Zawody spławikowe w Temeszowie
Z okazji Dnia Dziecka Polski Związek Wędkarstwa Koło „Bajkał”
w Brzozowie zorganizował 4 czerwca br. na stawach w Temeszowie zawody spławikowe, do których przystąpiło około 50 młodych rybaków. Rywalizacja przebiegała w kategoriach przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja
oraz drużynowo.
Wyniki końcowe zawodów przedstawiały się następująco:
Przedszkola: 1 miejsce Kamil Jarosz, 2. Joanna Wojtal, 3. Filip Fedak,
4. Magdalena Wojtal i 5. Anna Wojtal. Szkoły podstawowe: 1miejsce Miłosz Chudzikiewicz, 2. Nina Niemiec, 3. Oskar Podulka, 4. Wiktor Korfanty, 5. Maksymilian Wawczak, 6. Paweł Morajko, 7. Jakub Wojnowski, 8.
Magdalena Draguła, 9. Piotr Wojtowicz i 10. Przemysław Misiurek. Gimnazja: 1 miejsce Sławomir Chorążak, 2. Mateusz Owad, 3. Piotr Wojtowicz, 4. Przemysław Bieńczak, 5. Paweł Pytlowany, 6. Bernadetta Fiejdasz.
Drużynowo:
1. Szkoła Podstawowa Brzozów – Magdalena Draguła, Marcin Draguła,
Stefan Draguła
2. Szkoła Podstawowa Brzozów – Marcel Kędra, Bartosz Kędra, Patrycja
Kościńska

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

3. Szkoła Podstawowa Dydnia
– Piotr Wojtowicz, Gabriel Wojtowicz.
Największą rybę złowił Mateusz Owad, a najmłodszym zawodnikiem był Dominik Korfanty.
Dzięki sponsorom każdy uczestnik otrzymał
nagrodę w postaci drobnego sprzętu wędkarskiego oraz
słodycze. Na zakończenie imprezy odbyło się wspólne
ognisko i pieczenie kiełbasy.
Organizatorzy dziękują serdecznie sponsorom:
Staroście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażowi, Burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce, Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna Urszuli Brzuszek, Wójtowi Gminy Nozdrzec Antoniemu Gromali, Wójtowi Gminy
Domaradz Janowi Kędrze, Wójtowi Gminy Dydnia Jerzy
F. Adamskiemu, a także Dyrektorowi ZEAS w Brzozowie Józefowi Baranowi.
Ponadto do zorganizowania zawodów włączyły
się również firmy: Jaxon, Wiesław Jórasz P.P.U.H ZORZA, BHP Nawigator Jan Grochmal, Centrum Handlowe „Gramar” Grażyna Fejdasz, F.H.U „Instalator”
S. Różycki, J. Rachwał, W. Rachwał, F.H.U Instalex S.C.,
Zakład Usługowo Handlowy Stanisław Pytlak, „Alta
– Sieć Handlowa” Sp. z o.o. Mirosław Borek, Stacja
Paliw „ARMAKO” Sowiński Henryk i Spółka, GRAN
– PIK Liwocz Grażyna i Andrzej Wójtowicz, Eleo
– Budmax, Sklep MRÓWKA Andrzej Bieńczak, DOMIX Brzozów, Krzysztof Wojtal, Podkarpackie Centrum
Kształcenia Medycznego Łukasz Dobrowolski, Kantor
walut Robert Matracki, Piotr Stawasz, agent PZU, PRYZMAT Rzeszów, JKT – Białystok, Biuro Plus Krosno,
Handel Hurtowy i Detaliczny Adam Misiurek, Firma
Meus – zanęty wędkarskie i Pracownia reklamy STYL
Mariusz Kusiak.
(WK)
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Rozrasta się baza sportowa

Ponad 357 tysięcy złotych kosztowała budowa boiska wielofunkcyjnego
w Jabłonicy Polskiej. Obiekt zlokalizowano przy budynku miejscowego Zespołu
Szkół.
Uroczystości związane z oddaniem
boiska rozpoczęto jego poświęceniem.
Aktu tego dokonał ks. Prałat Mateusz
Homik - Proboszcz Parafii w Jabłonicy
Polskiej. Do symbolicznego aktu przecięcia wstęgi zaproszono: Bogdana Rzońcę - Posła na Sejm RP, Zygmunta Błaża
- Starostę Brzozowskiego, Stanisława Jakiela - Wójta Gminy Haczów i Wiktorię
Krzysik - Przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego Zespołu Szkół w Jabłonicy
Polskiej. Następnie zebrani przeszli do budynku szkoły na salę gimnastyczną, gdzie
gości powitał Grzegorz Terlecki - Dyrektor placówki. Podziękował on wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania boiska. – Boisko jest obiektem długo przez
nas oczekiwanym. Zachwyca swym pięknem, funkcjonalnością i przestronnością.
Będzie ono służyło nie tylko dzieciom
i młodzieży, ale też dorosłym mieszkańcom
naszej miejscowości. Serdeczne słowa podziękowania chciałbym skierować do pana
Wójta Stanisława Jakiela za jego przychylność, przedsiębiorczość i troskę, aby
budowa boiska uwieńczona została sukcesem. Słowa podziękowania kieruję również do Piotra Sabata, Adama Prajsnara,
Grzegorza Leczka, Kazimierza Cwynara,
Roberta Szafrańca i Marka Prajsnara,
którym inwestycja ta także leżała na sercu.
Jak zwykle mogliśmy także liczyć na naszą
Radę Rodziców. Aktywnie w organizację tej
uroczystości włączyli się też nauczyciele
i uczniowie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy służyli nam radą, pomocą
i wsparciem. To dzięki wam możemy teraz się cieszyć z tego wspaniałego obiektu
– mówił Grzegorz Terlecki.
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole
Szkół w Jabłonicy Polskiej ma nawierzchnię poliuretanową i wymiary 44x22 m. Na
nowym obiekcie można zagrać w piłkę
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ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Jak już
wspomniano koszt budowy przekroczył
357 tysięcy złotych, z czego 170 tysięcy
złotych stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. – Ogromnie
się cieszę, że społeczność Jabłonicy Polskiej wzbogaciła się o tak wspaniały obiekt

przewodniczący Rady Gminy Haczów oraz
Dyrektorzy placówek oświatowych gminy
Haczów, którzy tradycyjnie już podarowali piłki oraz sportowy gwizdek. Prezent,
w postaci kompletu piłek oraz słowa uznania wyraził też Zygmunt Błaż – Starosta
Brzozowski. – Ogromnie się cieszę, że możemy dzisiaj świętować otwarcie kolejnego boiska na terenie gminy Haczów. Mam
nadzieję, że dla tutejszej młodzieży stanie
się ono prawdziwą areną sportu. Muszę
przyznać, że zazdroszczę młodym tak wspaniałych warunków do uprawiania sportu,
bo jak ja chodziłem do szkoły podstawowej
to graliśmy w piłkę na łące, gdzie pasły się
krowy. Mam nadzieję, że Jabłonica nadal
będzie sportem stała, gdyż już od wielu lat
daje się zauważyć wasze świetne wyniki
w sporcie. Myślę, że każdy zdaje sobie
sprawę z tego jak wiele dobrodziejstwa
daje sport. Dzięki niemu można poznać
wspaniały smak zwycięstwa, ale i gorycz
porażki, która mobilizuje do dalszych ćwiczeń i wysiłku. Życzę wszystkim, by na tym
boisku towarzyszył dobry, sportowy duch
walki – przekazał Starosta.
Mottem całej imprezy były słowa
św. Jana Pawła II „Każdy rodzaj sportu
niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości”.
Do nich to też odniósł się cały okolicznościowy program artystyczny zaprezentowany przez uczniów szkoły. Z gościnnym
występem pojawił się także zespół „Gest”
działający przy ZSO w Brzozowie.
Elżbieta Boroń

i dziękuję wszystkim, którzy poczynili się
do jego powstania. Mam nadzieję, że będzie służył tutaj długo i z pożytkiem. Jestem
pewien, że będzie areną wielu zmagań
sportowych i przyczyni się do szerzenia
w naszej gminie pięknej idei wychowania
przez sport – stwierdził Wójt Stanisław
Jakiel.
Z okolicznościowymi gratulacjami
pospieszyli także zebrani goście: Poseł
Bogdan Rzońca, Robert Szmyd - Wice-

http://www.powiatbrzozow.pl

Podsumowanie Konkursu „Młodzi, a Jan Paweł II”

Święci są po to,
aby rodzić świętych
Esej autorstwa Aleksandry Cwynar uczennicy Zespołu Szkół
w Orzechówce „Zostajemy wezwani do wyjścia z naszej łodzi”
uznany został przez jury za najlepszą pracę jedenastej edycji konkursu literackiego „Młodzi, a Jan Paweł II”, który odbył się w tym
roku 30 maja. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia. Otrzymały
je Anastazja Dobrowolska z ZS w Starej Wsi, Kinga Sobaś z ZS
w Orzechówce i Paulina Fiejdasz z ZS w Orzechówce.
Oficjalne rozstrzygniecie konkursu i rozdanie nagród miało
miejsce w brzozowskiej kolegiacie. Wzorem lat ubiegłych ogłoszenie wyników poprzedziła msza św. z udziałem młodzieży, nauczycieli oraz Sekretarz Powiatu Ewy Tabisz i Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Brzozowie Doroty Kamińskiej. Mszę św. odprawił ks. Waldemar Murdzek, który przybliżył młodzieży postać
Ojca Świętego Jana Pawła II, jego życie i niezwykły pontyfikat.
– Św. Papież Jan Paweł II pragnąłby zapewne, aby słowa „Święci
są po to, aby rodzić świętych” nie pozostawały jedynie piękną myślą, czy cytatem. Tylko istotną, życiową inspiracją do poszukiwania
świętości, stanowiącej fundament w budowaniu naszej codzienności,
osobistej postawy, wykładnię naszego postępowania, pielgrzymowania po drogach życia – podkreślał podczas homilii ks. W. Murdzek.
Podsumowania konkursu „Młodzi, a Jan Paweł II” dokonała
Dyrektor ZSO Dorota Kamińska i Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz,
która wręczyła uczniom nagrody ufundowane przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża. – Jestem przekonana, że dzięki opiece
Św. Jana Pawła II możemy już po raz jedenasty docenić laureatów
naszego konkursu. Chciałam podziękować organizatorom, wszystkim uczestnikom za to, że możemy wspólnie szerzyć tę piękną ideę.
Laureatom zaś dziękuję, że zechcieli podzielić się częścią swojej duszy, ponieważ wszystko co najlepsze, to nam właśnie w duszy tkwi.
My dorośli pamiętamy Ojca Świętego stąpającego po tej ziemi. Widzieliśmy go na własne oczy, uczestniczyliśmy w mszach św. odprawianych podczas pielgrzymek do Polski. Słuchaliśmy i podziwialiśmy jego homilie. Głębokie, a jednocześnie trafiające do każdego
z osobna, wywierające olbrzymie wrażenie. Czuliśmy, że nie mówi
do zgromadzonego tłumu wiernych, ale zwraca się do każdego indywidualnie – powiedziała Sekretarz E. Tabisz.
Regulamin konkursu, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, umożliwiał uczestnikom wybór formy literackiej. Spośród kilkunastu nadesłanych prac część
stanowiły eseje, poezje i wiersze. Laureatka nagrody głównej Aleksandra Cwynar brała udział w konkursie po raz pierwszy. Napisała
esej, który przyniósł jej zwycięstwo. - Wybrałam akurat tę formę,
ponieważ chciałam sprawdzić swoje siły w czymś zupełnie nowym
i dla mnie dotychczas obcym. Pisanie eseju, choć było wyzwaniem
i debiutem, sprawiło mi wielką przyjemność. Tematyka konkursu, zatytułowana „Idźcie i głoście ze Świętym Janem Pawłem II” bardzo
mi odpowiadała i do mnie trafiała. Lubię bowiem pisać na tematy,
w których mogę być prawdziwa i własnymi słowami przekazać treści
odpowiadające moim poglądom, czy uczuciom. Inspiracją do napisania tej pracy stały się kazania, nauki Jana Pawła II, kierowane
do młodych. Przenikające serca i umysły, skłaniające do refleksji,
zastanowienia się nad własnym życiem, postępowaniem. Myślę, że
udział w tym konkursie bardzo mnie wzbogacił. Mogłam dzięki niemu zagłębić się w słowa Papieża i jeszcze dokładniej poznać jego
niezwykłą biografię – podsumowała zwyciężczyni A. Cwynar.

Na zakończenie uroczystości młodzież wraz z opiekunami i organizatorami konkursu tradycyjnie już złożyła
kwiaty, zapaliła znicze pod pomnikiem Jana Pawła II i odśpiewała jego ulubioną pieśń - Barkę.
Anna Kałamucka

acji życiowej. Pracownika Domu Pomocy Społecznej cechować powinna zarówno cierpliwość, jak i przydająca się często siła fizyczna przy
opiece nad ludźmi chorymi, leżącymi. DPS w Brzozowie zapełnił się
dość szybko. Wówczas w inny sposób finansowano tego typu placówki.
Wówczas wojewoda dofinansowywał pensjonariuszy, a taki stan prawny
trwał do 2005 roku. Wówczas DPS-y były wypełnione w stu procentach,

SREBRNY
jubileusz

Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie istnieje już 25 lat. W trzykondygnacyjnym budynku
wsparcie otrzymują zarówno osoby w podeszłym
wieku, jak i przewlekle chore. Mieszkają w dwuosobowych pokojach z toaletami, prysznicem,
przedpokojem dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Mają zapewnioną opiekę lekarską,
pielęgniarską, psychologa oraz instruktorów terapii
zajęciowej i kulturalno-oświatowej, organizujących
lokatorom czas wolny wedle ich możliwości oraz
zainteresowań. Jubileuszowe uroczystości, które
zainaugurowała msza święta w brzozowskiej kolegiacie, odbyły się 24 maja bieżącego roku.
Historia Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie sięga roku 1990. Wtedy to, Lidia Bezeg-Wesołowska, dyrektor Wojewódzkiego Zespołu
Pomocy Społecznej w Krośnie, wystąpiła z inicjatywą powołania placówki w Brzozowie. – W tamtym czasie na
terenie ówczesnego województwa krośnieńskiego jedyny Dom
Pomocy Społecznej funkcjonował w Dębowcu. Mieścił się
w budynkach klasztornych z dużymi salami, w których mieszkało 10-15 osób. Przypominał bardziej koszary wojskowe niż
lokal mieszkalny, dlatego pojawiła się inicjatywa utworzenia
DPS-u z prawdziwego zdarzenia nie tylko w Brzozowie, ale
zakupiono również hotel od WSK w Krośnie przy ulicy Żwirki
i Wigury z myślą o zaadaptowaniu go na Dom Pomocy Społecznej. Początek lat 90-tych stanowił dobry klimat dla tego typu
inwestycji. Korzystaliśmy z koniunktury i z czasem rozbudowaliśmy Dom Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Moczarach.
W tej ostatniej miejscowości był co prawda dom pomocy, ale
w pomieszczeniach więziennych, więc też nie spełniał za bardzo
swojej funkcji. Kraty w oknach, drzwi więzienne z judaszem,
także warunki po prostu kiepskie. Dużą rolę w tworzeniu DPS-u w Brzozowie odegrała ówczesna dyrektor Wydziału Pomocy
Społecznej w krośnieńskim Urzędzie Wojewódzkim, Lidia Bezeg-Wesołowska, która wydeptywała różne ścieżki prowadzące
do celu i mnie, jako wojewodzie krośnieńskiemu wierciła dziurę
w brzuchu, żeby wszystko dopiąć, dopilnować i sfinalizować
inwestycję – powiedział Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski.
Dokładnie 3 stycznia 1992 roku Zygmunt Błaż, jako ówczesny Wojewoda Krośnieński, podpisał zarządzenie akceptujące utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie. – Do
tej pracy trzeba mieć powołanie, wrażliwość. Nie każdy będzie
pracował w tak specyficznych warunkach, dlatego w taki sposób dobieraliśmy personel, kadrę zarządzającą, żeby sprostał
wyzwaniom, jakie stawia zajmowanie się ludźmi w trudnej sytu-

ludzie wręcz oczekiwali
w kolejkach. Później przepisy się zmieniły. Obecnie
70 procent emerytury, czy
renty pensjonariusza przeznaczana jest na utrzymanie zainteresowanego, zaś
pozostałą część dopłaca rodzina, bądź gmina
– podkreślił Starosta Brzozowski.
W kwietniu 1992
roku obowiązki dyrektora
DPS-u powierzono Edwardowi Mroziakowi, funkcję
tę sprawującego do dzisiaj. Miesiąc później brzozowski DPS oficjalnie otwarto.
– To nie jest praca jednostki, tylko zespołowa. Jednostka
może niewiele, ale w dobranej i zaangażowanej grupie już
siła. W latach 90-tych przeznaczano duże środki na opiekę
społeczną, tworzenie każdej tego typu jednostki stanowiło
spore wydarzenie. Z jednej strony zapewniało się potrzebującym opiekę, a z drugiej powstawały miejsca pracy dla
miejscowych. Teraz jesteśmy chyba powiatem najbardziej
nasyconym instytucjami pomocy społecznej w województwie podkarpackim. Mamy Środowiskowe Domy Pomocy
Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, także to wsparcie
dla potrzebujących zorganizowane jest naprawdę na wysokim poziomie – stwierdził Edward Mroziak – Dyrektor

brzozowskiego Domu Pomocy Społecznej. Na przestrzeni lat prowadzono liczne remonty poprawiające warunki socjalno-bytowe mieszkańców.
– Dostosowaliśmy naszą placówkę do wymaganych standardów. Realizowaliśmy duży projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
modernizując kotłownię, budynek, wymieniliśmy okna, założyliśmy instalację solarną, inwestując w całe przedsięwzięcie około półtora miliona
złotych. Mniejszą inwestycją, ale równie ważną było zagospodarowanie
terenu wokół DPS-u. Na początku działalności liczba mieszkańców wynosiła 80, później wzrosła do 100, następnie z filią w Orzechówce oscylowała wokół 120, a obecnie mieszka w DPS-ie 88 osób, zarówno przewlekle
somatycznie chorych, jak i w podeszłym wieku – dodał Dyrektor Mroziak.
Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie zatrudnia obecnie 58 pracowników wspomaganych przez wolontariuszy, zaś pieczę duchową nad
mieszkańcami od pięciu lat sprawuje ksiądz Stanisław Masłyk. – Wsparcie duchowe dla mieszkańców jest tak samo ważne, jak i materialne.
Patrzymy na nasze życie nie tylko przez pryzmat tego, co widoczne, namacalne, doczesne, ale również tego, co niewidzialne, czyli w kontekście
wiary. Trzeba mieszkańców słuchać, rozmawiać z nimi, po prostu z nimi
być. Dawać im nadzieję, dzięki której odzyskują pogodę ducha – oznajmił

Ks. Dr Stanisław Masłyk. W uroczystym spotkaniu uczestniczył między innymi Wicewojewoda Podkarpacki Piotr
Pilch. – Domy Pomocy Społecznej to jeden z filarów wsparcia społecznego. Spora z nich część nastawiona jest na pomoc ludziom w podeszłym wieku, a pozbawionym opieki.
Widać zatem potrzebę i zasadność ich funkcjonowania.
Wielu mieszkańców realizuje tam swoje pasje, zainteresowania, ma zorganizowany czas dnia, co bardzo motywuje
i dopinguje do aktywnego życia – podsumował Piotr Pilch
– Wicewojewoda Podkarpacki. Spotkanie uatrakcyjnił występ Michała Szuby i Marty Bujalskiej. Po części oficjalnej rozpoczęła się wspólna zabawa, podczas której oprawę
muzyczną zapewniał Marek Szerszeń.
Jednym z punktów jubileuszowych obchodów było
odznaczenie pracowników DPS-u w Brzozowie medalami
za długoletnią służbę przyznawanymi przez Prezydenta
RP. Złotymi medalami odznaczono Urszulę Gbur i Adama
Dudę, srebrne medale otrzymali: Barbara Bednarczyk, Lidia Cyparska, Barbara Duplaga, Barbara Fuksa, Genowefa Kostur, Małgorzata Kusiak, Alina Kusińska, Agnieszka
Kuźnar, Barbara Musiałek, Dorota Remiec, Danuta Szuma,
Małgorzata Tomkiewicz, Jolanta Zubel, a brązowy medal
otrzymała Krystyna Gadamska.
W jubileuszowym spotkaniu brali również udział:
Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, Janusz Draguła
– Wicestarosta Brzozowski, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu, Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu
w Brzozowie, zaprzyjaźnieni z brzozowską placówką dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej województwa podkarpackiego oraz współpracujący z DPS-em kierownicy
instytucji i ośrodków pomocy społecznej.
Sebastian Czech
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Ćwiczenia
Strażackie

Groźny wypadek drogowy z udziałem autobusu przewożącego młodzież, samochodu osobowego oraz busa z pracownikami budowlanymi, wyciąganie pojazdu z dna Sanu na przeprawie promowej, gaszenie pożaru zagrażającego zabytkowej, drewnianej cerkwi
w Uluczu, ściąganie z wysokiego drzewa paralotniarza, który zawisł
na jego koronie, to akcje ratownicze prowadzone w ramach Ćwiczeń
Międzypowiatowych Brzozów 2017, zorganizowanych 7 czerwca
br. w Bliznem, Krzemiennej i Uluczu. Głównym organizatorem była
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, zaś
gospodarzem ćwiczeń Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż.
- Ćwiczenia sprawdzały, weryfikowały koordynację i współdziałanie służb ratowniczych na terenie powiatu brzozowskiego,
czyli Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych,
Policji i Pogotowia Ratunkowego – powiedział kpt. Maciej Wielgos,
oficer prasowy ćwiczeń. W symulowanym wypadku uczestniczyły dwadzieścia dwie osoby. Wśród rannych pięć osób wymagało
pilnej opieki medycznej i odwiezione zostały karetkami pogotowia
do szpitala, zaś jedna poniosła śmierć. – Jak w przypadku każdego
wypadku o charakterze masowym największy wysiłek ratowników
skierowany jest na jak najszybsze udzielenie pomocy poszkodowanym. Przede wszystkim dzielimy rannych, oznaczając ich kodami,
innymi słowy przyporządkowując do nich odpowiednie kolory. Zielony oznacza lekko poszkodowanych, żółty wskazuje osoby z cięższymi
obrażeniami, czerwony wymaga udzielenie
natychmiastowej pomocy oraz czarny wskazuje osoby, które poniosły śmierć na miejscu
– podkreślił kpt. Maciej Wielgos. Podczas
ćwiczeń doskonalono alarmowanie, dysponowanie, koncentrację i przemieszczanie
dużej ilości sił i środków Państwowej Straży
Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych,
a także sprawdzano faktyczne możliwości
techniczno-taktyczne sprzętu ratowniczego.
– W takim zdarzeniu standardowo stanowisko
kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zadysponuje siły
i środki z terenu powiatu zgodnie ze specjalizacją, jaka przyjęta jest w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym. W naszym przypadku będzie to Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Brzozowa, jednostki OSP w Bliznem,
Starej Wsi oraz Jednostka Specjalizacji Ratownictwa Medycznego z OSP w Haczowie.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Wykorzystany został również sprzęt ratownictwa technicznego,
umożliwiający usunięcie elementów konstrukcyjnych celem
ewakuacji osób zakleszczonych w pojazdach. Zaprezentowaliśmy ponadto namiot pneumatyczny dla poszkodowanych oczekujących na przewiezienie do szpitala. Obiekt jest ogrzewany,
oświetlony, także nie ma znaczenia o jakiej porze roku, czy
o jakiej porze dnia prowadzimy czynności ratownicze. W miarę
w komfortowych warunkach przebywają tam ranni do czasu
ewakuacji – podsumował oficer prasowy ćwiczeń. - Funkcjonariusze policji przy takich wypadkach zabezpieczają miejsce
zdarzenia, nie dopuszczając do rannych osób trzecich, mogących przeszkadzać w akcji ratowniczej. Ponadto prowadzimy
oględziny i inne konieczne czynności zmierzające do ustalenia
sprawcy wypadku – stwierdził Podinspektor Marek Twardzicki, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie.
Brawura oraz niezachowanie ostrożności podczas wjazdu na prom na Sanie w Krzemiennej doprowadziły do bardzo
niebezpiecznej sytuacji. Samochód osobowy z kierowcą zsunął
się bowiem do wody, co wymagało natychmiastowej reakcji

strażaków z grupy wodno-nurkowej, tworzonej przez komendy w Brzozowie, Jaśle i Sanoku. – Każda operacja związana
z wyciąganiem samochodu z dna rzeki jest trudna, szczególnie
w miejscach, gdzie widoczność równa się praktycznie zeru.
W takich warunkach pracowaliśmy właśnie w Krzemiennej.
Samo znalezienie samochodu wymagało czasu. Po dokonanej
lokalizacji mieliśmy za zadanie przymocować linę od wyciągarki do pojazdu znajdującego się około czterech metrów pod
wodą, sprawdzić czy wszystko jest dobrze zrobione, słowem
przygotować samochód do wyciągnięcia na powierzchnię.
Działanie musi być zakończone w możliwie jak najszybszym
czasie, żeby nie doszło do zanieczyszczenia rzeki płynami samochodowymi. Powodzeniem zakończyła się też akcja rato-

23

Informacje z Gmin

Brzozowska Gazeta Powiatowa
wania kierowcy pozostającego w aucie w momencie wypadku
– powiedział mł. kpt. Janusz Wnęk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.
Szybko rozprzestrzeniający się ogień na wzgórzu Dębnik
w Uluczu zagroził tamtejszej drewnianej cerkwi z połowy siedemnastego wieku. Pożar objął swoim zasięgiem około pięćdziesiąt arów, a w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr i długotrwały brak opadów) płomienie
trawiły coraz większy obszar. Nieopodal, na jednym z drzew,
wylądował paralotniarz i również należało podjąć szybką interwencję. Na szczęście obydwie akcje zakończyły się sukcesem. – Prowadziliśmy akcję związaną z ratownictwem wysokościowym. To specjalizacja ratownicza wymagająca podjęcia
czynności nieco innych niż wpisane w zawód strażaka jako
standardowe. Stosujemy techniki linowe, zbliżone do służb
typu GOPR i wykorzystujemy je kiedy nie można dotrzeć do
poszkodowanego w sposób konwencjonalny, czyli za pomocą
drabiny, czy podnośnika hydraulicznego. Tego typu działania
wymagają specjalistycznych ćwiczeń, dlatego funkcjonujemy
w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego
w Krośnie, jednej z dwóch na Podkarpaciu. Druga szkoli się

i pracuje w Rzeszowie. To jest nasze dodatkowe zajęcie, bo również jeździmy do pożarów, czy miejscowych zagrożeń – oznajmił mł.
bryg. Krzysztof Marszałek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
W ćwiczeniach wzięły udział jednostki PSP oraz OSP
z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego, w tym grupy specjalistyczne
z ratownictwa wodnego i wysokościowego. Łączna ilość strażaków
biorących udział w ćwiczeniach to ponad 232 osób. Ponadto działania ratownicze wspierały takie służby jak: Policja, Państwowe
Ratownictwo Medyczne, Nadleśnictwo Dynów, UG Dydnia, UG
Jasienica Rosielna. Łączna ilość obserwatorów 45 osób. Ćwiczenia były nadzorowane i oceniane przez zespół oceniający powołany
przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wśród
zaproszonych gości byli: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszowie – mł. bryg. Andrzej Marczenia,
Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż, Wicestarosta Brzozowski –
Janusz Draguła, przedstawiciele władz samorządowych z poszczególnych gmin oraz służb i instytucji współdziałających na co dzień
z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.

Sebastian Czech

DYDNIA WŚRÓD NAJLEPSZYCH

W czasie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie Wójt
Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski został
uhonorowany Podkarpacką Nagrodą Samorządową dla Najlepszego Wójta w Województwie Podkarpackim w 2016 roku.
To już kolejne wyróżnienie Wójta z gminy
Dydnia. W ostatnim czasie znalazł się on
też w finałowej dziesiątce ogólnopolskiego
konkursu „Wójt roku 2016”.
Dzień Samorządu Terytorialnego organizowany jest rokrocznie. Jest to
okazja do wyróżnienia najlepszych samorządowców na Podkarpaciu. Założeniem
organizatorów święta jest pokazywanie
i dokumentowanie osiągnięć podkarpackich samorządów dla potrzeb bieżących
i dla przyszłych pokoleń. Tegorocznej,
XVII edycji patronowało hasło „Nasza
gmina/nasze miasto/nasz powiat na półmetku kadencji”. Ocenie kapituły podlegał rok
2016 i plany na rok 2017. Efektem obrad
Komisji Nominacyjnej stało się wyłonienie
pięciu najlepiej zarządzających gmin na
Podkarpaciu, w których znalazła się również Dydnia. Końcowy werdykt wydała
Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, która zdecydowała, że zwycięstwo
24

tej edycji należy do Wójta Adamskiego
i gminy Dydnia.
Sukcesem okazał się też start w 16
edycji konkursu „Wójt Roku 2016”. Plebiscyt organizowany przez Telewizję Polską Program 1 w Warszawie, ma na celu
wyłonienie wójta, który wykazał się największymi osiągnięciami na rzecz swojej
gminy. Do finału, decyzją Komisji Ekspertów powołanych przez Kancelarię Prezydenta RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Prezesa Telewizji Polskiej S.A.,
zakwalifikowano 10 najlepszych samorządowców, spośród 1600 gmin wiejskich
w Polsce. W gronie laureatów znalazł się
również Jerzy F. Adamski – W gminie
Dydnia spotkałem ludzi, z którymi można wiele rzeczy trudnych czy wydających
się niemożliwe zrealizować. Tu nie chodzi
tylko o inwestycje, bo tych udało się nam
naprawdę wiele zrealizować. Wystarczy
tu wspomnieć o wykonanych 140 drogach
o nawierzchni mineralno-bitumicznej, 60
mostach, 100 km kanalizacji i to wszystko jest kontynuowane. W kwestiach infrastruktury współpracujemy od wielu już lat
ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie
i Marszałkiem Województwa Podkarpac-

kiego. Ze środków własnych i Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych wybudowaliśmy
kładkę nad Sanem o długości 234,20 m,
która jest pierwszą w Polsce spełniającą wszystkie normy polskie i europejskie.
We współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego utworzyliśmy
Szkołę Muzyczną I stopnia - pierwszą
w gminie wiejskiej na Podkarpaciu. Powołując ją do życia przetarliśmy pewne szlaki, którymi poszły inne gminy. Ważne jest
teżto, co robimy teraz. Wspólnie ze stacją
„Caritas” rozwijamy program polityki senioralnej. Chodzi tutaj o mieszkania chronione, zakład dla długoterminowo chorych
i ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych. Uważamy, że osoby starsze powinny
leczyć się w swoim środowisku. Baza taka
powstałaby w infrastrukturze budynków
stacji „Caritas” w Krzemiennej. Ponadto
w Krzywem powstaje już Środowiskowy
Dom Samopomocy dla dzieci i młodzieży
z różnymi stopniami niepełnosprawności.
Jego uroczyste otwarcie nastąpi 1 grudnia tego roku. Mamy 31 dzieci niepełnosprawnych, potrzebujących takiej pomocy.
One siedzą w domach i marnieją. To dla
nas bardzo ważne. Obydwie inwestycje są
niezwykle potrzebne, mają zrozumienie
w społeczeństwie i co najważniejsze dadzą
miejsca pracy na terenie naszej gminy –
podsumował Jerzy F. Adamski.
Jak podkreśla Wójt oprócz inwestycji ważni są też ludzie. Gmina stara się promować swoich twórców, a dzieciom i młodzieży zapewniać odpowiednie warunki
wszechstronnego rozwoju – zarówno tego
intelektualnego jak i sportowego – tworząc
obiekty sportowe i realizując gminny program „Boisko w każdej wsi”.
Elżbieta Boroń, fot. Andrzej Józefczyk
http://www.powiatbrzozow.pl
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Nowy samochód w służbie społeczeństwu
Jednostka Ochotniczej Straży Po- niawską, Angelę Wilusz, Aleksandrę Wło- A na Międzynarodową Olimpiadę Pożarniżarnej w Jabłonicy Polskiej wzbogaciła się darz, Przemysława Włodarza i Dominika czą CTIF do Villach w Austrii.
o nowy lekki samochód ratowniczo – ga- Wojtowicza. Odznakę „Za wysługę 55 lat”
Nie zabrakło też okolicznościowych
śniczy Renault Master. Pojazd kosztował przyznano dla Stanisława Cwenara i Bro- gratulacji i życzeń. Pospieszyli z nimi: dh
ponad 27 tysięcy złotych.
nisława Stapińskiego. Odznakę „Za wysłu- Tadeusz Sieniawski – Wiceprezes ZWOSP,
Uroczyste przekazaWójt Stanisław Jakiel, bryg. Krzysztof Folnie samochodu poprzedziła
ta - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozmsza święta, której przepoznawczego KP PSP w Brzozowie, który
wodniczył ks. Prałat Mateusz
przekazał życzenia w imieniu PodkarpacHomik - Proboszcz Parafii
kiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.
w Jabłonicy Polskiej. Dalsza
bryg. mgr inż. Andrzeja Babca i st. bryg.
uroczystość miała miejsce
Jana Szmyda – Komendanta Powiatowena placu przy budynku OSP,
go PSP w Brzozowie oraz Poseł na Sejm
gdzie zebrani przeszli w poBogdan Rzońca. – Ten samochód będzie
chodzie prowadzonym przez
służył ludziom w potrzebie. Kwestia wypoOrkiestrę Dętą z Jasionowa
sażenia w poszczególnych jednostkach jest
pod batutą Andrzeja Krauza.
widziana przez rząd Beaty Szydło. WidziSamochód poświęcił ks. Prałat Mateusz Homik
Tam zgromadzonych gości powitał Zbimy też zagadnieniadotyczące bezpiegniew Józefczyk - Prezes OSP w Jabłoniczeństwa oraz jednostki które o nie
cy Polskiej. On to również przybliżył rys
dbają. Za tę służbę którą świadczycie
historyczny jednostki. Następnie nowy
w tej jednostce i społeczeństwie barsamochód poświęcił ks. Prałat a Stanidzo dziękuję w imieniu Sejmu RP. Żysław Jakiel - Wójt Gminy Haczów i Piotr
czę wam druhny i druhowie byście po
Tasz - Przewodniczący Rady Gminy Hasłużbie zawsze zdrowi wracali do waczów wspólnie przekazali na ręce strażaszych rodzin – życzył Poseł. Głos zaków ochotników kluczyki i dokumenty
brał również Zygmunt Błaż - Starosta
samochodu.
Brzozowski. – Gratuluję pięknego,
Uroczystość stała się też okazją
nowego wozu. Jednostka w Jabłonicy
do nadania odznaczeń druhom strażato wybitna jednostka nie tylko w skali
kom. Srebrnym „Medalem za Zasługi
powiatu i województwa ale też i kraju.
dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali Da- Przekazanie kluczyków i dokumentów
Sukcesy choćby Kamila Kraudo nowego samochodu
mian Stapiński i Karol Śnieżek. Brązowy
za tylko to potwierdzają. Rów„Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzy- gę 50 lat” otrzymali Broninież jako jedyni pojechaliście
mali: Kamil Józefczyk, Gabriel Żółkoś sław Drozdowski i Tadeusz
na służbę przy grobie bł. ks.
i Kamil Żychowski. Złotą Odznakę „Mło- Józefczyk. Odznaką „Za
Jerzego Popiełuszki - patrona
dzieżowa Drużyna Pożarnicza” przyznana wysługę 45 lat” odznaczono
naszego powiatu. Jabłonica
została dla: Jakuba Błaża, Szymona Błaża, Kazimierza Cwynara, zaś
Polska wiedzie prym nie tylko
Jakuba Cwenara, Kamila Krauza, Adriana „Za wysługę 40 lat” uhonow sporcie pożarniczym, ale
Owoca, Grzegorza Sieniawskiego, Roberta rowano Kazimierza Śnieżka
też jest zawsze gotowa nieść
Sieniawskiego, Karola Śnieżka i Kornelii i Tadeusza Śnieżka. Odznaki
pomoc, tam gdzie jej akurat
Zywar. Srebrną Odznakę „Młodzieżowa „Za wysługę 35 lat i 30 lat”
potrzebują. Za to wszystko
Drużyna Pożarnicza” otrzymali: Tomasz otrzymali odpowiednio Ryserdecznie dziękuję. Gratuluję
Balawajder, Damian Fic, Gabriela Ger- szard Kielar i Jan Skwarcan.
wyróżnionym i życzę dalszych
lach i Wiktoria Krzysik. Brązową Odznakę Prezes Józefczyk, w imieniu
sukcesów, a św. Florian niech
Zygmunt Błaż
Starosta Brzozowski
„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” od- całej jednostki, przekazał Kama was w opiece i wasze rodziznaczono: Ewelinę Cwynar, Izaurę Dubis, rolowi Śnieżkowi okolicznościową statu- ny – mówił Starosta Błaż, wręczając wysoWiktora Fica, Dominika Krauza, Dominika etkę ze św. Florianem. Figurka stanowiła kociśnieniową myjkę Stihl.
Kwiatkowskiego, Gabriela Matusza, Pa- symboliczne podziękowanie za jego wkład
OSP w Jabłonicy Polskiej powotrycję Michalską, Izabelę Nóżkę, Łukasza oraz osiągnięcia w przygotowaniu drużyn łana została w 1912 r. Obecnie liczy 47
Pracha, Malwinę Prajsnar, Aleksandrę Sie- MDP na zawody oraz zawodników grupy członków, w tym MDP. Jednostka na-

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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leży do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na wyposażeniu ma obecnie dwa samochody bojowe - Star 226 i właśnie oficjalnie oddany do użytku Renault Master. – Samochód
jest świetnie i gruntownie wyposażony – od mundurów i butów
po specjalistyczny sprzęt. Brał już udział w dwóch akcjach i znakomicie się sprawdził. Posiada najnowszą generację silnika
o emisji spalin EURO 6, co sprawia że nie potrzebuje przepalania
filtrów. Tak, że w tym momencie posiadamy chyba najnowocześniejszy pojazd na terenie naszego powiatu. Chciałbym tutaj podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że otrzymaliśmy
ten samochód. Tylko dzięki osobistemu zaangażowaniu bardzo
wielu osób udało nam się przedsięwzięcie to zakończyć sukcesem.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do pana Posła Bogdana
Rzońcy za wsparcie naszego przedsięwzięcia oraz do pana Wójta Stanisława Jakiela i naszych Radnych za to, że zabezpieczyli
środki w budżecie Gminy. Nowy samochód zagwarantuje nam
i lokalnej społeczności lepszą i sprawniejszą pomoc - podsumował Prezes Zbigniew Józefczyk.
Samochód dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Funduszu Sołeckiego. Pulę dopełniły środki ze sprzedaży
lekkiego samochodu bojowego Gazeli.

Elżbieta Boroń

Z przytupem i humorem

Mieszkańcy Haczowa już po raz kolejny mieli okazję spotkać się podczas biesiady integracyjnej „Na włościach pani Zofii” zorganizowanej przez
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Jak zwykle nie zabrakło muzyki, humoru i dobrej zabawy.
„Na włościach pani Zofii” to impreza cykliczna, która wpisała się już na
stałe w kalendarz imprez Haczowa. – „Patronką” naszej imprezy jest szlachcianka haczowska pani Zofia Urbańska. Kobieta o wielkim sercu, umyśle, gorąca patriotka, która wiele dobrego, razem ze swoją córką Lucyną, zrobiła
dla naszej lokalnej społeczności. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim
do Haczowian. Chciałybyśmy by wyszli z domu, spotkali się i razem wesoło
spędzili czas. Przygotowany na dzisiaj program artystyczny był wypełniony
śpiewem i scenkami humorystycznymi, więc każdy na pewno znalazł coś dla

siebie – stwierdziła Aleksandra Ekiert – Przewodnicząca KGW w Haczowie.
Śmiechu i śpiewu faktycznie nie brakowało.
Goście śpiewali z wykonawcami i szczerze docenili humor płynący ze sceny. A na niej zaprezentował
się zespół śpiewaczy KGW „Haczowianie”, „Cmolasianie” ze Cmolasu, „Seniorzy” ze Świerzowej oraz
Zespół Obrzędowy „Graboszczanie”, który pokazał
obrzęd pasienia krowy. Po programie wszystkich zaproszono na gościnę.
Imprezę dofinansował Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel, a GOKiW użyczył sali oraz zapewnił nagłośnienie.
Elżbieta Boroń

Zespół Obrzędowy „Graboszczanie”

nować zajęcia, aby nie tylko
wzmocnić ich tężyznę fizyczną,
ale też samodzielność. Pierwsza
z form realizowana była poprzez
marsze nordic walking oraz gry sportowe i zajęcia na świeżym
powietrzu. Z kolei w ramach utrwalania samodzielności uczestnicy musieli sobie zaplanować i zorganizować trzydniowy pobyt. Otrzymali zapas produktów, z których musieli zrobić sobie
śniadanie, II śniadanie i podwieczorek. Musieli też utrzymać
porządek w swoich domkach i po prostu o siebie zadbać. Oczywiście nad każdym domkiem miał pieczę opiekun, jednak obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego należały do uczestników. Muszę powiedzieć, że znakomicie sobie
poradzili. Jesteśmy z nich ogromnie dumni. Doskonale zdajemy
sobie sprawę, że było im trudno, jednak naszym zadaniem jest
nauczyć ich samodzielności, zaradności i podejmowania decyzji.
Chciałabym tutaj też serdecznie podziękować państwu Danucie
i Kazimierzowi Szpiechom, którzy już po raz drugi nieodpłatnie
umożliwili nam pobyt we własnym gospodarstwie agroturystycznym – stwierdziła Katarzyna Dyrda, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.
Jako, że domki położone są w pięknej i spokojnej okolicy,
uczestnicy ŚDS-u mnóstwo czasu spędzali na świeżym powietrzu. Nie zabrakło też ogniska, pieczonych kiełbasek i wesołego
biesiadowania przy muzyce.

Kolejny krok ku samodzielności
Już po raz drugi uczestnicy Środowiskowego Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach wzięli udział w obozie rekreacyjno
– sportowym, który zorganizowano w Gospodarstwie Agroturystycznym w Jabłonicy Ruskiej. Wyjazd stanowił dopełnienie oferty
terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych.
W ramach wyjazdu prowadzone były zajęcia sportowe, rekreacyjne, warsztatowe i terapeutyczne. – Obóz cieszył się sporym
zainteresowaniem naszych uczestników. Staraliśmy się tak rozpla-

Elżbieta Boroń,
fot. Archiwum ŚDS w Izdebkach
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W gminie Domaradz zakończono część prac przy
budowie infrastruktury drogowej. Każda z nich w znaczący sposób poprawi stan bezpieczeństwa użytkowników tych traktów.

W kierunku bezpieczeństwa
Oprócz wykonania chodnika, skarpy znajdujące się poniżej zostały
obłożone płytami ażurowymi, a przy samym chodniku zamontowano barierki. Inwestycja pochłonęła łącznie 180 tysięcy złotych.
W Baryczy zakończono również budowę drogi tzw. „Początkówki”.
Wyremontowany 400 metrowy odcinek zyskał korytka najazdowe, a przydrożne skarpy zostały zabezpieczone płytami ażurowymi, co wpłynęło także
na jej poszerzenie.
Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej
w przysiółku Domaradz „Poręby” wykonano projekt budowy oświetlenia
ulicznego. Przedsięwzięcie jest o tyle istotne, że przy drodze tej nie ma
chodnika. Koszt tej inwestycji wyceniono na 260 tysięcy złotych.
Elżbieta Boroń

Chodnik w Baryczy

Zakończono prace przy budowie 300 metrowego
odcinka chodnika, przy drodze powiatowej, prowadzącego do szkoły i kościoła w Baryczy. Przedsięwzięcie
to wspólna inicjatywa Starostwa Powiatowego w Brzozowie i Gminy Domaradz. – Nowy odcinek stanowił
dokończenie wcześniej rozpoczętej inwestycji i połączył
drogę powiatową z wojewódzką. Droga ta ze względu na
obiekty przy niej położone jest niezwykle mocno uczęszczana, dlatego też dokończenie budowy chodnika było
bardzo istotne – mówił Jan Kędra, Wójt Gminy Domaradz.

Droga „Początkówka”

Inwestycje na finiszu
Zakończono prace remontowe prowadzone na sali w Domu
Ludowym w Golcowej oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Baryczy.
Inwestycje zrealizowane zostały w głównej mierze ze środków własnych gminy.
Remont sali w Domu Ludowym w Golcowej pochłonął 30 tysięcy złotych i sfinansowany został z budżetu gminy. Inwestycja to
odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców. – Przedsięwzięcie to
zapoczątkowała inicjatywa miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich
i społeczeństwa. Z uwagi na to, że ostatni remont miał tam miejsce
około 10 lat temu, zarówno jej stan techniczny jak i estetyczny wymagał kolejnej interwencji. Poza tym sala jest najczęściej używaną
w całej gminie. Wynajmowana jest na różne wydarzenia okolicznościowe – od chrzcin, przez komunie i wesela po stypy – wyjaśniał Jan
Kędra, Wójt Gminy Domaradz.

Odnowiona sala w Golcowej
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Ośrodek Zdrowia w Baryczy z nową elewacją

Sala w Golcowej została gruntownie odnowiona. Wymieniono instalację elektryczną, wycyklinowano parkiet, całkowicie przebudowano scenę, a całość została odmalowana
wraz z zapleczem kuchennym.
Nowy wizerunek zyskał też Ośrodek Zdrowia w Baryczy. Został on ocieplony, a na ścianach pojawiła się elewacja.
Środki finansowe na ten cel, w wysokości łącznie 56 tysięcy
złotych, pochodziły z Funduszu Sołeckiego i budżetu gminy.
– Inwestycja ta, oprócz efektu stricte oszczędnościowego w postaci niższych rachunków za ogrzewanie dała też efekt wizualny.
Budynek zmienił się praktycznie nie do poznania. Podobny cel,
wzmocniony jeszcze sprawą bezpieczeństwa przyświecał przy
remoncie schodów prowadzących do sali widowiskowej GOK-u w Domaradzu i Klubu Integracji Społecznej. Tak samo przy
naprawie przeciekającego dachu na budynku remizy w Domaradzu. To są drobne remonty, jednak niezbędne by budynki te
mogły dobrze spełniać swoją rolę i po prostu być bezpieczne
i przyjazne dla ich użytkowników – podsumował Jan Kędra.
Elżbieta Boroń
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„Dogonić Przepióreczkę czyli muzyczne Niebocko”
Powyższa sentencja to tytuł książki – albumu podsumowującego ponad
trzydziestoletnią historię Kapeli Ludowej
„Przepióreczka” z Niebocka. Spotkanie
promujące publikację zgromadziło sympatyków zespołu.
Książka autorstwa Katarzyny
i Andrzeja Potockich przedstawia
historię kapeli na tle rozwijającego
się Niebocka. Sympatycy zespołu
znajdą tam gros informacji, ciekawostek i mnóstwo faktów z jego
działalności. Publikacja zaopatrzona
została także w płytę z nagraniami
kapeli. Jednak Niebocko to nie tylko „Przepióreczka”. Z miejscowości
tej wywodzą się także Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”
oraz Dziewczęcy Zespół Wokalny
„Mansarda”. One to również zostały
przedstawione i opisane w książce. Warto tu jeszcze dodać, że publikacja zawiera
bogaty zbiór fotografii obrazujących nie
tylko historię wspomnianych już trzech
zespołów, ale też dziejów samego Niebocka.
Na spotkaniu oprócz sympatyków
zespołu, obecni byli autorzy książki, władze samorządowe gminy Dydnia oraz
przedstawiciele jednostek działających
na terenie Niebocka i gminy. Oczywiście
nie zabrakło okolicznościowych gratulacji
i słów uznania, a członkowie „Przepióreczki” zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi i kwiatami. – „Przepióreczka”
jest zespołem, który od ponad 30 lat, z wielką skutecznością, promuje naszą gminę

i powiat. W życiu kulturalnym gminy Dydnia pełni ona niezwykle istotną rolę, kultywując tradycje muzyczne regionu i piękno
podkarpackiego folkloru. Cieszyłbym się
ogromnie gdyby do zespołu dołączyły mło-

de osoby, które nie tylko by go uzupełniły,
ale też mogłyby kiedyś kultywować jego
tradycje. Jako, że w Dydni działa Szkoła
Muzyczna I stopnia, myślę, że nie będzie to
trudne przedsięwzięcie. Trzeba przyznać,
że Niebocko, chyba jako jedyna miejscowość w naszym powiecie ma trzy zespoły
na tak wysokim poziomie. Chciałbym tutaj
podziękować również pani Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku - Bożenie Chorążak, za to, że dba zarówno o „Kalinę” jak
i „Mansardę”, dzięki czemu mogą się one
rozwijać, występować i promować nasz region. Jestem ogromnie dumny z tych trzech
zespołów i dziękuję za ich pracę, trud oraz
ciągłe dążenie do perfekcji – mówił Jerzy
F. Adamski, Wójt Gminy Dydnia. Jako, że

głównymi bohaterami były zespoły muzyczne, na imprezie nie mogło zabraknąć
samej muzyki. Na scenie Domu Ludowego
zaprezentowały się zespoły „Mansarda”,
„Kalina” i oczywiście „Przepióreczka”,
której wyklaskano bis. – Chciałabym podziękować wszystkim członkom zespołu, za te 33 lata. Za ich
niezawodność, wzajemne zaufanie
i serdeczność. Dziękuję im, że
przez te wszystkie lata godnie
i z sukcesami reprezentowali gminę Dydnia na różnych przeglądach
i uroczystościach, że stanowili jej
swoistą wizytówkę. Myślę, że powoli powinniśmy zacząć też odmładzać jego skład, by znaleźli się
następcy, którzy będą kultywować
tradycje i historię „Przepióreczki”. Dziękuję również władzom
gminy Dydnia z panem Wójtem Jerzym
F. Adamskim i panią Sekretarz Beatą Czerkies za to, że w taki sposób uczcili jubileusz
zespołu – książka stanowić będzie wspaniałą i trwałą pamiątkę – podsumowała
Małgorzata Turopolska, Kierownik kapeli
„Przepióreczka”.
Z okazji jubileuszu kapela „Przepióreczka” otrzymała również list gratulacyjny z życzeniami od Marszałka Sejmu RP
Marka Kuchcińskiego. - „Przepióreczka”
– ludowy zespół, który od ponad 30 lat
rozsławia Niebocko, niewątpliwie zasłużył
na swoją monografię. Cieszę się, że autorzy książki działalność zespołu ukazali na
tle Niebocka, miejscowości o niemal sześciuset letniej historii. Warto promować
tak piękne miejsce i jego bogate
tradycje, tudzież ludzi, którzy je
podtrzymują. Życzę zatem, by
książka znalazła uznanie u jak
największej liczby czytelników,
a popularność zespołu – rosła –
napisał Marszałek Kuchciński.
Wydanie książki zostało
dofinansowane ze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”
w wysokości 10 tys. zł.
Elżbieta Boroń
fot. Grzegorz Cipora
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„Wznieś serce nad zło”
Tytułowe hasło przyświecało zorganizowanemu po raz pierwszy na terenie naszego powiatu Dniu Godności Osób
Niepełnosprawnych. Uroczystości zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem odbyły się w Jasienicy Rosielnej.

nieraz zdarzają się niepowodzenia, jednak
mimo wszystko cały czas staramy się działać, by osobom niepełnosprawnym żyło
się coraz lepiej. Dzisiejszy dzień ma nam
też zwrócić uwagę, że jesteśmy zobowiązani i winni osobom niepełnosprawnym
miłość, troskę i tolerancję, bo poszanowa-

Do udziału zaproszono wszystkie nie godności drugiego człowieka, jest tak
ośrodki pomagające osobom niepełno- naprawdę nie tylko moralnym priorytetem
sprawnym, które funkcjonują na terenie po- każdego z nas, ale także miarą naszego
wiatu brzozowskiego. Ich przedstawiciele człowieczeństwa – wyjaśniała Dorota Kuźwzięli najpierw udział w koncelebrowanej nar - Kierownik Środowiskowego Domu
mszy św., która odbyła się
Samopomocy w Bliznem.
w kościele parafialnym
Impreza składała
w Jasienicy Rosielnej. Nasię z dwóch części artystępnie uroczysty, barwny
stycznych – prezentacji
pochód z transparentami
piosenki ze słowami Jaci kwiatami przeszedł
ka Cygana oraz konkursu
do sali kina, gdzie miał
plastycznego ze wspomiejsce ciąg dalszy obmnianymi już plakatami.
chodów. Na korytarzu
Na scenie najpierw zapreUrzędu Gminy, wchodzązentowali się gospodarze
cych przywitały plakaty
wydarzenia z krótkim
wykonane przez uczestspektaklem
„Pokonajników
poszczególnych
my fale”. Uczestników
ośrodków. Każdy z nich
przygotował
Sebastian
stanowił ilustrację do jedKaczmarski. Następnie na
Magdalena Sowa
nej z piosenek, napisanych
scenie pojawili się członz SOSW w Brzozowie
przez Jacka Cygana. – Pokowie grupy muzyczno
mysł zorganizowania Dnia Godności Osób teatralnej „Panta rhei” z WTZ ze Starej Wsi
Niepełnosprawnych spotkał się z bardzo z trzema piosenkami: „Czas
pozytywnym odzewem i zainteresowaniem. uczy pogody”, „Laleczka
Organizując go chcieliśmy pokazać, że z saskiej porcelany” oraz
osoby niepełnosprawne są w naszym społe- „Zwierzenia Ryśka, czyczeństwie i potrzebują naszej uwagi, troski, li jedzie pociąg z daleka”.
zainteresowania. Pomimo swoich niepeł- Ekipa, której opiekunem jest
nosprawności, mniejszych lub większych, Józef Baran, zaprezentowapotrafią wiele rzeczy. Warto to podkreślać ła się w składzie: Agnieszi pokazywać. Zresztą naszą rolą jest jakby ka Tulko, Tomasz Sobaś –
ciągłe łamanie barier, nie tylko tych archi- akompaniament oraz Natalia
tektonicznych, ale przede wszystkim tych Przystasz i Robert Kruczek mentalnych. Widzimy, że te nasze działania wokal. Piosenkę „Przyjaciel
przynoszą konkretne efekty. Oczywiście, że wie” brawurowo odśpiewała
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Magdalena Sowa z III klasy Gimnazjum
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie, zaś Dominika
Trybiec i Magdalena Baran, reprezentantki
ŚDS w Izdebkach, wykonały „Co ty, królu złoty”. W czasie występów nie zabrakło
też popularnej piosenki „Zakazany owoc”.
Tym razem zebrani mogli wysłuchać jej
w wykonaniu Janusza Szałankiewicza
z WTZ w Haczowie. Krzysztof Kędra ze
ŚDS w Brzozowie zaprezentował zaś piosenkę zespołu „Perfect” „Wszystko ma
swój czas”. W czasie imprezy nastąpiło
też rozwiązanie konkursu plastycznego.
W wyniku głosowania, pierwsze miejsce
przypadło ŚDS w Bliznem, a drugie i trzecie miejsce odpowiednio ŚDS w Izdebkach
i ŚDS w Brzozowie.
Honorowy patronat nad uroczystościami objęła Urszula Brzuszek - Wójt
Gminy Jasienica Rosielna. – Dla naszej
gminy to zaszczyt, że możemy dzisiaj świętować taki piękny dzień. Jest mi bardzo
miło, że tak wiele osób odpowiedziało na
to zaproszenie. Dzisiaj możemy wszyscy
razem głośno mówić - nie ma żadnych
różnic, barier - wszyscy jesteśmy równi
i wszyscy mamy prawo do godności, szacunku, miłości, wolności i równego traktowania. To jest pierwsze takie święto, stąd
też jestem wdzięczna wszystkim ośrodkom
które przybyły. Dzięki temu możemy manifestować tą wielką rangę tego wydarzenia.
Mam nadzieję, że wydarzenie to pozostanie
w naszych sercach i umocni nas wewnętrznie – stwierdziła Wójt Urszula Brzuszek.
Do obchodów niezwykle pozytywnie odniosła się też Zofia Foryś – Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzozowie. – Mam wrażenie, że impreza
stanie się cykliczną. Jest to bardzo cenna
inicjatywa i mam nadzieję, że wpisze się
ona w nasze środowisko. Od wielu już lat
pracuję w pomocy społecznej, obserwuję
bardzo duży postęp i pomoc osobom niepełnosprawnym. Dzisiaj sytuacja wygląda
zupełnie inaczej niż miało to miejsce na
przykład 20 lat temu. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jest coraz lepiej
– podsumowała Zofia Foryś.
Elżbieta Boroń
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Złote pasmo ze szczególnym wyróżnieniem

dla Chóru Kamerton

Chór „Kamerton” działający przy Szkole Podstawowej w Haczowie pod
kierownictwem Marty Soboty zdobył „Złote Pasmo z wyróżnieniem specjalnym”
na Konkursie Chórów Regionu Podkarpackiego Projektu Akademia Chóralna –
Śpiewająca Polska 2017 w Rzeszowie.
W jednoetapowym konkursie wzięło udział 18 chórów regionu podkarpackiego. Chóry prezentowały się w 4 kategoriach: chóry przedszkolne, szkół podstawowych o głosach równych, szkół ponadpodstawowych o głosach równych
i chóry o głosach mieszanych. Poszczególne prezentacje, zgodnie z regulaminem
konkursu, składały się z utworu obowiązkowego i utworów dowolnych stanowiących chóralną opowieść z elementami ruchu. „Kamerton” w 54 – osobowym
składzie zaprezentował następujące utwory: „Legendę o smoku” na 3 głosy, „Hej
w zielonym gaiku” (na 2-głosy) oraz czterogłosowy utwór pt. „Gdzie ten kot?”
Jury doceniło bardzo dobre wykonanie utworów oraz ciekawy pomysł na opowieść chóralną, której akcja toczy się w Krakowie za rządów króla Kraka a główJózef Menet, pochodzący z Haczowa pilot i oblatywacz samolotów został uhonorowany
książką autobiograficzną oraz kącikiem pamięci w
Gimnazjum w Haczowie. Spotkanie z Bogumiłą
B. Słupecką, autorką książki stało się dla młodzieży i mieszkańców gminy okazją, by postaci tej
przyjrzeć się bliżej.

Do przecięcia wstęgi zaproszono Wójta Stanisława Jakiela
i Łukasza Meneta

30

nym bohaterem jest kotek Szczypior (Zosia Półchłopek) i jego właścicielka (Marcelina Macyk).
Całość prezentacji uzupełniły piękne stroje, ruch
sceniczny i happening.
Organizatorami konkursu byli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Forum Muzyki, Akademia Chóralna –
Śpiewająca Polska 2017 we Wrocławiu, Wydział
Muzyki UR, Kurator regionalny projektu – dr
hab. Grzegorz Oliwa.
Podziękowania dla Dyrektora Szkoły
Grzegorza Soboty za zorganizowanie wyjazdu
oraz dla opiekunów: Dominiki Boboli, Beaty Pelczar i Dominiki Różnickiej.
„Złote Pasmo ze szczególnym wyróżnieniem” jest kolejnym pięknym trofeum „Kamertonu”. W bieżącym roku szkolnym zdobył już
3 miejsce na XII Międzynarodowym Festiwalu
Chórów Gaude Cantem w Bielsku – Białej oraz
3 miejsce na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Był również
nominowany do tytułu „Zasłużony dla powiatu
brzozowskiego”, koncertował w Muzeum Podkarpackim w Krośnie podczas otwarcia wystawy
szopek z różnych stron świata oraz w Siewierzu
na Śląsku.
„Kamerton” został również wybrany do
udziału w Koncercie Finałowym Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska we Wrocławiu. Koncert odbędzie się na przełomie czerwca
i lipca. Wystąpi w nim 10 chórów wybranych
spośród chórów z całej Polski.
Marta Sobota

Pamięci pilota rodaka

Spotkanie, na którym obecni byli nie tylko uczniowie Gimnazjum, ale też
mieszkańcy Haczowa i okolic, otworzyła Helena Zawada – Dyrektor Gimnazjum
w Haczowie, która przybliżyła wszystkim okoliczności powstania kącika pamięci. – We wrześniu ubiegłego roku pani Bogumiła napisała do mnie, do Dyrektora
Szkoły Podstawowej i Wójta Gminy Haczów list, w którym pytała czy może przekazać tutaj pamiątki dotyczące Józefa Meneta. Oczywiście odpowiedź była pozytywna. Dzisiaj możemy się spotkać, aby poznać bliżej tę postać. Pani Bogumiła przekazała nam też 130 egzemplarzy swojej książki, z treścią której zapoznali się nasi
uczniowie. Myślę, że Haczów może być dumny z takiego rodaka. Mamy nadzieję,
że ten kącik będzie początkiem lotniczej fascynacji jakiegoś naszego ucznia? – mówiła Dyrektor H. Zawada.
http://www.powiatbrzozow.pl
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Do symbolicznego otwarcia pomieszczenia
i przecięcia wstęgi zaproszono Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakiela, Łukasza Meneta - wnuka
Józefa Meneta oraz Przewodniczącą Samorządu
Szkolnego Klaudię Prajsnar. W kąciku pamięci
swoje miejsce znalazły, m.in. pamiątki, dokumenty
i zdjęcia, obrazujące życie Józefa Meneta. – Osobiście pana Meneta nigdy nie poznałem, jednak
doskonale go pamiętam. Jako dziecko mieszkałem
pod lasem. Kiedyś widziałem, jak lecąc kukuruźnikiem, zataczał nad polami koła, zniżając lot, by
w końcu osiąść na polu. Wszyscy puściliśmy się
biegiem przez pola, a on zabierał każdego do samolotu, robił z nim kółeczko, lądował. I tak w kółko. Potem, nie pamiętam kiedy to było dokładnie,
ale chodziłem do podstawówki. Napędził mi wtedy
niezłego stracha. Szedłem do szkoły i byłem przed
tzw. „Kowalową górką”. Naraz taki niesamowity
jazgot się zrobił. Nie wiedziałem co się dzieje. A tu
nagle odrzutowiec zza górki wyskoczył. Nad pola
się zniżył, a ja w strachu aż do rowu wskoczyłem.
Zobaczyłem jeszcze, jak nad lasem zawrócił, a potem taką święcą do góry poszedł i tyle go widzieli.
Jako dziecko wiele się nasłuchałem o jego wprost
ułańskiej fantazji – wspominał ze śmiechem Mieczysław Józefczyk.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie odbyło się spotkanie autorskie przybliżające barwną sylwetkę pilota. – Dużo się
dzisiaj dowiedziałem o moim dziadku. Sam niewiele go pamiętam, bo zginął, gdy
miałem zaledwie 6 lat, jednak zawsze będzie miał miejsce w moim sercu. Praca
pani Bogumiły pozwoliła mi bliżej go poznać i muszę powiedzieć, że z całą pewnością mógłby być dla mnie wzorem. Sam nie interesuję się pilotażem, jednak
jego rodzinny Haczów bardzo mi się podoba, taka dobra aura tutaj panuje – podsumował Łukasz Menet.
Elżbieta Boroń

Część artystyczna w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Haczowie

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych
na Chmielnej w Warszawie

SLT od 2013 r. co roku jest zapraszane przez Fundację Cepelia
Polska Sztuka i Rękodzieło do Warszawy na „Spotkania z Cepelią
na Chmielnej”.
W dniach 13-14 maja br. uczestniczyliśmy po raz kolejny
w tym kolorowym przedsięwzięciu. W wyjeździe wzięli udział:
Wanda Brach z Brzozowa – kartki okolicznościowe, ozdoby świąteczne, Małgorzata Chmiel z Brzozowa – odzież z lnu, Anna Głąb
z Trześniowa – ozdoby świąteczne, Grażyna Hanus z Brzozowa –
ozdoby świąteczne, haft gobelinowy, Dorota Leń z Przysietnicy –
wyroby szydełkowe, Krystyna Łobaza z Brzozowa - proziaki, słodkie ciasta, kapuśniaczki, Tadeusz Pindyk z Dynowa – rzeźby, Anna
Pojnar z Haczowa – wyroby szydełkowe oraz na drutach, Danuta
Sokołowska z Wydrnej – pisanki, wyroby szydełkowe, Maria Szajna
z Haczowa – tradycyjne hafty haczowskie, Urszula Świątek z Brzozowa – wyroby szydełkowe, haft płaski, Czesława Witek z Haczowa
– wyroby z wikliny papierowej i bibuły oraz prace Barbary Florek

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

z Brzozowa – biżuteria, Doroty Wasylewicz-Krynickiej z Brzozowa – ikony, Janiny Zubel z Jabłonki – pisanki, Barbary Wójcik z Golcowej – koszyki.
Na stoiskach prezentowane były również regionalne produkty piekarnicze Państwa Aleksandry i Romana Bąków z Przysietnicy. Turyści zachwycali się ich oryginalnym smakiem.
Prezentacje w Warszawie to międzypokoleniowy przekaz
wciąż żywych elementów polskiej kultury ludowej. Te spotkania z tradycją to spotkania z autentycznymi twórcami ludowymi,
którzy dzielą się swoją wiedzą, pasją i umiejętnościami. Nasi
Twórcy prezentowali na żywo różne techniki wykonywania rękodzieła, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Wyjazd do Warszawy możliwy był dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Urząd Miejski w Brzozowie,
Urząd Gminy w Haczowie oraz członków SLT, dlatego składamy wszystkim serdeczne podziękowania. Patronat medialny
objął portal Brzozowiana.pl.
Małgorzata Chmiel
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Uczniowie ZS w Orzechówce w Ogólnopolskim
Konkursie „Arsenał Pamięci”
Arsenał Pamięci jest konkursem
historycznym, który ma na celu ochronić
historię od zapomnienia. Posiada on bogaty arsenał historii: tych wojennych jak
i powojennych. Rozpoczął się on w latach
dziewięćdziesiątych i miał być jednorazowy. Uczniowie łódzkiej szkoły mieli
za zadanie spisać historię swojej rodziny.
Ku wielkiemu zdziwieniu organizatorów
napłynął ogrom historycznych prac. Postanowiono kontynuować dzieło uczniów
i organizatorzy stworzyli konkurs historyczny, który przyjął nazwę „Arsenał Pamięci”.
W tym roku do Łodzi napłynęło 157
prac. Największa miała objętość 360 stron,
a najmniejsza 1,5 strony, pisana była ręcznie. Gimnazjum w Orzechówce reprezentowało dziewięcioro uczniów. Spisali oni
historie swoich rodzin i miejsc, z których
pochodzą. Wszyscy otrzymali tytuł Laureata konkursu i zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie „Arsenału Pamięci”
do Łodzi. Za olbrzymi sukces uważamy
wyróżnienie „Primus Inter Pares” przyznane naszej uczennicy Weronice Buczek.
Podsumowanie konkursu odbyło się
27 kwietnia br. podczas uroczystości, gdzie
wszystkich zaproszonych gości oraz laureatów powitał Harcmistrz Krzysztof Jakubiec. - Strumyczki losów łączą się rzekę
historii naszego narodu – mówił – A dokąd
płynie moja rzeka? Budowanie jutra opiera się na znajomości przeszłości. Następnie
przemowę wygłosiła dyrektor XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Hm. Janka
Bytnara „Rudego” w Łodzi – pani Jolanta
Woźniakowska. Zachęcała ona do odbudowywania i umacniania więzi; do poznawania rodzin i ich historii. W pamięci zapadł
mi „przekształcony” cytat z wiersza księdza Jana Twardowskiego: - Śpieszmy się
słuchać ludzi, tak szybko odchodzą.
Po rozdaniu nagród konkursowych

– były to książki pani Barbary Wachowicz i sprzęt elektroniczny – uczniowie
i nauczyciele wzięli udział w warsztatach historycznych przygotowanych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej i Oddziałowego Biura Poszukiwań
i Identyfikacji IPN w Łodzi. Podstawą zajęć były puzzle edukacyjne „IV rozbiór
Polski” i historyczne karty
informacyjne. Współpraca
w grupach uczniowskich
przyczyniła się do usystematyzowania ich wiedzy nt. wydarzeń politycznych i sytuacji
międzynarodowej w Europie
w przededniu II wojny światowej, przebiegu i następstw
kampanii wrześniowej oraz
polityki władz sowieckich
i niemieckich wobec ludności okupowanej Polski. Gra
była wspaniała. Uczestnicy
łączyli swoje siły i byli bardzo zorganizowani. Mimo
pewnych trudności, wszystkie drużyny
ukończyły grę z bardzo dobrym wynikiem.
Pomagaliśmy sobie nawzajem oraz korzystaliśmy z pomocy nauczycieli.
Drugiego dnia uczestnicy wzięli
udział w grze terenowej połączonej z wycieczką edukacyjną „Od caratu do niepodległej. Historia Łodzi w XIX i XX wieku”,
przygotowanej również przez pracowników IPN. Mimo deszczu i zimna nikt nie
narzekał. Zwiedziliśmy wiele ciekawych
miejsc, takich jak bazylika archikatedralna
pw. Św. Stanisława Kostki w Łodzi, gdzie
odbyła się projekcja filmu oraz Muzeum
Książki Artystycznej. Po obiedzie Laureaci mieli czas wolny, który wykorzystali na
zapoznanie się z łódzką architekturą oraz
zabytkami. Główną atrakcją był spacer po
ulicy Piotrkowskiej, która posiada najwięcej zabytkowych budowli.

Ostatni dzień był dniem bardzo uroczystym. Elegancko ubrani Laureaci zgromadzili się w Sali Lustrzanej w Muzeum
Miasta Łodzi. Po wprowadzeniu czterech
sztandarów i odśpiewaniu hymnu, harcmistrz Krzysztof Jakubiec powitał zaproszonych gości na tą uroczystość, na czele
z księdzem prałatem harcmistrzem Stefanem Wysockim pseudonim „Ignac”,
który brał udział w akcji pod „Małym Arsenałem” i panem Januszem Maruszewskim pseudonim „Janusz”
z batalionu Zośka. 8 marca 1945 roku jedenastu
młodych harcerzy – w tym
Stefan Wysocki – brało
udział w odbiciu kolegi
Zbigniewa Fereta „Cyfrę”
z więzienia NKWD-UB
w Łowiczu. Pomimo tego,
że posiadali broń, nie padł
ani jeden strzał i nikt nie został ranny. Członkowie Szarych Szeregów uwolnili 80
więźniów, w tym „Cyfrę”
i na kilkanaście minut przejęli budynek więzienia.
Harcmistrz Krzysztof Jakubiec opowiadał o zbiorze pamiątek. - Moja rodzina
to nie tylko babcia i dziadziu, ale to też bohaterowie – powiedział. – I ja też chciałbym coś znaczyć w przyszłości. Następnie
głos zabrała pani Barbara Wachowicz - autorka opowieści o życiu, twórczości, miłościach i tajemnicach wielkich Polaków:
A. Mickiewicza, J. Słowackiego, H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego, T. Kościuszki,
a także o najwybitniejszych postaciach
polskiego harcerstwa. Opowiadała o swojej babci, która stała się dla niej autorytetem i o starszym bracie, który płakał tylko
raz w życiu – podczas ściągania krzyża
harcerskiego. Przytaczała ona prace konkursowe, które bardzo wzruszały i mimo,
że były to tylko cytaty, nakłaniały do refleksji. Następnie osobiście zajęła się rozdaniem nagród książkowych i wyróżnień
„Primus Inter Pares”. Ostatnią osobą, która
zabrała głos, był ksiądz Stefan Wysocki. Nie ma dobrego wychowania bez dobrych
nauczycieli – mówił. Wspominał także naszą szkołę w Orzechówce, gdzie w 2011
roku odbyło się podsumowanie X Arsenału
Pamięci. - Dlatego dobrze jest pamiętać –
powiedział.
7 maja 2017 r. otrzymaliśmy przykrą
informację „Dziś rano odszedł na Wieczną Wartę Ksiądz Prałat Harcmistrz Stefan
Wysocki”. Jego ostatnie słowa skierowane
do nas, uczestników „Arsenału Pamięci”
brzmiały „Dobrze jest pamiętać”. Pamięć
o Księdzu Prałacie Harcmistrzu Stefanie
Wysockim uczestnicy „Arsenału Pamięci”
będą nosić w swoich sercach.

Weronika Buczek

32

http://www.powiatbrzozow.pl

Czerwiec .:. nr 5 (152)

Warto Wiedzieć

Jak nie czytam, jak czytam

Akcja ma na celu promowanie czytania wśród uczniów, inicjowanie mody na
czytanie, pokazanie, że czytanie jest trendy,
że czytający mogą czuć się lepsi od tych, którzy nie czytają. Czytaniem po prostu można
i trzeba się chwalić!
Wydarzenie było dokumentowane
fotograficznie w sposób pokazujący frekwencję. Szkoła prześle do głównego organizatora sprawozdanie z przeprowadzenia
akcji. Wśród placówek, które wezmą udział
w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, zostaną
rozlosowane nagrody książkowe i rzeczowe
oraz bezpłatne prenumeraty czasopism wydawanych przez Agencję Sukurs („Biblioteka
w Szkole”, „Świetlica w Szkole”, „Wszystko
dla Szkoły”).

Krystyna Wojtoń

W czwartek 1 czerwca br. uczniowie Zespołu Szkół w Trześniowie, starszaki z Przedszkola w Trześniowie wraz z wychowawczyniami, przedstawicielki Grupy Zabawowej działającej przy Publicznej Bibliotece w Trześniowie,
nauczyciele i rodzice przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”, której głównym inicjatorem jest redakcja
miesięcznika Biblioteka w Szkole. Wspólne czytanie odbyło się na podwórku
Zespołu Szkół w Trześniowie.
Z celami ogólnopolskiej akcji zapoznała nas organizatorka akcji szkolnej
Krystyna Wojtoń. Następnie przedszkolaki przeczytały wiersze Jana Brzechwy
i Marii Konopnickiej. W świat legend polskich zaprowadzili nas Dyrektor Alina
Prorok, Bożena Krępulec - bibliotekarka, ksiądz proboszcz Witold Szmyd oraz
uczennica klasy czwartej Zuzanna Michalska. Po prezentacji głośnego czytania
wszyscy czytali swoje książki. Na zakończenie uczestnicy otrzymali słodkości,
a Pani Dyrektor złożyła życzenia z okazji Dnia Dziecka.
w Warszawie. Ania, zaproszona przez
władze Telewizji Polskiej oraz Jerzego
Petersburskiego - jako jedna z dwóch najbardziej utalentowanych w Polsce dzieci
- promowała kanał TVP ABC i program
Petersburski Music Show. W tym samym
dniu Ania wzięła udział w Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki Anny Dymnej
w Krakowie. Intensywny czerwcowy
weekend zakończyła wspólnym spotkaniem z przyjaciółmi, aktorami i wokalistami.
Całe ostatnie półrocze Ani jest
bardzo intensywne i pracowite. Rozwi-

ja swój talent w Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie oraz Szkole Muzycznej w Dynowie. Bierze udział w konkursach i koncertach.
Ostatnie jej sukcesy to: Wyróżnienie
na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek, II Nagroda na Festiwalu „Śpiewaj
razem z nami”, Występ na Scenie Talentów
w lutowym odcinku programu TVP ABC „Petersburski Music Show”, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznych
w Kielcach gdzie zdobyła główną nagrodę
festiwalu z rak Europosła Bogdana Wenty
- wycieczkę do Brukseli. Po przejściu elimi-

Sukcesy wokalne Anny Dąbrowskiej
27 maja br. w Telewizji Polskiej
w Warszawie odbył się Piknik z okazji Dnia
Mamy i Dziecka. Na scenie występowały
utalentowane dzieci, które brały już udział
w programie Petersburski Music Show.
Wśród trzech zaproszonych przez pana Jerzego Petersburskiego na tą imprezę wokalistek wystąpiła Ania Dąbrowska - uczennica Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie,
pracująca pod kierunkiem Anny Czenczek.
Ania zaśpiewała dwie piosenki – autorską
eurowizyjna „Fryzurkę” oraz znaną „Meluzynę”.
Tydzień później, 3 czerwca Ania
wystąpiła przed panią Premier Beatą Szydło na Pikniku rodzinnym z okazji Dnia
Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

nacji znalazła się również w ścisłym finale
Ogólnopolskiego Festiwalu Wygraj Sukces
w Tarnobrzegu. Wystąpiła w koncertach 3
majowych w WDK w Rzeszowie oraz w Radiu Rzeszów. Wzięła udział w nagraniu płyty
z piosenkami patriotycznymi, która była dodatkiem do majowego wydania Nowin oraz
czasopisma Nasz Rzeszów.
Na YouTube piosenki Ani osiągają coraz większa oglądalność. Eurowizyjne wykonanie piosenki „Fryzurka” zyskało już ponad
230 tysięcy odsłon. Relacje z wydarzeń i całej
drogi artystycznej można obejrzeć na stronie
Ani Dąbrowskiej www.aniamariadabrowska.
blogspot.com.
Jarosław Dąbrowski
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Młodzi posłowie z Bliznego
Miłym akcentem w bieżącym roku
była wizyta dwóch absolwentek gimnazjum z Bliznego - Aleksandry Szelast
i Natalii Masłyk - w Sejmie RP. Były one
uczestnikami XXIII Edycji Sejmu Dzieci
i Młodzieży. Tegoroczna sesja odbywała
się pod hasłem „Przestrzeń publiczna jako
miejsce wolne od symboli propagujących
systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie przestrzeni publicznej.” Uczennice
pod opieką nauczycielki historii starały
się upamiętnić żołnierzy Armii Krajowej
z Bliznego.
Jak mówi Natalia: „Dzięki podjętym
przez nas działaniom udało się nam do-

stać 1 czerwca do Sejmu i przez jeden dzień
poczuć się jak prawdziwy poseł. Miałyśmy
również okazję spotkać przedstawicieli klubów parlamentarnych.”
„W sejmie głosowałyśmy za projektem
uchwały, oraz spotkałyśmy się z Marszałkiem
Sejmu Panem Markiem Kuchcińskim. Mogłyśmy zamienić z nim kilka słów i zrobić pamiątkowe zdjęcie.” - opowiada Aleksandra.
Te przeżycia na pewno zapadną im
w pamięć na wiele lat. Dzięki wizycie
w Warszawie zwiększyły swoją świadomość
narodową i poznały zasady działania Sejmu
od wewnątrz
Jerzy Łach

Pamiątkowe zdjęcie z Marszałkiem Sejmu
Markiem Kuchcińskim

Zjazd „Klubowiczów” Gazety Polskiej
Przy rekordowej, blisko tysięcznej frekwencji odbywał się
XII Zjazd Klubów Gazety Polskiej, zorganizowany w dniach
16-18 czerwca w Centralnym
Ośrodku Sportu w Spale. Wśród
uczestników nie zabrakło przedstawicieli Klubu Gazety Polskiej
w Brzozowie, z jego przewodniczącym, Henrykiem Kozikiem na
czele. Gościem Zjazdu był Prezydent RP – Andrzej Duda.
Do Spały przyjechali nie
tylko „Klubowicze” z całej Polski, ale również z zagranicy: Żytomierza na Ukrainie, Berlina, Brukseli,
Hamburga, Madrytu, Monachium, Montrealu, Nowego Jorku, Paryża, Sztokholmu, Vancouver, a nawet dalekiego Melbourne. - Kluby Gazety Polskiej skupiają
coraz więcej członków, czego dowodem
jest obecność tak wielu osób na XII Zjeździe. Widać ponadto, że w sprawy kraju
angażują się nie tylko rodacy mieszkający
w Polsce, lecz także Polonia z całego świata. Kluby stały się swoistą organizacją
dla przedstawicieli środowisk prawicowo-
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-konserwatywnych, umożliwiającą publiczne
prezentowanie swoich poglądów podczas
dyskusji, pogłębianie wiedzy historycznej
dzięki prelekcjom, wykładom wygłaszanym
przez zawodowych historyków zapraszanych
na spotkania, czy też dzielenie się opiniami
dotyczącymi bieżących wydarzeń politycznych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Wszyscy mają też sposobność wymieniania
doświadczeń zdobytych na przykład w działalności samorządowej, czy prowadzeniu
mniejszej lub większej firmy. Wielu na pewno
na tym skorzystało.
Ściśle współpracujemy z Gazetą Polską,
redakcja informuje
na przykład o klubowych inicjatywach,
planowanych spotkaniach. Podsumowując nadmienić należy,
że pomysł tworzenia
Klubów Gazety Polskiej wypalił w stu
procentach – podsumował Henryk Kozik

– Przewodniczący Klubu Gazety
Polskiej w Brzozowie.
Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu
w Brzozowie uczestniczył też
w centralnych obchodach Dnia
Samorządu Terytorialnego, które odbyły się 27 maja br. w Pałacu Prezydenckim. - Samorząd
stanowi jeden z najważniejszych
elementów ustrojowych Rzeczypospolitej. Oznacza istotną,
może i najistotniejszą decentralizację władzy państwowej. Jesteście państwo wyłonieni przez
swoich współmieszkańców i macie im
pomagać w wykonywaniu tych zadań publicznych, które są dla nich realizowane,
i które mają im ułatwiać, umożliwiać codzienne funkcjonowanie, codzienne życie
– podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.
- Samorządowcy i mieszkańcy,
czyli inaczej ich wyborcy, są ze sobą
w stałym kontakcie, na co dzień wszyscy widzą postępy w rozpoczętych inwestycjach, odczuwają na bieżąco skutki
podejmowanych przez samorządowców
decyzji. Nasza działalność jest zatem
w pełni transparentna, podlegająca systematycznym ocenom. Z efektów jesteśmy
rozliczani, a nie z deklaracji. Musimy być
po prostu „dla ludzi” w pełni tego słowa
znaczeniu. Wydawać pieniądze maksymalnie racjonalnie, tworzyć miejsca pracy, bo to najbardziej napędza koniunkturę i korzystnie wpływa na jakość życia,
budować i remontować drogi, ponieważ
ich stan bezpośrednio przyczynia się do
zainteresowania przedstawicieli biznesu
danym regionem. To również sprawa odpowiedzialności. Decydując się na pracę
http://www.powiatbrzozow.pl
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Warto Wiedzieć/Sport
w samorządzie należy mieć świadomość, że
ludzie, których często znamy osobiście, liczą na nas, na naszą sumienność, obowiązkowość. Pokładają w nas swoje nadzieje
na poprawę bytu. I każdy samorządowiec
powinien zawsze o tym pamiętać. Bo nie
sztuka obiecywać, sztuka obietnice realizo-

wać. Zwłaszcza te najważniejsze, takie
właśnie jak w samorządzie. Czyli najbardziej wymierne, oddziaływujące na
poszczególnych mieszkańców i przez
nich odczuwalne – powiedział Henryk
Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu
w Brzozowie.

Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych
w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.
Sebastian Czech

Honorowy Patronat
Starosty Brzozowskie
go

Zawody w wędkarstwie spławikowym
17 czerwca br. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Danuty
i Kazimierza Szpiech w Jabłonicy Ruskiej
odbyły się VII już zawody w wędkarstwie
spławikowym. Zawody pod patronatem Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża organizowały następujące Koła: Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Policyjnych (SEiRP)
w Brzozowie, Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych (SEiRP) w Sanoku
oraz International Police Association (IPA –
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)
Region „Bieszczady” z siedzibą w Sanoku.
W zawodach uczestniczyło 10 dwuosobowych drużyn reprezentujących: Region IPA
Oddział Straży Granicznej - Przemyśl, SEiRP Koło Brzozów, SEiRP Koło Sanok oraz
Region IPA Bieszczady – Sanok IPA Brzozów, Krajowy Związek Emerytów i Renci-

stów Służby Więziennej Łupków, Związek
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego koło w Sanoku.
Drużynowo kolejno miejsca zajęli:
I miejsce - drużyna IPA Straż Graniczna
Przemyśl – łowiąc 20,36 kg ryb,
II miejsce - drużyna SEiRP Brzozów – łowiąc 16,22 kg ryb,
III miejsce - drużyna IPA Sanok – łowiąc
15,22 kg ryb.
Indywidualnie:
I miejsce - Klaudiusz Bartnicki (zawodnik
IPA SG Przemyśl) - łowiąc 16,86 kg ryb
II miejsce - Zbigniew Kowalczyk (zawodnik SEiRP Brzozów) - łowiąc 15,22 kg
ryb
III miejsce - Krzysztof Domaradzki (zawodnik IPA Sanok) - łowiąc 11,81 kg ryb
Największą rybę - karpia o wadze

2,48 kg złowił Marcin Pawłoś (IPS SG
Przemyśl). Zwycięzcom puchary wręczyli: Prezes SEiRP Koło w Sanoku Mieczysław Sabat i Prezes IPA Sanok Region
„Bieszczady” Janusz Pleśnar. Puchary
indywidualne ufundował Zarząd Koła
SEiRP w Sanoku, drużynowe oraz puchar
za największą złowioną rybę ufundował
Starosta Brzozowski, zaś nagrody Zarząd
IPA Regionu Bieszczady w Sanoku oraz
Klaudiusz Bartnicki z IPA SG w Przemyślu.
Zawody zakończono w biesiadnej
atmosferze przy grillu i smacznym jadle.
I choć pogoda nie rozpieszczała, to zawody należy uznać za udane. Fundatorom,
organizatorom oraz uczestnikom składamy serdeczne podziękowania.
Adam Pobidyński

Norbert Huber mistrzem świata
Pochodzący z Humnisk Norbert Huber
świętował w niedzielę 2 lipca br. wraz z siatkarską reprezentacją Polski do lat 21 zdobycie
tytułu mistrza świata. Nasz środkowy, rozpoczynający przygodę z siatkówką w Brzozowie, a następnie reprezentujący barwy Resovii, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale,
należał do najlepszych w drużynie i rozegrał
wszystkie osiem mistrzowskich spotkań.
To nie pierwszy znaczący sukces Norberta w dotychczasowej karierze, ponieważ
przed rokiem triumfował wraz z kolegami na
mistrzostwach Europy do lat 20. Został też
wybrany Najlepszym Sportowcem Powiatu
Brzozowskiego za rok 2016. Przed turniejem
zawodnik podpisał kontrakt z ekstraklasowym klubem, Czarnymi Radom.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Wyniki Polaków na zakończonych w niedzielę siatkarskich mistrzostwach świata U-21 w Czechach
- I runda: Maroko 3:0, Czechy 3:0, Kanada 3:0, II runda: Chiny 3:2, Kuba 3:0,
Iran 3:2, półfinał: Brazylia 3:2, finał:
Kuba 3:0.
Polacy wystąpili w składzie:
Bartosz Kwolek, Jakub Kochanowski,
Łukasz Kozub, Radosław Gil, Szymon
Jakubiszak, Jędrzej Gruszczyński, Jakub Ziobrowski, Damian Domagała,
Mateusz Masłowski, Norbert Huber, Jarosław Mucha, Tomasz Fornal. Zespół
prowadzili trenerzy: Sebastian Pawlik,
Maciej Zendeł.
Sebastian Czech
fot. Klaudia Piwowarczyk, Arch. Strefa Siatkówki
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Piłkarskie rozstrzygnięcia
Turnieje piłkarskie dla wszystkich
kategorii wiekowych zakończyły tegoroczną rywalizację w sporcie szkolnym
w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych w Brzozowie.
Pierwsi do piłkarskiej rywalizacji
przystąpili chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy 6 czerwca rozegrali swój
turniej w Brzozowie. Na zawody nie przybyła drużyna ZSB, co oznaczało, że zostanie rozegrany tylko jeden mecz, w którym
spotkały się miejscowe: ZSO i ZSE. Spotkanie rozpoczęło się od trafienia „ekonomika”, jednak z upływem czasu do głosu
zaczęli dochodzić rywale z „ogólniaka”,
którzy w pewnym momencie objęli prowadzenie 4 – 1. Kiedy wydawało się, że już

Z kolei 9 czerwca o tytuł najlepszej
drużyny powiatu rywalizowali chłopcy ze
szkół podstawowych. Zawody odbyły się
na „Orliku” w Bliznem, a oprócz gospodarzy wystąpiły drużyny ze szkół z Haczowa,
Domaradza Nr 1, Brzozowa Nr 1, Wesołej
Nr 2 i Niebocka. Po rozegraniu meczów
grupowych w półfinałach zmierzyli się Haczów z Wesołą oraz Brzozów z Bliznem.
W pierwszym z nich Haczów pokonał rywala 4 – 1, natomiast w drugim lepszym
okazali się gospodarze wygrywając 1 – 0.
W meczu o trzecie miejsce Brzozów pokonał Wesołę 4 – 2, natomiast w finale Blizne pokonało Haczów 2 – 0 i tym samym
zdobyło tytuł najlepszej drużyny powiatu
na rok szkolny 2016/2017. Warto dodać, że

nic nie może się zmienić, w samej końcówce spotkania drużyna z ZSE zdobyła dwie
bramki i łatwe zwycięstwo ZSO zaczęło
się wymykać spod kontroli. Do końca meczu wynik jednak nie uległ zmianie i zwycięstwo zespołu ZSO stało się faktem.
Dwa dni później „Orlik” w Bliznem gościł drużyny dziewcząt ze
szkół podstawowych w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Zawody przeszły
do historii, bo po raz pierwszy w ramach sportu szkolnego w piłkarskich
zmaganiach udział wzięły dziewczęta. W turnieju wystąpiły drużyny z 5
szkół: SP w Bliznem, SP Nr 1 w Brzozowie, SP Nr 1 w Przysietnicy, SP Nr 1
w Golcowej i SP w Grabownicy. Zawody stały na niezłym poziomie sportowym i były bardzo ciekawe. W turnieju
zwyciężyła drużyna z Brzozowa, która
zgromadziła 8 pkt., dwukrotnie wygrywając po 1 – 0 i dwukrotnie też bezbramkowo
remisując. Drugie miejsce zdobyła ekipa
z Przysietnicy, a trzecie – z Grabownicy.

drużyna z Bliznego zdobywając tytuł nie
straciła żadnej bramki.
Ostatnim akordem piłkarskich zmagań były zawody w kategorii Gimnazjady.
Zawody w obydwu kategoriach odbyły się
12 czerwca, z tym, że dziewczęta zagra-

ły w Bliznem, a chłopcy – w Haczowie.
W turnieju dziewcząt oprócz miejscowych
wystąpiły gimnazjalistki z Humnisk Nr
2, Przysietnicy Nr 1, Domaradza, Dydni
i Izdebek. Fazę grupową jak burza przeszły
drużyny z Bliznego i Izdebek, które mia-

ły za sobą po dwie wygrane. Miejscowe
w półfinale zagrały z Dydnią. Po bardzo
wyrównanym meczu minimalnie lepsze
okazały się przyjezdne, które wygrały
1 – 0. Równie wyrównany był drugi mecz
półfinałowy, w którym to Izdebki pokonały
Przysietnicę 1 – 0. Zaraz po tym spotkaniu
odbył się „mały finał”. Zmęczone poprzed-

nią potyczką dziewczęta z Przysietnicy
mimo ambitnej postawy nie sprostały gospodyniom i ostatecznie uległy 0 – 3. Finałowe starcie pomiędzy Izdebkami a Dydnią
było powtórką meczu grupowego, który
wygrały te pierwsze 1 – 0. W finale jednak
przeciwniczki postawiły twardsze
warunki. Grająca tylko siedmioma
zawodniczkami drużyna z Izdebek
nie była w stanie nawiązać wyrównanej rywalizacji z dobrze przygotowanym zespołem Dydni i przegrała
0 – 1. Tytuł mistrzowski świętowały
więc Dydnia, natomiast kolejne miejsca zajęły drużyny z Izdebek i Dydni.
Równolegle
z
zawodami
dziewcząt, na „Orliku” w Haczowie
toczyła się rywalizacja chłopców.
W turnieju uczestniczyły teamy z Domaradza, Dydni, Bliznego, Haczowa i Humnisk Nr 2. Zawody przebiegały pod dyktando ekipy z Dydni. Podopieczni Marka
Kupczakiewicza wygrali wszystkie cztery
spotkania. Najpierw ograli Blizne 2 – 0,
a później kolejno wygrali z Domaradzem
2 – 0, Haczowem 3 – 0 i Humniskami 6 – 0.
Z kompletem czterech zwycięstw oraz bilansem bramkowym 13 – 0 ekipa z Dydni
wyprzedziła Blizne i Humniska Nr 2.
Po zakończeniu zmagań piłkarskich
najlepsze drużyny w poszczególnych turniejach otrzymały dyplomy i puchary
ufundowane przez organizatora imprez
– Starostwo Powiatowe w Brzozowie.
Marek Szerszeń, fot. ry-sa.pl
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Łucznictwo zawitało do Zmiennicy
10 czerwca br. na stadionie w Zmiennicy odbyły się zawody łucznicze w ramach pucharu podkarpacia. W zawodach wzięło
udział 73 zawodników.
Z gminy Brzozów wystartowali zawodnicy klubów „Górnik” i „Sagit” z Humnisk. Najlepiej zaprezentowali się Dawid
Lasek i Wiktoria Toczek, którzy
wygrali zawody w kategorii junior młodszy i Open. Pięciu zawodników z Humnisk zajęło
miejsca na podium.
W kategorii OPEN na drugim miejscu uplasowała się Agata
Ryba. W kategorii junior młodszy piąte miejsce zajęła Patrycja
Piotrowska, natomiast czwarte
Konrad Kij. W kategorii młodzik
na drugim znalazła się Ewa Janocha, a na dziesiątym Aleksandra Mazur. W kategorii dzieci trzecie miejsce otrzymała KaroliZwycięstwem zespołu z dzielnicy
Koszyc Tahanovce na Słowacji zakończył
międzynarodowy turniej oldbojów w piłce
nożnej.
Klub Old Boys Haczów zorganizował 20 maja br. na stadionie miejscowego klubu
Haczovia Haczów, kolejny już międzynarodowy turniej piłkarski. W tym roku z zaproszenia organizatorów skorzystała tradycyjnie już drużyna z Tahanoviec,
a także zespół Old Boys Blizne. Zawodnicy rywalizowali systemem „każdy z każdym” 2 razy po 30 minut.
Bezkonkurencyjni okazali się goście ze Słowacji, którzy pokonali zespół z Haczowa 2-0 i drużynę z Bliznego
3-0. Drugie miejsce zajęli gospodarze, po zwycięstwie
z drużyną z Bliznego 4-3. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został wybrany Fero Rusinak (Tahanovce),
a królem strzelców z trzema bramkami jego kolega
Lubo Bereghazi. Najlepszym bramkarzem turnieju
okazał się Bogusław Gierlach z Bliznego. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy
ufundowane przez organizatorów turnieju, a także upominki przekazane przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża.
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Milan
Tresa (bramkarz) oraz Ondrej Stefanak, Adrian Riabusiw, Jan Pazderak, Marcel Kardos, David Svec, Ivan
Huzvar, Pawol Zec, Robo Lesko, Jan Ivanco, Martin
Bosak, Lubo Bereghazi, Fero Rusinak, Jozef Hudak,

na Konieczko (klub Górnik), piąte Oliwia Ryba (klub Górnik),
a dziesiąte Patrycja Rybczak.

Zdzisław Toczek

Słowacy bezkonkurencyjni

Old Boys Blizne
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Old Boys Haczów

Milan Clovecko, Marian Mraz, Stefan Manik. Drużynę z Bliznego reprezentowali: Bogusław Gierlach (bramkarz), Daniel Gębuś, Robert Rachwał, Jan
Jantosz, Michał Siwak, Bogdan Biedka, Bogumił Hunia, Janusz Duplaga,
Michał Koza, Jacek Mazur, Jacek Szuba, Leszek Gierlach, Tomasz Ekiert,
Tomasz Janik. Barw zespołu oldbojów z Haczowa bronili: Benedykt Pitera
(bramkarz), Grzegorz Sobota, Marek Sobota, Jacek Błaż, Marek Mraz, Tomasz Kaczkowski, Andrzej Bator, Władysław Zawojski, Piotr Janocha, Jerzy
Lorens, Emil Kaczor, Sebastian Data, Wojciech Gruszka, Tomasz Dobrowolski, Andrzej Budek, Zbigniew Sieniawski, Wacław Frydrych i Paweł Ekiert.
Trenerem drużyny gospodarzy był Marek Matusz.
Mecze sędziowali: Piotr Ekiert, Maciej Matusz, Bartłomiej Ziemiański
i Michał Dąbrowski.
tekst i foto Andrzej Józefczyk

Drużyna z Tahanoviec
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Tadeusz KROTOS

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

Tadeusz Krotos otrzymał „Wyróżnienie honorowe” za rysunek „Dekalog dziecka z rodzicami”
w VI Bielskim Konkursie Satyrycznym „Wrzuć na luz” - 2017
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żyły
wodne

słynny zwód z
Anonim piłka˛

jedno z
wielu w
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VIII Rajd Rowerowy

3 czerwca br. w Krzemiennej na terenie Zajazdu „U Schabińskiej” nad Sanem
spotkali się miłośnicy turystyki rowerowej,
którzy wystartowali w VIII Rajdzie Rowerowym „Błękitną Wstęgą Sanu”, zorganizowanym wspólnie przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i Starostwo
Powiatowe w Brzozowie przy współpracy
z MOSiR Brzozów i Urzędem Gminy Dydnia.
W tegorocznym rajdzie uczestniczyło
łącznie 13 drużyn. 46 rowerzystów startujących w tym rajdzie miało do wyboru dwie
trasy: krótszą i łatwiejszą – 17 kilometrową
i dłuższą, bardzo trudną, wymagającą dobrego przygotowania fizycznego o długości
ok. 35 km. Obydwie trasy wiodły przez najbardziej malownicze tereny Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego.
Do głównych celów organizowanych
corocznie rajdów „Błękitną Wstęgą Sanu”
zaliczyć należy przede wszystkim: popularyzację turystyki rowerowej i zdrowego
stylu życia, poznanie środowiska przyrodniczego i historii Gminy Dydnia, a także
doskonalenie wiedzy na temat przepisów
o ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy też sprawdzanie stopnia sprawności fizycznej uczestników.
Godnym podkreślenia jest fakt, że
w gronie uczestników tego rajdu byli także bardzo młodzi rajdowcy między innymi
Michał Buczek – 2 lata, Michalina Buczek
– 6 lat, Maja Siedlecka – 7 lat, Zuzanna Siedlecka – 9 lat, Oliwier Rychlicki – 9 lat oraz
weteran wśród najmłodszych Kacper Serafin – 10 lat. Dla uatrakcyjnienia tego rajdu
wyznaczone zostały 4 punkty konkursowe,
na których wszystkie startujące drużyny
zdobywały pewną ilość punktów, decydujących o ostatecznej klasyfikacji końcowej.
Na pierwszym punkcie konkursowym „Wiedzy o Gminie Dydnia”, zorganizowanym przez Henryka Dąbrowieckiego
kapitanowie drużyn rajdowych losowali po
trzy pytania, nawiązujące do historii, teraźniejszości i środowiska społeczno-przyrodniczego tej gminy. Z przyjemnością stwierdzić należy, że wszyscy uczestnicy rajdu
wykazali się bardzo dobrą wiedzą o Gminie
Dydnia. Znajomość przepisów ruchu drogowego sprawdzał na drugim punkcie kontrolnym Bronisław Przyczynek i Bolesław Kostur. Tradycyjnie także, jak co roku wiedzę
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oceniały Zofia Czech i Jolanta Szuba. Stopień sprawności fizycznej
sprawdzali na czwartym punkcie kontrolnym Bogdan Dytko i Piotr Kędra.
Na podstawie uzyskanych wyników
ustalona została kolejność zajętych miejsc
przez poszczególne drużyny. Organizatorzy
VIII Rajdu Rowerowego postanowili jednak

„Błękitną Wstęgą Sanu”
nie wyłaniać zwycięzcy tylko równomiernie
uhonorować uczestników. Wszystkim drużynom wręczono okolicznościowe dyplomy,
puchary oraz obdarowano różnymi rzeczowymi upominkami. W sposób szczególny
nagrodzono również wszystkich najmłodszych uczestników tego rajdu. Na podstawie
uzyskanych wyników organizatorzy ustalili
następującą kolejność drużyn:

zowski Janusz Draguła w serdecznych
słowach zwrócił się do wszystkich
uczestników i organizatorów tej imprezy turystycznej, a zarazem i rekreacyjnej, dziękując wszystkim za aktywny
udział, organizację imprezy oraz za
niezwykle rodzinną, miłą i przyjazną
atmosferę stworzoną przez uczestników rajdu. Zachęcał także wszystkich

1. MTB Brzozów – 42 pkt. – Brzozów
2. TEAM KD – 42 pkt. – Jabłonka i Krzemienna
3. DPD TEAM – 42 pkt. – Niebocko
4. TEAM BOHUNIA – 42 pkt. – Blizne, Grabownica
5. BANDA MICHAŁA – 41 pkt. – Brzozów
6. ŻAQ – 40 pkt. – Niebocko
7. DESPACITO TEAM – 40 pkt. – Obarzym
8. SARAFA – 39 pkt. – Krzemienna
9. QUATRO ESTRELLAS – 39 pkt. - Brzozów
10. ZARDZEWIAŁE SPRYCHY – 38 pkt.
– Temeszów, Niebocko, Brzozów
11. SYK-GUM – 35 pkt. – Niebocko
12. ŻYLAKI – 35 pkt. – Niebocko
13. WIDACZ BRZOZÓW – 33 pkt. – Brzozów
Zakończenie i podsumowanie VIII
Rajdu „Błękitną Wstęgą Sanu” nastąpiło na
terenie wspaniałego ośrodka rekreacyjnego
„U Schabińskiej” w Krzemiennej. Imprezę
turystyczną zaszczycili swoją obecnością:
Janusz Draguła – Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy
Dydnia, Piotr Wrona – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Brzozowie oraz Bogdan Dytko – Dyrektor MOSiR w Brzozowie, którzy wspólnie
z Leszkiem Gierlachem – Przewodniczącym PZ LZS w Brzozowie dokonali wręczenia okolicznościowych pucharów, medali, dyplomów i nagród dla wszystkich
uczestników rajdu, ufundowanych przez
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, PZ LZS
w Brzozowie i Dyrektor MOSiR w Brzozowie.
Ponadto Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski
nagrodził we własnym zakresie wszystkie drużyny reprezentujące miejscowości wchodzące
w skład tej gminy. To właśnie w tym VIII Rajdzie Rowerowym po raz pierwszy z terenu
Gminy Dydnia wystartowało aż 8 zespołów.
Podsumowując organizację i przebieg
VIII Rajdu Rowerowego Wicestarosta Brzo-

zebranych do udziału w innej formie
aktywności ruchowej, jaką są rajdy
„Nordic Walking” organizowane przez
Lokalną Grupę Działania „Ziemia
Brzozowska” i PZ LZS w Brzozowie.
Na zakończenie imprezy Przewodniczący PZ LZS Leszek Gierlach
podziękował wszystkim uczestnikom
rajdu za tak liczny udział. Zaprosił
wszystkich na kolejny już IX Rajd
Rowerowy w przyszłym roku. Podziękował również współorganizatorom
imprezy: Staroście Brzozowskiemu
Zygmuntowi Błażowi i Wicestaroście
Januszowi Dragule, Wójtowi Gminy Dydnia Jerzemu F. Adamskiemu,
Dyrektorowi MOSiR-u Bogdanowi
Dytko oraz Waldemarowi Buczkowi
i Kazimierzowi Barańskiemu za oznakowanie i przygotowanie tras rajdowych oraz sporządzenie dokumentacji
fotograficznej. Podziękowania skierował również do policjantów z posterunku w Dydni Magdaleny Kaszowskiej i Karola Daty, którzy czuwali nad
bezpieczeństwem uczestników rajdu,
a także właścicielom Zajazdu „U Schabińskiej” za gościnność, sponsoring
i udostępnienie ośrodka na potrzeby organizatorów rajdu rowerowego.
Wspaniała pogoda, cudowne
krajobrazy, miłe wrażenia i dopisujące humory uczestników uczyniły
z tego rajdu wyjątkową i niepowtarzalną imprezę turystyczną, zakończoną
poczęstunkiem. Dziękujemy Państwu
Grażynie i Andrzejowi Wójtowiczom
Firma Gran-Pik Liwocz za przekazanie
słodyczy.
Henryk Dąbrowiecki,
fot. Kazimierz Barański
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