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Wesołych Świąt !

Niesiemy radość
W tym roku Święty Mikołaj wraz z pomocnikami odwiedził Oddział Dziecięcy Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie 5 grudnia.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania pacjentów
i personelu przez Annę Mendykę – Wiceprezesa Fundacji Promocji Zdrowia na rzecz Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie. Następnie swoje
umiejętności wokalne zaprezentowała Julia Skwara - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 1
w Brzozowie, wykonując piosenkę „Kochany Panie Mikołaju”. Kolejne utwory wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój i oczekiwanie na
upominki. Ten moment, sprawił wszystkim wiele
radości. Święty miał dla każdego prezent, w którym znajdowały się między innymi kolorowe pluszaki, słodycze, soczki, owoce, oraz ciasteczka dla
pacjentów czekających na wizytę w poradniach.
Dzieci były zachwycone odwiedzinami, które przynajmniej przez chwilę pozwoliły im cieszyć

Występ Julii Skwary - uczennicy SP Nr 1 w Brzozowie

się i zapomnieć o chorobie. Zarówno
mali pacjenci, jak i dorośli wizytę
Mikołaja przyjęli z radością. Na pamiątkę pozostała im wspólna fotografia z Mikołajem i aniołkami.
Spotkanie z Mikołajem zostało zorganizowane przez Fundację
Promocji Zdrowia im. dr n. med.
Stanisława Langa. Wpisało się już
w tradycję i jest jej stałym, corocznym działaniem. Fundacja przygotowała 32 paczki w tym 3 dla dorosłych, samotnych przebywających
w szpitalu. W przygotowaniu akcji
mikołajkowej pomagali wolontariusze Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie. Oni też wcielili
się w rolę Mikołaja i aniołków.
Wizyta Mikołaja w szpitalu
była możliwa dzięki otwartości serca
darczyńców, którym Fundacja składa
serdeczne podziękowania. Bez ich
pomocy nie byłaby możliwa radość
dzieciaków. Sponsorami upominków
byli właściciele Firmy Handlowej
„Kleks”, sklepu papierniczego „Ardik”, „Bajki”, „GRAN-PIK Liwocz”,
Apteki Dr Max, Centrum Handlowego HTP, a także osoba anonimowa.
Anna Kałamucka
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XXXIV sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Radni Rady Powiatu w Brzozowie,
w trakcie XXXIV sesji 6 listopada br., wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady
Powiatu w Brzozowie Henryka Kozika
o oświadczeniach majątkowych złożonych
przez Radnych oraz informacji Sekretarz
Powiatu Ewy Tabisz, działającej z upoważnienia Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża - o złożonych oświadczeniach
majątkowych członków Zarządu Powiatu,
Sekretarza i Skarbnika, a także kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

W trakcie sesji Skarbnik Powiatu Marta Częczek omówiła wykonanie
uchwały budżetowej powiatu brzozowskiego za I półrocze 2017 roku oraz przedstawiła informację o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2017
roku. Sprawozdania te zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną.
Opinię Komisji przedstawił Radnym jej
Przewodniczący Mieczysław Barć, który stwierdził, że w oparciu o przedłożone
informacje Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet był realizowany zgodnie
z uchwałami Rady Powiatu, a wydatki
były realizowane celowo i terminowo.
Podsumowując pierwsze półrocze bieżącego roku planowane dochody powiatu
zostały wykonane w 47,94%, wydatki zaś
stanowią 41% planu.
Kolejnym tematem omówionym
w trakcie obrad była działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, przedstawiona przez Dyrektora tej jednostki
– Józefa Kołodzieja. Jak wynika z zaprezentowanej analizy wg danych Głównego
Urzędu Statystycznego na koniec września 2017 r. stopa bezrobocia w Powiecie Brzozowskim wynosi 16,3%, w woj.
podkarpackim 9,7%, a w Polsce 6,8%. Porównując dane statystyczne o bezrobociu,
stwierdzić należy, że w ostatnich dwóch
latach jest ono zdecydowanie mniejsze.
Kilka lat temu stopa bezrobocia w poe-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

wiecie brzozowskim przekraczała 25%,
a w latach 2005 – 2006 osiągała wskaźnik
prawie 30%. Na zdecydowany spadek bezrobocia wpływ ma kilka czynników, m.in.
rozwój gospodarczy, wspierane zatrudnienie bezrobotnych przez urzędy pracy,
a także, w dalszym ciągu znaczny odsetek
osób w wieku aktywności zawodowej wyjeżdżającej do pracy zagranicą. Dyrektor
J. Kołodziej poinformował Radnych, że
w okresie od stycznia do października 2017
r. z usług poradnictwa zawodowego skorzystało ogółem 1350 osób bezrobotnych.
Środki finansowe na aktywizację tych osób
Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie pozyskuje ze środków krajowych, a także ze
środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dostępnych
rezerw uruchamianych przez ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W roku 2017 r. zadania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych PUP finansował z trzech źródeł. Dysponował środkami
Funduszu Pracy przyznawanymi corocznie
algorytmem (w roku 2017 r. była to kwota
ponad 6 mln 338 tys. zł). Ponadto w roku
bieżącym rozpoczęła się realizacja dwóch
projektów unijnych, które realizowane
będą w latach 2017-2018. Środki na ten
cel zostały pozyskane w drodze pozakonkursowej. PUP uzyskał dofinansowanie
w wysokości ponad 5 mln 121 tys. zł,
z czego ok. 4 mln 314 tys. zł przypada do
wydatkowania w roku 2017 r. W roku bieżącym kontynuowany był również inny
projekt unijny, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2016. Środki jakie zostały przyznane na jego realizację w roku
2017 wyniosły 529 tys. 983 zł. Powiatowy Urząd Pracy w roku bieżącym również
dwukrotnie pozyskiwał środki finansowe
na aktywizację osób bezrobotnych z rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej otrzymując dofinansowanie
w wysokości 1 mln 185 tys. zł przeznaczone na aktywizacje osób zamieszkałych
na terenach wiejskich oraz w regionach
wysokiego bezrobocia. Dodatkowe środki
przeznaczone zostały na organizację staży,
robót publicznych, doposażenia stanowisk

pracy oraz bony na zasiedlenie cieszące się
coraz większą popularnością. Dodatkowo
w ramach programu „100 tysięcy miejsc
pracy dla młodych”, który realizowany jest
w latach 2016-2018 PUP otrzymał na rok
2017 kwotę 3 mln 711 tys. zł.
Łącznie w 2017 r. Powiatowy Urząd
Pracy w Brzozowie dysponuje środkami
w wysokości 16 mln 225 tys. 200 zł. Jest to
kwota wyższa niż w roku ubiegłym o ponad
1,5 mln zł. Dzięki tym środkom zaktywizowanych zostanie 1190 osób tj. około 1/4
zarejestrowanych osób.
W kolejnej części sesji radni podjęli
kilka uchwał. Dotyczyły one następujących
zagadnień: stwierdzenia przekształcenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
zmiany uchwały w sprawie określenia
zadań i wielkości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na ich realizację w 2017 r., przekazania
w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości
stanowiącej własność powiatu brzozowskiego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka
Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi
powiatowej nr 2055R przy ul. Zdrojowej
w Brzozowie, zaciągnięcia zobowiązań
przez Powiat Brzozowski na 2018 rok, likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowe Centrum
Integracji Społecznej” w celu utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowe Centrum Integracji Społecznej”, wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego za 2017
rok Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.
Ostatni punkt sesji, której przewodniczył Henryk Kozik, stanowiły interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
Magdalena Pilawska

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił Dyrektor Józef Kołodziej
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Radni uchwalili statut szpitala

topedyczne i środki pomocnicze. Podyktowane jest to dużą liczbą wniosków w tym
zakresie, jakie wpływają do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie.
W trakcie sesji radni podjęli też
uchwałę w sprawie prowadzenia zadań
Gabinetu Lekarza Podstaz zakresu administracji rządowowej Opieki Zdrowotnej
wej związanej z przeprowadzew Nozdrzcu. Utworzony
niem w 2018 roku kwalifikacji
natomiast zostanie Gabiwojskowej. Prowadzona jest
net Nocnej i Świątecznej
ona corocznie na podstawie
Opieki Zdrowotnej, któporozumienia pomiędzy Zarząry będzie zlokalizowany
dem Powiatu a Wojewodą Podw Szpitalu Specjalistyczkarpackim. - Realizacja tego
nym w Brzozowie. Zapis
zadania wynika z ustawy o poten jest wynikiem zmian
wszechnym obowiązku obrony
wprowadzonych do ustawy
Rzeczypospolitej Polskiej, któo działalności leczniczej.
ra wskazuje starostę jako osobę
Oczywiście w dalszym ciąodpowiedzialną za przeprowaJanusz Draguła
gu funkcjonować będzie
dzenie kwalifikacji na terenie
zlokalizowana w Nozdrzcu Wicestarosta Brzozowski powiatu. Planujemy ją rozpocząć
podstacja Pogotowia Ratunkowego – wy- 1 marca 2018 r. Czas trwania uzależniojaśniał Wicestarosta Brzozowski Janusz ny będzie od liczby osób podlegających
Draguła.
stawiennictwu przed Powiatową Komisją
Lekarską w Brzozowie, jednak przewidujemy, że potrwa około 22 dni – informuje
Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw
Obywatelskich Anna Rymarz.
Projekty uchwał dotyczących zmian
uchwały budżetowej na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Brzozowskiego na lata 2017-2025 przedstawiła Skarbnik Powiatu Marta Częczek.
Radni jednogłośnie przyjęli obie uchwały.
Rada Powiatu uchwaliła również rozkład
godzin pracy oraz całodobowych dyżurów
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku. Przyjęty
Uchwałę dotyczącą zmian wielkości został też „Program współpracy Powiatu
środków finansowych Państwowego Fun- Brzozowskiego z organizacjami pozarząduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw- dowymi oraz innymi podmiotami prowanych przeznaczonych na realizację zadań dzącymi działalność pożytku publicznego
w 2017 omówiła Sekretarz Powiatu Ewa na rok 2018”. Ostatnia uchwała dotyczyła
Tabisz. Jej wynikiem będą przesunięcia wyboru biegłego rewidenta do przeprowapomiędzy limitami środków finansowych dzenia badania sprawozdań finansowych za
na poszczególnych zadaniach. Zmniej- lata 2017-2018 Szpitala Specjalistycznego
szone na części zadań środki, w łącznej w Brzozowie.
kwocie 3443 zł zwiększą limit zadań doSesję zamknęły interpelacje i zapytyczących dofinansowania zaopatrzenia tania radnych.
Anna Rzepka
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty or-

XXXV sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Nadanie statutu Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego czy przesunięcia w wielkości środków finansowych
PFRON przeznaczonych na realizację
zadań w 2017 roku to niektóre z uchwał,
podjętych na XXXV sesji Rady Powiatu
w Brzozowie. Obrady, które miały miejsce
4 grudnia br. prowadził Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik.
Potrzeba wprowadzenia nowego
brzmienia statutu Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie podyktowana była
dostosowaniem jego zapisów do ogólnie
obowiązujących przepisów prawa (ustawa
o samorządzie powiatowym oraz ustawa
o działalności leczniczej). - Zgodnie

z aktualnym orzecznictwem sądu statuty
traktuje się jako akty prawa miejscowego.
W związku z tym podlegają one ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Ponadto projekty
statutu powinny być opiniowane przez
związki zawodowe. W naszym wypadku,
po wystąpieniu do związków o wyrażenie opinii w tej sprawie nie otrzymaliśmy
żadnych zastrzeżeń co do jego projektu.
Z większych zmian wynikających z nowego brzmienia statutu jest likwidacja

Redakcja Brzozowskiej Gazety Powiatowej
życzy pięknych Świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych zapachem świątecznych wypieków,
nutą wspólnie śpiewanej kolędy, ciepłem kochających serc,
bliskością, pokojem i radością.
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„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy Państwu, aby nadchodzące dni upłynęły
w rodzinnej atmosferze, pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,
a nadchodzący Nowy Rok przyniósł spokój, stabilizację
i wiele okazji do realizacji zamierzeń osobistych i zawodowych.
Wicestarosta Brzozowski
Janusz Draguła

Przewodniczący Rady
Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

Powiat będzie monitorował jakość powietrza
Potrzeba monitorowania jakości powietrza to temat przewodni posiedzenia Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, który
miał miejsce 7 grudnia br. Tradycyjnie już
obrady poprowadził Przewodniczący BKS,
a zarazem Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż.

jest jakość powietrza w Polsce i w naszym
regionie. Dlatego też w najbliższym czasie
na budynkach jednostek powiatowych zainstalowane zostaną sensory pomiarowe, które
będą monitorowały zanieczyszczenie powietrza. Zachęcamy też inne samorządy do roz-

O potrzebie monitorowania jakości powietrza w powiecie brzozowskim opowiedział Wicestarosta Janusz Draguła

Zanieczyszczenie powietrza stanowi
w naszym kraju bardzo poważny problem.
I choć świadomość tego faktu powoli wzrasta,
wciąż nie jest wystarczająca. W poszukiwanie
skutecznych rozwiązań i walkę o jakość wdychanego powietrza coraz częściej włączają się
media, instytucje państwowe i władze samorządowe. Zarówno w Polsce, jak i na całym
świecie poszukuje się możliwości ograniczenia szkodliwych emisji i zabezpieczenia przed
skutkami smogu. Wychodząc naprzeciw tym
potrzebom władze powiatu brzozowskiego
zdecydowały się przyłączyć do Systemu Monitorowania Jakości Powietrza „Airly”, który
podczas konwentu zaprezentowali Aleksandra
Fraś-Zdeb oraz Jurand Saternus.
Zanieczyszczenie powietrza jest realnym problemem nie tylko polskich miast,
lecz całego kraju. W naszym regionie największym problemem jest niska emisja,
produkowana przez gospodarstwa domowe.
– Pierwszym krokiem do poprawy tej sytuacji
powinno być zwiększenie świadomości ludzi
oraz umożliwienie lokalizacji źródeł problemu. Naprawdę warto sobie uświadomić jaka
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

budowywania tego systemu o kolejne sensory, gdyż tylko gęsta sieć tego typu urządzeń
jest w stanie skutecznie monitorować problem. Mamy nadzieję, że informacje o zanieczyszczeniu będą impulsem dla mieszkańców
powiatu do stosowania dobrej jakości opału
czy wymiany starych źródeł ciepła na nowe.
Myślę jednak, że samo przekazanie informacji o stanie powietrza jest bardzo ważne.
W sytuacji, gdy zanieczyszczenie będzie duże
mieszkańcy będą mogli pozostać w domach.
I choć taka informacja problemu nie rozwią-

zuje, to chroni to co najważniejsze ludzkie zdrowie – podkreślał Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła.
Przygotowanie służb Komendy
Powiatowej PSP i jednostek OSP do
sezonu zimowego omówił Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie
bryg. Marek Ziobro. Przedstawił też
dotacje z budżetu państwa dla jednostek OSP powiatu brzozowskiego w 2017 roku. Nieco ponad 313
tysięcy otrzymały jednostki OSP
włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Środki te
stanowią dotacje na zakup sprzętu
i wyposażenie osobiste strażaka
(43 795 zł), remonty strażnic (78 800 zł)
oraz dotacje do samochodu ratowniczo
– gaśniczego (191 000 zł). Ze środków
tych skorzystało 19 jednostek OSP
z terenu powiatu. Komendant omówił
również podział środków MSWiA
dla jednostek OSP spoza Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Dotacje na zakup sprzętu i wyposażenie osobiste strażaka wyniosło tutaj
32 068 zł, zaś na remonty strażnic
31 000 zł. Środki te otrzymało 11 jednostek OSP z terenu powiatu.
Anna Rzepka

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Panu Januszowi DRAGULE
Wicestaroście Brzozowskiemu
wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci MAMY
składają
Przewodniczący Rady Powiatu
w Brzozowie wraz z radnymi

Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Brzozowie

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
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Wsparcie stypendialne dla uczniów
975 młodych mieszkańców województwa podkarpackiego z czego
41 uczniów powiatu brzozowskiego
otrzyma stypendia współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Podpisanie i wręczenie umów
stypendialnych uczniom gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych odbyło się
8 grudnia br. w sali narad Starostwa

Powiatowego w Brzozowie. Każdy
ze stypendystów otrzyma kwotę 4 tysięcy złotych po 400 złotych za każdy
z dziesięciu miesięcy, od 1 września
2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Grażyna Ekiert oraz Marcelina
Gołąbek dołączyły do grona nauczycieli mianowanych. Nominacje odebrały
12 grudnia br. z rąk Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża. Obie Panie
reprezentują Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie, dla
którego organem prowadzącym jest powiat brzozowski.
- Ślubuję rzetelnie pełnić mą
powinność nauczyciela wychowawcy
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni
rozwoju osobowości ucznia i własnej,
kształcić i wychowywać młode pokolenie
w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji
narodowych, poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej – przyrzekali
nowi nauczyciele mianowani. Podkreślić
trzeba, że wręczenie aktów mianowania
było zwieńczeniem pomyślnie zdanego
egzaminu, na którym pedagodzy zostali
pozytywnie ocenieni przez komisję egzaminacyjną.
Ich wiedza i umiejętności służyć
będą podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Pani Grażyna Ekiert prowadzi
6

Warunkiem uzyskania
wsparcia stypendialnego było
spełnienie przez ucznia kilku
kryteriów, zarówno dotyczących miejsca zamieszkania
lub uczęszczania do szkoły,
wysokich osiągnięć edukacyjnych, jak i określonego dochodu na członka rodziny. Dodatkowo pod uwagę brane były
wysokie wyniki uzyskiwane
w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.
O zasadach właściwego
wydatkowania przyznanych
środków finansowych zgodnie
z opracowanym przez każdego ucznia Indywidualnym
Planem Rozwoju Edukacyjnego poinformowała zebranych
Katarzyna Kuczmenda - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Nauki i Sportu
Urzędu
Marszałkowskiego
w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że pieniądze otrzymane w postaci
stypendium będą mogły być przeznaczone
między innymi na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe.
W spotkaniu wzięła udział także Maria Kurowska – Wicemarszałek Wojewódz-

Podpisanie umów stypendialnych

twa Podkarpackiego, która pogratulowała
uczniom wysokich wyników w nauce,
a rodzicom zdolnych dzieci. Podczas wystąpienia podziękowała także nauczycielom, którzy pracują z młodzieżą na co
dzień, wspierają ich, pomagają w opracowywaniu Indywidulanego Planu Rozwoju
Edukacyjnego i przekazują drogocenną
wiedzę, potrzebną do zdobywania tak wysokich osiągnięć naukowych. – Dziękuję
wam drodzy uczniowie, że poważnie podchodzicie do nauki, dzięki której odnosicie
sukcesy. Zobaczycie, że w przyszłości to
wasze zaangażowanie przyniesie rezultaty.
Dzięki zdobytym umiejętnościom, doświadczeniu i wiedzy znajdziecie dobrą pracę,
będziecie mogli budować naszą ojczyznę,
a także troszczyć się i dbać o swoją rodzinę
- powiedziała Wicemarszałek M. Kurowska.
Anna Kałamucka

Starosta wręczył akty mianowania

w placówce zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zaś Pani Marcelina Gołąbek plastykę, technikę oraz zajęcia rewalidacyjne.
Kolejnych awansów zawodowych obu
paniom życzyli też: Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa

Tabisz, Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie
Barbara Kozak oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Piotr Tasz.
Anna Rzepka
http://www.powiatbrzozow.pl
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Z profilaktyką po zdrowie
Już po raz kolejny brzozowski
Szpital Specjalistyczny we współpracy
z działającą przy nim Fundacją Promocji
Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa
zorganizował „Białą sobotę onkologiczną”. Jak zwykle chętnych na badania nie
brakowało.
Tym razem do dyspozycji przybyłych było dwóch lekarzy onkologów
oraz lekarze o specjalizacji: ginekolog,
radiolog, genetyk i urolog. Tradycyjnie
można też było zasięgnąć porady dietetyka z gabinetu dietetycznego „Bonne Sante” z Sanoka. – Obecna akcja jest takim
naszym małym jubileuszem. Ogromnie
się cieszymy, że badania profilaktyczne
zdobywają coraz większą popularność
nie tylko wśród osób starszych, ale też

tych młodych, które mają już świadomość, że
lepiej zapobiegać niż później leczyć. Przez
te dziesięć lat przewinęło się tutaj mnóstwo
osób. Część z nich odkryła u siebie początki
nowotworu i to właśnie dla takich osób są te
badania. Wczesna diagnoza pozwala pokonać nowotwór i uratować życie. Działalność
naszej Fundacji jest nastawiona głównie na
profilaktykę i oświatę zdrowotną. „Biała sobota” jest więc czasem kiedy pacjent może
przyjść, przebadać się, lub też porozmawiać
z odpowiednim lekarzem, który zawsze pomoże, a w razie jakichś wątpliwości ukierunkuje na dalsze działania – wyjaśniała Anna
Mendyka - Wiceprezes Fundacji Promocji
Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa.
Pierwsi pacjenci, w odpowiednich gabinetach byli już przed godziną dziewiątą,

a kolejni spokojnie czekali na swoją kolej.
– Sobota jest doskonałym dniem na takie
akcje. Dużo osób ma wtedy wolne i można spokojnie przyjść i się przebadać. Nie
trzeba czekać miesiącami na wizytę u specjalisty czy chodzić po skierowania. Uważamy, że takie akcje są niezwykle potrzebne, szkoda tylko, że są tak rzadko, bo osób
chętnych jest naprawdę dużo. Trzeba tu też
powiedzieć, że cały personel jest niezwykle pozytywnie nastawiony do pacjenta.
Wszystko grzecznie i cierpliwie wyjaśniają. Naprawdę warto korzystać – mówiły
panie Anna i Wanda. - Ja skorzystałam
po raz pierwszy z mammografii. Mimo, że
mam już swoje lata, to jednak do tej pory
jakoś nie zdecydowałam się by zrobić takie
badanie. Mam nadzieję, że „Białe soboty”
już na stałe zagoszczą w naszym szpitalu,
bo to niezwykle cenna inicjatywa - dodała
pani Krystyna.
Elżbieta Boroń

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

Październik Miesiącem Zapobiegania Nowotworom
25 października br. w ramach realizacji programów „Różowa Wstążeczka”, „Wybierz życie. Pierwszy krok” i Obchodów Dni
Walki z Rakiem w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie odbyła się impreza oświatowo-zdrowotna poświęcona problematyce
nowotworowej.
Impreza została poprzedzona happeningiem, w którym
uczestniczyła młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych w Brzozowie wraz ze swoimi opiekunami. Młodzież przemaszerowała
niosąc przez miasto transparent i różowe balony do PSSE
w Brzozowie, gdzie na świetlicy wygłoszona została prelekcja
dotycząca ww. tematyki. Prelegentem była Zenona Radwańska - naczelna pielęgniarek
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

z brzozowskiego szpitala. Prelekcja połączona była z prezentacją
i ćwiczeniami na fantomach.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie Marię
Cecułę –Zajdel podziękowań dla wykładowcy oraz koordynatorów programu.
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Światowy Dzień AIDS
Tegoroczne obchody „Światowego Dnia HIV/AIDS” odbyły się
1 grudnia br. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Brzozowie. W spotkaniu udział
wzięli: Magdalena Pilawska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju
Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie, st.
sierżant Tomasz Hałka z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, Maria
Cecuła - Zajdel – Państwowy PowiatoCzęść atystyczna w wykonaniu uczniów z Gminazjum w Brzozowie
Cecuła-Zajdel - Państwowy
wy Inspektor Sanitarny w Brzozowie Maria
Powiatowy Inspektor Sanitarny
Światowy Dzień AIDS obchodzony jest zawsze 1 grud- oraz młodzież ze szkół ponadgimnaw Brzozowie
nia i jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ zjalnych wraz z opiekunami - koorw tym dniu organizujemy różne akcje mające na celu zwrócenie dynatorami programu „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przeuwagi społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/ noszonym droga płciową – Edukacja młodzieży szkolnej”.
AIDS.
Tematykę dotyczącą HIV/AIDS na świecie i w Polsce oraz
W województwie podkarpackim od wdrożenia badań dane dotyczące zachorowań na terenie naszego województwa
w roku 1985 do 31 lipca 2017 r. odnotowano ogółem 392 zaka- przybliżył wszystkim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
żenia HIV potwierdzone serologicznie. Zakażenia HIV stwier- w Brzozowie. Następnie st. sierżant Tomasz Hałka wygłosił prelekdzono u: 301 mężczyzn, 79 kobiet, 5 dzieci do lat 15-tu i 7 cję na temat uzależnień oraz ryzykownych zachowań młodzieży.
osób bez podanych danych. Ogółem na terenie województwa Kolejnym punktem imprezy była część artystyczna przygotowana
podkarpackiego odnotowano 78 zachorowań na AIDS z czego przez uczniów z oddziału gimnazjalnego przy Szkole Podstawo34 chorych zmarło.
wej Nr 1 w Brzozowie. Opiekunem grupy była Małgorzata Zajdel
– pedagog szkolny. Na scenie zobaczyliśmy Julię
Czuchrę, Martynę Wolanin, Emilię Stanisławczyk, Jana Haducha, Krzysztofa Supla i Kamila
Pytlaka.
Po występie Magdalena Pilawska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu oraz Maria Cecuła-Zajdel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzozowie wręczyły nagrody i dyplomy dla
zwycięzców konkursu plastycznego „Porozmawiajmy o AIDS”.
Laureatami konkursu przeprowadzonego
w szkołach ponadgimnazjalnych zastali: I miejsce
Adam Wroniak (Zespół Szkół Ekonomicznych),
Nagrody zwycięzcom wręczyła Magdalena Pilawska - Naczelnik
Prelekcję na temat uzależnień
II
miejsce Aleksandra Winiarska (Zespół Szkół
Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu
wygłosił st. sierżant Tomasz Hałka
Ekonomicznych), III miejsce Karol Kolin (Zespół
W Polsce w tym okresie stwierdzono zakażenie HIV u 22 Szkół Ogólnokształcących). Dyplomy i nagrody otrzymali także
038 osób, wśród których było co najmniej 6 321 zakażonych w pozostali uczestnicy konkursu Julia Draguła, Wiktoria Terefenko,
związku z używaniem narkotyków, 1 699 poprzez kontakty he- Jakub Bober, Natalia Szałajko, Patrycja Pilch, Katarzyna Kot.
teroseksualne oraz 3 275 poprzez kontakty seksualne pomiędzy
Fundatorem nagród był Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski
mężczyznami. Ogółem w Polsce odnotowano 3 506 zachorooraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzozowań na AIDS z czego 1 374 chorych zmarło.
wie.
Maria Cecuła-Zajdel Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018 pełni nadziei
spoglądamy w przyszłość. W tych wyjątkowych dniach życzymy serdecznych spotkań rodzinnych,
dużo radości, szczęśliwych wspomnień, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.
Niech radosna atmosfera Świąt, przepełnionych miłością,
zdrowiem i spokojem, zagości w naszych sercach na dłużej.
Dyrektor i Pracownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie
Maria Cecuła-Zajdel - Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie
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Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

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

Finał konkursu plastycznego
„Bezpieczne Wakacje 2017”

W Sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbył się finał konkursu
plastycznego „Bezpieczne Wakacje 2017”.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody.
W uroczystości wzięli udział podinsp. Mariusz Urban - p.o. Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie, Ewa Tabisz
- Sekretarz Powiatu, przedstawiciel Burmi-

strza Brzozowa Nina Ścibor oraz autorzy
prac konkursowych wraz z opiekunami.
Podinsp. Mariusz Urban przywitał
laureatów oraz towarzyszących im pedagogów. Gratulował osiągniętych sukcesów
w konkursie zachęcając do aktywnego
udziału w kolejnych edycjach.
Zwycięzcy etapu powiatowego
otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, ufundowane przez Starostę Brzozowskiego, Burmistrza Brzozowa, Wójta
Gminy Domaradz, Wójta Gminy Dydnia,
Wójta Gminy Haczów oraz Wójta Gminy
Jasienica Rosielna.
Konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje 2017” promuje wśród dzieci i młodzieży bezpieczny wypoczynek
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

podczas wakacji, zachowania
wolne od nałogów i inne pozytywne postawy. W tegorocznej
edycji wzięło udział 173 dzieci
z 18 szkół z terenu powiatu brzozowskiego.
Laureatami konkursu zostali:
- w kategorii 6-9 lat:
1. Filip Więcek - Zespół Szkół Nr 2
w Przysietnicy,
2. Tymoteusz Szpak - Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Brzozowie,

3. Aleksandra Marczak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu.
- w kategorii 10-12 lat:
1. Paweł Kobiałka - Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Golcowej,
2. Norbert Florek - Zespół Szkół we Wzdowie,
3. Oliwia Brodzicka - Szkoła Podstawowa
w Zmiennicy.
- w kategorii 13-15 lat:
1. Anna Bryniarska - Gimnazjum w Haczowie,
2. Daria Burnat - Gimnazjum w Brzozowie
3. Michalina Macyk - Gimnazjum w Haczowie.
Za pomysłowość i oryginalność wykonania przyznano również wyróżnienia
– dla prac Rafała Kindela i Kingi Kielar
z Zespołu Szkół w Orzechówce, Mateusza Krupińskiego ze Szkoły Podstawowej
w Jabłonce, Marceliny Haduch ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie, Amelii
Kędry z Zespołu Szkół Nr 2 w Humniskach oraz Jagody Pelczar z Gimnazjum
w Haczowie.
Zwycięskie prace zostały przesłane
do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, gdzie wezmą udział w konkursie
na szczeblu wojewódzkim.
podkom. Anna Karaś

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę przekazać
najserdeczniejsze życzenia.
Niech te święta będą dla każdego niezapomnianym czasem
- spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, wśród rodziny,
przyjaciół oraz bliskich osób. Niech zbliżający się
Nowy Rok 2018 obfituje w zdrowie, szczęście i sukcesy.
podinsp. Mariusz Urban
p.o. Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie
9
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KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 411 41, fax 13 43 440 00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
www.straz.brzozow.pl

Czad i ogień. Obudź czujność
Sezon zimowego
ogrzewania
mieszkań
w budynkach wielo
i jednorodzinnych, to
każdego roku okres
zwiększonej ilości interwencji strażaków w domach i mieszkaniach,
czyli tam, gdzie teoretycznie powinniśmy się czuć najbezpieczniej. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar
śmiertelnych i osób poszkodowanych.
Najczęściej wzywani jesteśmy do zatruć
tlenkiem węgla i do pożarów.
Tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny,
bezbarwny i pozbawiony smaku). Dostaje
się do organizmu przez układ oddechowy,
a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu.
Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
Osłabienie i znużenie, które czuje
zaczadzony, a także zaburzenia orientacji
i zdolności oceny zagrożenia powodują,
że jest on całkowicie bierny (nie ucieka
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci
przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu
z pomocą – umiera. W przypadku zatrucia
tlenkiem węgla należy zapewnić dopływ
świeżego czystego powietrza. W skrajnych
przypadkach wybijając szyby w oknie, wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne
miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla
zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym.
Wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), jak najszybciej podać tlen.
Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha,
ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie
np. metodą usta – usta oraz masaż serca.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność
przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. W celu
uniknięcia zaczadzenia należy między innymi przeprowadzać kontrole techniczne,
10

w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych. Pamiętać o systematycznym czyszczeniu oraz sprawdzaniu występowania dostatecznego
ciągu powietrza. Użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których
odbywa się proces spalania, zgodnie
z instrukcją producenta. Nie zaklejać
i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych, systematycznie

sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez
przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej. Jeśli nic
nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki. Często wietrzyć
pomieszczenie, w których odbywa się

proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone
w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet
niewielkie, rozszczelnienie okien, w trosce
o własne bezpieczeństwo. Warto rozważyć zamontowanie w domu czujników tlenku węgla.
Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak
i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja
urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady
i zła obsługa urządzeń grzewczych.
W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych nie stosuj bezpieczników o większej
mocy niż dopuszczalna. Nie naprawiaj ich, używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej
– nadmierne obciążenie instalacji powoduje
przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych. Pamiętaj jednoczesne włączenie
opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże
obciążenie eksploatowanej instalacji. Nie używaj urządzeń uszkodzonych. Zlecaj przeglądy
techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych
wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania, nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego
i radiowego w nie wentylowanych regałach, na
półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi – przez powolne i długotrwałe
nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może
dojść do ich zapalenia. Nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej.
Używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia. Nie
ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych
w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek,
itp.) – zachowaj odległość minimum 50 cm.
Pamiętaj! Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie twoje
oraz twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.
Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek
Żródło:http://www.podkarpacie.straz.pl/czad-i-ogien-obudz-czujnosc/

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pełni dobra
i szczęścia w życiu rodzinnym i osobistym.
Niech w Państwa domach zagości ciepło, pogoda ducha,
nadzieja i dobro, a Nowy 2018 Rok napełni wszystkich
siłami do realizacji planów i zamierzeń.
Życzenia składa wraz ze strażakami i pracownikami cywilnymi
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
bryg. Marek Ziobro

http://www.powiatbrzozow.pl
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE

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

Budowanie u uczniów
poczucia własnej wartości
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie 21 listopada br.
zorganizowała spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia ExploRes Arkadiuszem Nepelskim, który poprowadził
zajęcia warsztatowe na temat: „Budowanie u uczniów poczucia własnej wartości
i budowanie zespołu klasowego”. Spotkanie zostało poświęcone pierwszej części
tematu, czyli budowaniu poczucia własnej
wartości.
Sentencją warsztatów były słowa
Henry’ego Forda „Czy myślisz, że możesz,
czy myślisz, że nie możesz – w obu przypadkach masz rację”. Warsztaty poruszały
dwa aspekty komunikacji. Pierwszy wewnętrzny, który dotyczył tego jak my reagujemy na porażki, skąd czerpiemy motywację do działania oraz co myślimy o sobie
i o świecie. Drugi zewnętrzny, przekładał
się na nasze relacje z innymi ludźmi. Zajęcia miały sprawić, byśmy czuli się lepiej
z samym sobą, a przez to potrafili nawiązać
lepsze relacje z drugim człowiekiem.

Warsztaty obejmowały tematy:
- zrozumienie mechanizmów budowania poczucia własnej wartości,
- znaczenie pełnego zaangażowania
w wykonywane zadania,
- umiejętność podejścia do błędu tak,
by nie obezwładniał,
- nawiązywanie szczerych, głębokich
relacji z innymi,
- waga wypracowania skutecznych, pozytywnych nawyków,
- umiejętność zarządzania swoim czasem.
Dzięki aktywnej formie zajęć gry i zadania, które uczestnicy przepracowywali na sobie samych oraz zespołowo, poznali zasady rządzące zarówno
psychiką jak i relacjami międzyludzkimi. Odkryli mechanizmy, które mogą
odnieść do siebie samych, ale także
wykorzystać w pracy z uczniami. Zaprezentowane ćwiczenia z pewnością
zostaną wykorzystane podczas lekcji
szkolnych, w celu wzmocnienia samo-

oceny uczniów i budowania pozytywnych relacji rówieśniczych. Przedstawiona forma zajęć
ma angażować w działanie, jako najskuteczniejsza forma nauki.
W spotkaniu licznie wzięli udział dyrektorzy, psycholodzy, pedagodzy szkolni i zainteresowani nauczyciele. Wszyscy uczestnicy
w pełni angażowali się w zajęcia, każdy z pewnością wykorzysta ich elementy w swojej pracy
zawodowej z uczniami. Poradnia serdecznie
zaprasza na drugą część warsztatów dotyczącą
„Budowania zespołu klasowego”, które odbędą
się w późniejszym terminie.
Beata Wojtowicz - pedagog

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
10 listopada w Zespole Szkół Budowlanych
w Brzozowie odbyła się uroczysta akademia z okazji
99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Dyrektor szkoły Tomasz Kaczkowski przywitał wszystkich zebranych
oraz przypomniał, że 11 listopada to data upamiętniająca walkę o wolność,
miłość do ojczyzny, a także symbol wiary i zwycięstwa. Część artystyczną
przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Jolanty Skawińskiej,
Marzanny Owsiany i Marcina Ścibora. Przypomnieli w niej tragiczne losy
naszej ojczyzny i jej drogę do odzyskania upragnionej wolności. Interpretacje
recytatorskie i muzyczne utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki
i uczucia walczących o niepodległość. Głos zabrał też Starosta Zygmunt Błaż,
który przypomniał, jak trudna była droga Polaków do wolności i co jako naród
osiągnęliśmy w trakcie naszych burzliwych losów. Aby podkreślić uroczysty
charakter tego dnia, cała społeczność szkolna miała przypięte kotyliony w barwach narodowych. Uczniowie z powagą uczestniczyli w tej niezwykle ważnej
lekcji historii i patriotyzmu.
Jolanta Skawińska

Zygmunt Błaż
- Starosta Brzozowski

Krzysztof Hajduk

Swoją obecnością zaszczycili nas Zygmunt Błaż
– Starosta Brzozowski, Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu, Marta Częczek – Skarbnik Powiatu oraz Jacek
Cetnarowicz. Szczególnym gościem był dr Krzysztof Hajduk, historyk, absolwent naszej szkoły, który
podczas akademii wygłosił prelekcję na temat „Brzozów i powiat brzozowski w drodze do Niepodległej”.
Prezentacja ta przybliżyła zgromadzonym wydarzenia
oraz ludzi z naszego powiatu, którzy przyczynili się
do odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Częsć artystyczna w wykonaniu młodzieży z ZSB w Brzozowie
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11 listopada 2017 r. trzynastoosobowa
grupa uczniów Zespołu Szkół Budowlanych
w Brzozowie wróciła z miesięcznego pobytu
w Irlandii. Wyjazd ten był częścią projektu
„Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start
w zawodową przyszłość” finansowanego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 7 chłopców w z kierunku
technik budownictwa i 6 dziewcząt kształcących się na kierunku technik architektury
krajobrazu przebywało na praktykach zawodowych w irlandzkim mieście Youghal, położonym 40 km na wschód od Cork.
Uczniowie zostali powitani na Zielonej Wyspie przez huragan Ophelia, który
na szczęście nie wyrządził zbyt poważnych
szkód. Po przejściu huraganu na niebie pokazało się słońce i nasi dzielni uczniowie rozpoczęli zajęcia adaptacyjne w siedzibie
firmy Your International Training w Mallow. Tygodniowy kurs językowo-kulturowy prowadzony przez Panią Ausrę Grigoriene pozwolił uczniom na oswojenie
się z komunikacją w języku obcym i tutejszymi zwyczajami.
Po zakończeniu kursu i niezbędnym kilkugodzinnym szkoleniu z zasad
bezpieczeństwa „safe pass” uczniowie
zostali ulokowani w nadmorskiej miejscowości Youghal. Wszyscy zostali
zakwaterowani w prywatnych domach,
dzięki czemu mogli poznać życie irlandzkich rodzin. Gospodarze dokładali wszelkich starań, żeby wszyscy
mogli poczuć się jak u siebie.
W drugim tygodniu pobytu po
zaaklimatyzowaniu się i zapoznaniu
z topografią terenu przyszedł czas na
pracę. Dziewczętayny z architektury
krajobrazu zostały przydzielone do
Youghal Tidy Town, a chłopcy pracowali w Redbarn Construction oraz
Joe Ahern Construction. Wszyscy dali
się poznać jako sumienne, pracowite
osoby i byli chwaleni przez pracodawców za rzetelną pracę. Nasi budowlańcy
pracowali na osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie wykonywali ocieplenia budynków, prace murarskie i tynkarskie oraz prace porządkowe. Z kolei dziewczęta
porządkowały tereny zielone w parku w Youghal, zajmowały się sadzeniem roślin
ozdobnych i ich pielęgnacją oraz pracowały w Garden Centre.
W czasie wolnym od pracy nie mogliśmy narzekać na nudę.
Żeńska część naszej grupy uczestniczyła w lekcji tenisa

Irlandzka przygoda uczniów
ZSB w Brzozowie
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prowadzonej przez Eamonna O’Brien’a, naszego
opiekuna i byłego trenera. Kilkakrotnie odwiedziliśmy lokalny pub z muzyką na żywo, uczestniczyliśmy w obchodach Halloween, a konkretnie
inscenizacji nocy Samhain. Zwiedzaliśmy okolicę podczas wycieczek do Mahon Falls w górach
Comeragh oraz do miasta Waterford najstarszego
w Irlandii. Wybraliśmy się także do Ardmore,
gdzie mogliśmy podziwiać piękne klify i poszaleć na plaży. Odwiedziliśmy też pozostałości po
dworku Ballysaggartmore Towers oraz zamki
w Blarney i Lismore. Na zakończenie przeszliśmy
się malowniczymi uliczkami miasteczka Cobh,
nad którym góruje przepiękna katedra. Nie zabrakło też wizyt w centrach handlowych i sklepach
z pamiątkami w Cork i Kilkenny, bo jakże tu wrócić z Irlandii bez skrzata Leprechauna.
Nasz irlandzki partner zapewnił naszym
uczniom bardzo dobre warunki pracy i pobytu,
a także zadbał o atrakcyjny program kulturalny,
w ramach którego mogliśmy podziwiać różnorodność tego pięknego kraju - od gór poprzez pełne
historii miasta aż po nadmorskie plaże. Dzięki
firmie Your International Training pobyt w Irlandii będzie niezapomniany. Doskonała współpraca
z naszym partnerem sprawiła, że planowane są
następne projekty i kolejne wyjazdy na praktyki
zagraniczne uczniów naszej szkoły.
Magdalena Folczyk

http://www.powiatbrzozow.pl
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Rajd w Bieszczady
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Młodzieżowych działające w ZSB i ZSE
w Brzozowie.
Sponsorami rajdu byli: Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie, Dyrektor Zespołu
Szkół Budowlanych w Brzozowie, Zarząd
Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie, Cukiernia
Pana Wacława Bieńczaka z Brzozowa.
Dziękujemy bardzo sponsorom za
udzielone wsparcie.
Marian Soczek

W dniach 19-20 października br. odbył się już kolejny XXI Wojewódzki Rajd
Szkół Ponadgimnazjalnych Jabłonki 2017.
Młodzież wędrowała czarnym szlakiem z Cisnej przez Dołżycę na Łopiennik
(1069 m n.p.m.). Przemierzając wyznaczoną trasę, podziwialiśmy piękne krajobrazy
i słuchaliśmy z uwagą przewodnika Wojciecha Krukara, który przybliżał nam zawiłą
historię Bieszczadów. Następnie zeszliśmy
do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Jabłonkach, gdzie mieliśmy nocleg. Wieczorem przy ognisku śpiewaliśmy piosenki
turystyczne i piekliśmy kiełbaski.

W drugim dniu wędrowaliśmy
z Jabłonek na szczyt Chryszczatej (997 m
n.p.m.). Na szczycie stoi betonowa wieża
geodezyjna z czasów zaborów.
W rajdzie uczestniczyło 14 uczniów
z Liceum Ogólnokształcącego z Rymanowa pod opieką Wojciecha Krukara, 10
uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych
w Brzozowie pod opieką Mariana Soczka oraz 7 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie pod opieką
Agnieszki Wójcik.
Organizatorami rajdu były Szkolne
Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk

Międzynarodowe nagrody dla „GEST-u”
Zespół Tańca Estradowego „GEST”
z Brzozowa w dniach 17-19 listopada br.
brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie
k. Białegostoku. Mieliśmy przyjemność
wystąpić obok zespołów z Rosji, Litwy,
Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii i Polski.
Był to historyczny dla nas sukces a nasze
prezentacje taneczne zostały nagrodzone.
Otrzymaliśmy I miejsce GEST STREET
za układ „Orle gniazdo”, II miejsce GEST
KIDS za układ „Czy wy wiecie, że krasnale są na świecie?”, II miejsce GEST MINI
za układ „Zakochany Pierrot” oraz VI
miejsce GEST za układ „Szepty”.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Zespół Tańca Estradowego „GEST”
brał udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Pana Łukasza Szotko
- choreografa, tancerza, wielokrotnego
mistrza Polski w Hip – Hopie, finalistę
programów TV: Mam Talent, Got To Dance, uczestnika programu You Can Dance.
Dzieci uczyły się choreografii i doskonaliły technikę taneczną, poznały Pana Łukasza, który opowiedział o swojej pracy
i przygodzie z tańcem.
Za pomoc w opiece nad dziećmi oraz
wsparcie podczas festiwalowych zmagań
w imieniu własnym oraz rodziców dzieci
dziękuję: Pani Jolancie Owsiany, Pani Ka-

tarzynie Organ, Pani Iwonie Nowickiej,
Pani Sabinie Dytko-Gerlach, Pani Emilii
Dupladze, Pani Donacie Bosak, Panu Pawłowi Szałajko, Panu Marcinowi Kruczek.
Udział „GEST-u” w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego był
dofinansowany ze środków powiatu brzozowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2017.
Koszty noclegów, wyżywienia,
akredytacji oraz dopłaty do autokaru zostały pokryte przez dzieci i opiekunów biorących udział w wyjeździe.
W skład nagrodzonego zespołu (43
osobowego) wchodzą: Martyna Korfanty,
13
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Gabriela Miszczyszyn, Karolina Sokalska, Wiktoria Kędra, Julia Dąbrowska, Milena Kędra,
Amelia Kędra, Magdalena Fabisiak, Marcelina
Szałajko, Patrycja Mazur, Urszula Stefaniak, Julia Wojnicka, Julia Węgrzyn, Aleksandra Zajdel,

Gabriela Kręgielewska, Wiktoria Bober,
Marcelina Haduch, Aleksandra Chudzikiewicz, Zuzanna Szałajko, Aleksandra
Myćka, Liliana Tarasek, Amelia Taresek,
Milena Owsiana, Julia Nowicka, Julia
Grzegorzak, Julia Surmacz, Jagoda Bosak, Kamila Dąbrowska, Lena Duplaga, Jagoda Wojnarska, Nikola Gerlach,
Emilia Sobota, Julia Kruczek, Zuzanna
Kornaś, Alicja Dudek, Sandra Czupska,
Dominika Pytlak, Julia Organ, Gabriela
Kostecka, Izabella Owsiany, Izabela Sabik, Emila Władyka, Gabriela Pajęcka.
Występy zespołów oceniało profesjonalne jury w osobach: Anna Dowganowska (Lwów, Ukraina), Bernadetta
Bakuńska (Białystok), Andrzej Kieroński
(Białe Błota), a także Łukasz Szotko.
Marek Grządziel

Ogólnopolski sukces haczowskiego „Kamertonu”
Nagroda główna – „Złoty kamerton” oraz nominacja na
jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzyki chóralnej „Legnica Cantat 2018” to efekt startu haczowskiego chóru „Kamerton” w finale XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu
Chórów Acapella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy.
W konkursie tym haczowski chór startował już dwa lata
temu. Wówczas udało mu się wyśpiewać „Srebrny kamerton”.
Tym razem „Kamerton” pod batutą Marty Soboty wystąpił
z bardzo urozmaiconym repertuarem – zaczął od mocnego „Kyrie”, po czym przyszła kolej na „W zielonym gaiku” i bardzo
współczesny utwór „Kot”. Swój występ zakończył wyśpiewaniem „Tanga”, które urozmaicono tańcem z wachlarzami. Przy
utworze tym młodzieży towarzyszył akompaniator Antoni Tełewiak. „Kamerton” miał bardzo silną konkurencję. W jego
kategorii, czyli chórów jednorodnych do lat 16., zgłoszonych
było aż dziesięć zespołów. Występ haczowskiego chóru został
jednak bardzo wysoko oceniony. Jury przyznało mu bowiem
94,4 pkt na 100 możliwych. Większą ilość punktów udało się
zdobyć jedynie chórowi z Lublina, który miał ich 96. – Sędziowie brali pod uwagę nie tylko czystość wykonania, tonalność
czy też repertuar, ale także ogólne wrażenia artystyczne. Nasz

występ został niezwykle pozytywnie oceniony i doceniony. Świadczy
o tym nie tylko „Złoty kamerton”, ale także nominacja do Legnicy,
którą otrzymał tylko nasz chór i gromkie brawa od publiczności po
każdym utworze. To niezwykle cieszy, bo włożyliśmy w przygotowania wiele pracy i czasu. Tak naprawdę to emocje po występie jeszcze
nie opadły, a już musimy pomyśleć o kolejnych występach
– przygotować repertuar kolędowy na wigilię seniorów i przede
wszystkim na noworoczny koncert charytatywny – opowiadała
Marta Sobota – Dyrygent chóru „Kamerton”.
Wyjazd chóru do Bydgoszczy nie byłby możliwy bez
wsparcia sponsorów. – Chciałbym tutaj podziękować przede
wszystkim Wójtowi Gminy Haczów Stanisławowi Jakielowi,
Staroście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażowi, Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu, naszej Radzie Rodziców i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że wyjazd naszego chóru udało się zorganizować. Bez pomocy tych
wszystkich osób i instytucji nie byłoby nas stać na taki wyjazd.
Mamy niezwykle zdolną młodzież, co widać po tych wszystkich
nagrodach i wyróżnieniach. Myślę, więc, że jest to dobra inwestycja nie tylko w ich przyszłość, ale też i promocję naszej gminy i całego powiatu – stwierdził Grzegorz Sobota – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Haczowie.
Elżbieta Boroń, fot. Archiwum chóru „Kamerton”
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Spełnione marzenia
Tegoroczny XVII już finał Szlachetnej Paczki mamy za sobą. Przebiegał
on pod hasłem „Lubię ludzi”. Odnieśliśmy sukces. Udało nam się pomóc 24 rodzinom z powiatu brzozowskiego.

W akcję zaangażowało się 12
wolontariuszy, którzy spotkali się z potrzebującymi rodzinami. Na podstawie
przeprowadzonych wywiadów wolontariusz tworzył anonimowy opis rodziny,
przez który darczyńca mógł ją poznać.
Pomoc dotarła głównie do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami
rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz
takich, których bieda jest niezawiniona.
440 osób, instytucji, przedsiębiorców pozytywnie odpowiedziało na potrzeby zgłoszone przez rodziny. Paczki
przez nich przygotowane miały różną
wartość materialną, jednak ich wspólnym
celem była chęć niesienia pomocy drugiej osobie. Dzięki darczyńcom przygotowano paczki, które warte były w sumie
45 000,00 zł. Jedną paczkę średnio przy-

gotowywało 24 osoby, a wartość jednej paczki wyniosła ok. 2 400,00zł.
Finał Szlachetnej Paczki odbył się
9 i 10 grudnia. Aura w te dni wcale nam nie
sprzyjała. Śnieg w sobotni poranek zasko-

Katarzyna Zych

czył nas wszystkich i napawał obawą czy
damy radę dotrzeć do każdej rodziny i czy
darczyńcy dotrą do nas. Zima jednak nie
była nam straszna.
Stanęliśmy na wysokości zadania
i wszystkie rodziny otrzymały paczki. Na

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Brzozowie informuje, że przyjmujemy zapisy do nowych,
zatrudnionych w ostatnich miesiącach w zakładzie – lekarzy
i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
Są to:
- lek. med. Andrzej Kohlhepp – Przychodnia Rejonowa
w Brzozowie przy ul. Ks. J. Bielawskiego 16,
- specjalista w zakresie pediatrii lek. Patrycja Frącek
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

długo pozostanie w naszej pamięci, to, że
pomimo dużego śniegu, braku drogi dojazdowej paczki do jednej z naszych seniorek
dotarły. Pokonaliśmy pieszo długą drogę,
chłopaki na ramionach donieśli wersalkę.
Radość naszej Seniorki była ogromna, nie
kryła łez wzruszenia. Jak sama mówi nigdy nie było u Niej Mikołaja, a tutaj przyszedł i to z tyloma paczkami.
Co zapamiętamy? Przede wszystkim trud, który przyniósł owoce, niesamowitych ludzi, piękne historie rodzin,
ogromne serca Darczyńców oraz łzy radości.
Szlachetna Paczka to nie tylko
prezenty, to przede wszystkim spotkanie
z drugim człowiekiem. To danie też nadziei drugiej osobie, że są obok nas ludzie
wrażliwi na potrzeby innych. Cieszę się
niezmiernie, że razem wspólnie mogliśmy
sprawić, że na wielu twarzach pojawił się
uśmiech. Był to prawdziwy weekend cudów.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku w Szlachetną Paczkę zaangażuje się
w naszym rejonie jeszcze więcej osób, co
przełoży się na ilość rodzin, które otrzymają mądrą pomoc.

– Poradnia dla Dzieci w Brzozowie ul. Ks. J. Bielawskiego 16,
- specjalista medycyny rodzinnej lek. Dariusz Frąk - Przychodnia
Rejonowa w Brzozowie przy ul. Ks. J. Bielawskiego 16,
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Katarzyna Zakielarz.
Aktualnie zatrudniamy dziewięciu lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu. Oprócz wyżej wymienionych są to:
1. specjalista medycyny rodzinnej Janina Czurczak,
2. specjalista medycyny rodzinnej Krzysztof Łobaza,
3. specjalista chorób wewnętrznych Agnieszka Sobiło,
4. specjalista w zakresie pediatrii Grażyna Wierdak,
5. lek. pediatra Alicja Lągawa,
6. lek. med. Robert Rybski.
Deklaracje wyboru lekarza lub pielęgniarki można wypełniać
w rejestracjach Poradni „D” i w Przychodni Rejonowej w Brzozowie.
Piotr Paczkowski – Kierownik SPZOZ w Brzozowie
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Obchody w Brzozowie

„Nie ma większej chluby,
niźli Polakiem być”
99 rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj, świętowano we wszystkich gminach powiatu brzozowskiego.
Główne uroczystości, które zgromadziły
przedstawicieli jednostek z całego powiatu, miały miejsce w brzozowskiej kolegiacie.
Każda z uroczystości rocznicowych
rozpoczynała się uroczystą mszą św., po
czym w pochodzie przemieszczano się
pod pomniki, gdzie przedstawiciele władz
państwowych, powiatowych i gminnych,
służb mundurowych, a także jednostek,
instytucji, stowarzyszeń oraz placówek
oświatowych składali okolicznościowe
wieńce oraz zapalali znicze. W Brzozowie
uroczystości patriotyczne miały miejsce
pod pomnikiem „Tym, którzy życie Polsce oddali”, w Domaradzu tradycyjnie pod
obeliskiem „Poległym lecz Niezwyciężonym”, zaś w Dydni przemaszerowano pod
pomnik „Poległych w Strajku Chłopów”.
W Izdebkach zgromadzeni przeszli pod
„Grób Nieznanego Żołnierza”, a w Jasienicy Rosielnej zebrano się przy pomniku
„Polonia Semper Fidelis”.
Podczas mszy św. w Brzozowie,
w swojej homilii, o. Tomasz Nogaj SJ,
zwrócił uwagę na bohaterskość, poświęcenie i cenę jaką nieraz przyszło Polakom
płacić za odzyskanie wolności. Wydarzenia te odniósł do dzisiejszej wolnej Polski
przypominając, że naszej Ojczyźnie na-

dal jesteśmy winni troskę i poszanowanie.
– Każdy powinien troszczyć się o dobro,
siłę - szczególnie tę moralną, sprawiedliwość zarówno w ojczystym domu jak i na
własnym podwórku. Dzisiaj tak bardzo potrzeba przebaczenia, życzliwości, uśmiechu oraz konkretnego działania i współpracy z sąsiadem, żeby
służyć temu dobru, które jest dobrem
wspólnym. Niech więc dzisiejsze święto, uwrażliwi nas na sprawy społeczne
i narodowe, niech ożywi pamięć, która
ogarnia wiele zrywów i powstań, klęsk

W brzozowskich uroczystościach patriotycznych
wzięli udział m.in. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż,
Wicestarosta Janusz Draguła i Przewodniczący Rady
Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik

myśl co serca i umysły budzi – pamiętaj
o tym przyjacielu – zaapelował o. Tomasz.
W podobnym tonie wypowiadał się ks. Jan
Dąbal – Proboszcz Parafii w Dydni, zwracając uwagę, że Ojczyzna jest naszą ojcowizną, a wiara powinna stanowić spoiwo

Domaradz

i zwycięstw wielu Polaków, którym na sercu
leżało dobro Ojczyzny. Dzisiaj patriotyzm to
codzienna mozolna praca, patriotyzm to miłość codzienna w rodzinie, w której wzrasta
nowe pokolenie, patriotyzm to zgoda wśród
ludzi i wspólna praca do wspólnego celu, to

oraz być siłą każdego Polaka. – Nasza
Ojczyzna potrzebuje pokoju, a nie rozbijania. Potrzebuje też wielkiej modlitwy. To wszystko co się dzieje obecnie
to dechrystianizacja – wydzieranie ze
świadomości umysłów i świadomości
ludzi nie tylko Boga, ale i zbawienia,
które dokonało się dla człowieka.
Zachęcam módlcie się za Ojczyznę,
troszczcie się o Ojczyznę i uczcie
się być wierni w małych rzeczach to
i w wielkich będziecie wierni. To jest recepta na naprawienie Polski – podsumował ks. Dąbal.
Wszystkie uroczystości uwieńczone zostały okolicznościowym montażem
słowno – muzycznym. Wyjątkową opra-

Dydnia
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wę tradycyjnie już miała Patriotyczna Wieczornica Poezji, Pieśni
i Tańca w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Izdebkach, której hasłem
przewodnim było „Tchnienie wolności”. Tym razem uczniowie
oraz absolwenci tej placówki pod
okiem pracujących tam nauczycieli przenieśli zgromadzonych
w czasy dwudziestolecia międzywojennego.
Młodzi aktorzy w stylizowanych epokowo strojach, w kafejce „Cafe Pod Białym Orłem” spotkali się m.in. ze zniewoloną Polską,
powstańcami styczniowymi, dziećmi zamęczonymi przez zaborców, czy
też z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Przekaz całości wzmocniły tematyczne pieśni oraz taniec Zespołu Pieśni i Tańca „Izdebczanka”. Puentę
stanowiło tradycyjne już wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. – Na
wieczornicy spotkaliśmy się już po raz szósty. Co roku staramy się wprowadzać jakieś nowe elementy. Cieszy nas przede wszystkim to, że chcą ją
organizować uczniowie i nasi absolwenci. Mamy sygnały ze środowiska,
że mieszkańcy Izdebek cieszą się, że jest taki jeden dzień w roku, kiedy
mogą przyjść, posiedzieć przy kawie, herbacie czy ciastku i pooglądać,
pośpiewać patriotycznie, porozmawiać. W tym roku włączyliśmy się też
w ogólnopolską akcję „Mamy Niepodległą”, którą organizuje Muzeum Józefa Piłsudzkiego w Sulejówku. Polega ona na wysyłaniu pocztówek z okazji święta niepodległości. Dzięki brzozowskiemu Urzędowi Poczty Polskiej
zrobiliśmy neoznaczki, przedstawiające poprzednie wieczornice. Część
tych pocztówek rozesłaliśmy, a część rozdawaliśmy dzisiaj mieszkańcom
Izdebek – wyjaśniała Iwona Dobosz – p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Izdebkach.
W Haczowie tradycyjnie już od kilku lat, w święto niepodległości
przyznawana jest „Nagroda Wójta Gminy
Haczów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego”. Tegoroczna nagroda trafiła do
Zespołu Obrzędowego „Trześniowianie”.

Haczów

Izdebki

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży w Izdebkach

Jasienica Rosielna
Prezentuje on spektakl popularyzujący obrzęd weselny, taniec
i śpiew ludowy. Widowisko
jest połączeniem starodawnych pieśni i obrzędów, strojów ludowych, a także gwary trześniowskiej. Składa się
z trzech części: Swaty (zabiegi), Zaręczyny, Wesele(ślub,
uczta weselna, oczepiny, pokładziny i przenosiny do domu
męża). „Trześniowianie” to
wielopokoleniowy, około trzydziestoosobowy zespół artystów amatorów, których łączy
wspólna pasja podtrzymywania tradycji swoich przodków. Poprzez prezentację widowiska obrzędowego kultywuje dawne zwyczaje. Zespół działa pod patronatem
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie,
który wspiera go merytorycznie i finansowo.
W czasie uroczystości otwarta została również
w Sali Tradycji GOKiW wystawa malarstwa i rysunku
Renaty Czerwińskiej.
Elżbieta Boroń

fot. A. Józefczyk
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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Rok pod znakiem inwestycji drogowych
Rok 2017 upłynął w powiecie brzozowskim pod znakiem wielu inwestycji
drogowych. Nową nawierzchnię bitumiczną uzyskało ponad 13 kilometrów dróg.
Dzięki współpracy z samorządami gminnymi powstało też piętnaście odcinków
nowych chodników, o łącznej długości ponad 3,5 km. Sezon inwestycji drogowych
zamknęło wykonanie komfortowej kładki dla pieszych nad potokiem Golcówka
w Domaradzu. Ogółem na cele te wydatkowano niemal 6,5 mln zł.
Poprawa infrastruktury
drogowej zawsze należała do
czołowych zadań, realizowanych w powiecie brzozowskim.
W tym roku przebudowie uległo
osiem odcinków dróg powiatowych. Do najistotniejszych odcinków zaliczyć trzeba szlaki:
Jabłonica Polska – Jasionów
(niemal 3 km), Brzozów – Wara
(3,5 km), Krzemienna – Ulucz
(1,5 km) czy Jabłonica Polska
– Haczów (niemal 3,5 km).

Przypomnijmy, iż do gruntownego remontu tej
ostatniej zastosowana została technologia stabilizacji gruntu cementem, co zwiększa jego spójność,
a jednocześnie obniża nasiąkliwość oraz plastyczność. - Nowe nawierzchnie zdecydowanie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców oraz usprawnienia komunikacji
drogowej w powiecie. Zwiększy się też komfort
użytkowania dróg – pokreśla Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła. – Inwestycje te staramy
się realizować systematycznie, biorąc pod uwagę
potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Wartość te-

Chodnik w Baryczy

Chodnik w Jasienicy Rosielnej

gorocznych zadań w zakresie przebudowy dróg to 3 736 000 zł, z czego 1 636 000 zł to środki zewnętrzne
– dodaje Wicestarosta.
Z myślą o bezpieczeństwie
pieszych i komforcie ich poruszania
wybudowano w tym roku 15 odcinków chodników o łącznej długości
3,5 km. Inwestycje te opiewały na
kwotę 2 600 000 zł i w 50 % współfinansowane były przez samorządy
gminne. Nowe chodniki powstały w gminach: Brzozów, Domaradz, Haczów i Jasienica Rosielna.
– W zakresie inwestycji chodniDroga powiatowa Jabłonica Polska - Jasionów
kowych myślimy już o przyszłym roku. Mamy
opracowaną dokumentację na 7 odcinków
chodników na terenie powiatu brzozowskiego,
które powstaną w miejscowościach: Jasionów,
Blizne (2 odcinki), Jasienica Rosielna, Woja
Jasienicka, Domaradz i Golcowa. Kolejne 4
odcinki zlecone są do opracowania. Będą to
chodniki w Haczowie, Wzdowie, Turzym Polu
i Baryczy. Łącznie powstanie ponad 4 km chodników. Jeżeli w dalszym ciągu w tych inwesty-

Chodnik w Trześniowie
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cjach partycypować będą gminy, to zadania te będziemy mogli
bez problemów zrealizować
– zapewnia Wicestarosta Janusz
Draguła.
Z bezpiecznej, komfortowej
kładki dla pieszych mogą korzystać
mieszkańcy Domaradza i okolic. Jednoprzęsłowa kładka powstała wzdłuż
mostu nad potokiem Golcówka
w Domaradzu. Zadanie w całości finansowane zostało z budżetu powiatu i zamknęło się w kwocie 127 342
zł. - Kładka zdecydowanie poprawi
bezpieczeństwo pieszych, którzy do
tej pory poruszali się przez most. Jej
wykonanie zapewnia bezkolizyjny
i bezpieczny ciąg pieszy wraz z istniejącym chodnikiem przy krawędzi drogi
powiatowej. W obrębie kładki zostały
również wykonane obustronne umocnienia skarp potoku Golcówka za pomocą koszy siatkowo – kamiennych
(w dolnej części skarpy) oraz materaców kamiennych z wyprawą cementową. Całość z pewnością wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa ruchu publicznego – podkreśla Janusz Draguła,
Wicestarosta Brzozowski.
Anna Rzepka

Droga powiatowa Krzemienna - Ulucz
http://www.powiatbrzozow.pl

Droga powiatowa Jabłonica Polska - Haczów

Kładka dla pieszych w Domaradzu

Droga powiatowa Brzozów - Wara

Nowe chodniki w powiecie brzozowskim

Domaradz

Malinówka

Jasionów „przez wieś”

Haczów

Golcowa

Brzozów

Orzechówka

Jubileusz 10-lecia istnienia

S

przęt medyczny zakupiony dla brzozowskiego szpitala za kwotę 650 tysięcy złotych, organizowanie bezpłatnych
badań profilaktycznych, z których skorzystało 3,5 tysiąca osób, uwrażliwienie
młodzieży na ludzką krzywdę prowadzące
do rozkwitu wolontariatu, to tylko niektóre sukcesy dziesięcioletniej działalności
Fundacji Promocji Zdrowia im. dr n. med.
Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego, obchodzącej
swój jubileusz 6 grudnia br.
Aparatura sfinansowana lub współfinansowana ze środków fundacji znalazła się na wyposażeniu niemal każdego
oddziału szpitala w Brzozowie. - Dla
oddziału kardiologii zakupiliśmy pompy
infuzyjne, dla zakładu radiologii współfinansowaliśmy zakup aparatu rentgenowskiego, zestawy do opisywania zdjęć, łóżka
dla najciężej chorych pacjentów, czyli na

oddział intensywnego nadzoru. Dopóki nie mieliśmy możliwości pozyskiwania
jednego procenta z podatku dochodowego
polegaliśmy głównie na zbiórkach publicznych. Organizowaliśmy je na terenie po-

wiatu brzozowskiego i z tych pieniędzy realizowaliśmy zakupy. Obecnie
odpis jednego procenta od podatku
dochodowego stanowi główne źródło
finansowania. Ponadto otrzymujemy
darowizny od firm i osób prywatnych,
za które bardzo dziękujemy – powiedział Jerzy Kuczma – Prezes Fundacji
Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego.
Fundacja Promocji Zdrowia na
Rzecz Szpitala w Brzozowie wspierała przez ostatnią dekadę również osoby
indywidualne. – Były to dofinansowania
do zakupu wózków, na rehabilitację, na
leczenie przygotowujące do przeszczepu
chorego na białaczkę Łukasza, w ramach
wolontariatu pomagamy osobom niepełnosprawnym w domach. Młodzi ludzie są
naprawdę wrażliwi na ludzkie cierpienie
i chętnie wspierają potrzebujących. Obecnie mam bardzo mocną, trzydziestoosobo-

wą grupę wolontariuszy,
oddanych swojej działalności, wychodzących
z inicjatywą, próbujących
na różne sposoby zarabiać pieniądze potrzebne
na działalność Fundacji.
Na przykład wpadli na
pomysł
sprzedawania
ciast przez siebie pieczonych, przygotowywali
cegiełki, aukcje, imponowali i do dzisiaj imponują zaangażowaniem
oraz inwencją. Chodzą
też po terenie szpitala przebrani za Mikołaje i częstują chorych słodyczami. Mam
nadzieję, że społeczeństwo fakt ten zauważa i docenia – podkreśliła Anna Mendyka
- Wiceprezes Fundacji Promocji Zdrowia

im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego.
Wolontariusze w większości rekrutują się z brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych, ale wspierani są również
przez osoby dorosłe. – Młodzież zgłasza
się sama i pyta w czym może pomóc. Taka
inicjatywa jest bardzo budująca, podkreśla sens istnienia Fundacji, usprawnia jej działanie. Jednocześnie przeczy
współczesnemu wizerunkowi młodych,
nastawionych głównie na zysk, na własne
korzyści. Nie możemy patrzeć stereotypowo. Wśród młodzieży jest wielu bezinteresownych, nastawionych na pomoc drugiemu człowiekowi. Jestem z nich dumna
i cieszę się, że mogę z nimi współpracować. Dodam jeszcze, że młodzi wszystko
u nas robią za darmo i po lekcjach. Skupiamy również emerytów, jak i osoby dorosłe
pracujące. Wszystkim serdecznie dziękuję
za te wszystkie lata spędzone w Fundacji
– stwierdziła Anna Medyka. Bezpłatne badania organizowane przez Fundację obejmowały między innymi profilaktykę raka
piersi, szyjki macicy, gruczołu krokowego,
a także chorób układu krążenia w ramach
akcji „Weekend dla serca”. – Za każdym
razem u kilku osób wykrywamy we wczesnych stadiach choroby nowotworowe, czy
choroby układu sercowo-naczyniowego
i dzięki temu ci ludzie nadal są wśród nas
– oznajmił Jerzy Kuczma. – Cieszę się, że
Fundacji się powiodło, że jej sukces prze-

szedł nawet oczekiwania założycieli. To przedsięwzięcie o znaczeniu ogólnopowiatowym, ważne dla naszych mieszkańców, często przywracające nadzieję ludziom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Starostwo od początku współpracuje
z Fundacją i wspiera jej działania. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę wszystkim związanym z Fundacją tak wielkiego zapału do działania również
w kolejnych latach – powiedział Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski.
Inicjatorem utworzenia Fundacji była Zofia Pilat – Lang, żona doktora
Stanisława Langa, wieloletniego pracownika brzozowskiego szpitala i ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, bardzo zaangażowanego w funkcjonowanie
i rozwój placówki. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyła Maria Lang, córka Zofii i Stanisława Langów, mieszkająca obecnie w Warszawie. – Mama chciała zachować w ludzkiej pamięci człowieka, który
całe swoje zawodowe życie spędził w brzozowskim szpitalu. Żyła tą Fundacją, niestety 27 lipca tego roku zmarła i nie dane jej było uczestniczyć
w obchodach okrągłego jubileuszu. Teraz dla mnie to Fundacja obojga
rodziców, Zofii i Stanisława Langów. Chciałabym bardzo, żeby to dzieło
trwało i dołożę w miarę możliwości starań, żeby nadal pomagała ludziom
– podsumowała Maria Lang – córka Zofii i Stanisława Langa.
Podczas spotkania Maria Lang wspominała lata spędzone w Brzozowie i pracę ojca w brzozowskim szpitalu. – Tato przepracował tutaj
40 lat, więc siłą rzeczy żyło się sprawami szpitala. Osobiście również
wracam myślami do czasów brzozowskich, czyli dzieciństwa. Pamiętam
zabawy na rynku w Brzozowie, pamiętam stary gmach szpitala w Brzozowie, znajomych rodziców, którzy też już odeszli. To wspomnienia
odległe, ale często powracające, zwłaszcza przy okazji takich
uroczystości, jak jubileusz 10-lecia Fundacji – podkreśliła Maria Lang.
Zarząd Fundacji wyraził wdzięczność współpracownikom, lekarzom, pielęgniarkom, darczyńcom, wolontariuszom
i wszystkim wspierającym funkcjonowanie organizacji. Podziękowania i gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia oraz
życzenia na przyszłość złożyli osobom zaangażowanym w działalność Fundacji Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, Janusz
Draguła – Wicestarosta Brzozowski, Antoni Kolbuch – Dyrektor Szpitala w Brzozowie.
Z programem artystycznym wystąpili uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie oraz Julia Kałamucka
i Oliwia Mielcarek solistki ogniska muzycznego przy Brzozowskim Domu Kultury.
Sebastian Czech

Zespół Szkół Budowlanych

Zespół Szkół Ekonomicznych

Powiat Brzozowski
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230 uczniów i 26 nauczycieli uczestniczy w projekcie pod nazwą „Potęgujemy
kompetencje” realizowanym od 1 stycznia
br. do 30 września 2018 roku przez dwie
brzozowskie szkoły ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół
Szkół Budowlanych. Celem programu jest
dosprzętowienie placówek w profesjonalne urządzenia wykorzystywane w codziennej edukacji oraz dostosowanie kształcenia
do wymagań rynku pracy.
W „ekonomiku” w projekt zaangażowanych jest 120 uczniów. – Uczestniczą
przede wszystkim w szkoleniach: baristycznym, obsługi kas fiskalnych, kelnerskim, co
w przyszłości ułatwi im znalezienie pracy,
pomoże zaaklimatyzować się w miejscu zatrudnienia. Ponadto doposażyliśmy nasze
pracownie, na przykład obsługi konsumenta, czy komputerową, ponieważ uczniowie
przebywając na praktykach mają styczność
z profesjonalnym sprzętem, obsługują go,
więc chcieliśmy, żeby uczyli się na nim
pracować również na zajęciach szkolnych.
Do sali konsumenckiej zakupiliśmy zatem
stoły konsumenckie okrągłe i prostokątne,

ogrodów, spawacza, zaawansowanych
technik geodezyjnych, obsługi kasy fiskalnej, kosmetycznym, florystycznym,
baristycznym, czy AutoCAD. – W okresie
wakacyjnym przewidziano miesięczne staże i praktyki zawodowe w firmach i zakładach pracy. Podczas tych zajęć uczniowie
nabywają dodatkowe umiejętności, są dodatkowo ubezpieczeni, otrzymują ubranie
robocze, zwrot kosztów dojazdu na staż lub
praktykę oraz wynagrodzenie w wysokości
tysiąca złotych brutto – stwierdził Mariusz

bieliznę stołową, zastawę stołową, szkło,
sztućce, sztućce specjalne do ryb, ekspres do kawy ciśnieniowy, dwukolbowy
ze zintegrowanym młynkiem, pomocniki
kelnerskie, wózki kelnerskie. Natomiast
w pracowni komputerowej pojawiły się
nowe komputery, monitory, rzutnik, czyli
urządzenia multimedialne – powiedziała
Joanna Wojnicka – koordynator projektu
w ZSE Brzozów.
Tematyka prowadzonych kursów
i szkoleń ukierunkowana została na branże cieszące się szczególnym powodzeniem
na rynku zatrudnienia, z którymi młodzież
miała już styczność w ramach realizowanych przez szkołę praktyk. Taka metoda
wesprze zapewne uczniów w planowaniu
ścieżki zawodowej po zakończeniu nauki.
– Dla nas liczyła się opinia firm, w których
nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Te praktyki w zawodzie technik hotelarstwa trwają cztery tygodnie w ciągu
roku szkolnego w drugiej i trzeciej klasie
i właśnie z hoteli oraz restauracji mamy
najwięcej informacji czego pracodawcy
oczekują od absolwentów poszukujących
zatrudnienia. A współpracujemy z hotelami naprawdę markowymi: czterogwiazdkowy Hotel Nafta w Krośnie, Hotel Grand,
Bristol w Rzeszowie, czy Arłamów, zatem
wskazówki z tych placówek w pełni oddają
rzeczywistość branży hotelarsko-restauracyjnej – podkreśliła Joanna Wojnicka.
Brzozowska „budowlanka” natomiast reprezentowana jest przez 110
uczniów, biorących udział w kursie operatora koparko-ładowarki, projektowania

Dydek – koordynator projektu w ZSB Brzozów. Zakupiono też pomoce dydaktyczne
do trzech sal lekcyjnych.
Pomieszczenia
wyposażono w dwadzieścia zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem geodezyjnym,
stoliki i krzesełka, trzy laptopy, rzutnik multimedialny,
drukarkę kolorową A3 oraz
tablicę interaktywną. – Myślę, że poprzez
tego typu działania młodzież oswoi się
z przyszłą pracą, nabierze do niej większego szacunku, a przy okazji zarobi często
pierwsze pieniądze w swoim życiu – dodał
Mariusz Dydek.
Jako się rzekło, w kursach organizowanych w ramach projektu „Potęgujemy kompetencje” uczestniczą również
nauczyciele obydwu szkół. – Również

chcemy podnosić swoje kompetencje, nabywać doświadczenia zwłaszcza od strony
praktycznej. W sumie trzynastu nauczycieli otrzyma wsparcie w ramach projektu,
uczestnicząc w kursach: kelnerskim, baristycznym, barmańskim, natomiast nasi
ekonomiści doskonalić się będą w obsłudze
programu insert i wszystkich modułów tego
programu, czyli między innymi prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów – stwierdziła Joanna Wojnicka.
Dla dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkół
Budowlanych również przewidziano formy doskonalenia zawodowego poprzez
następujące kursy: AutoCAD w budownictwie, obsługa agregatów tynkarskich,
czy projektowania i pielęgnacji ogrodów.
– Ponadto trzech nauczycieli podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe na studiach
podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy oraz informatyki – powiedział Mariusz Dydek.
Zespół
Szkół
Ekonomicznych
w Brzozowie włączył się ponadto do
projektu „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eks-

Projekt „Potęgujemy kompetencje”

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

perymentu w procesie nauczania oraz
rozwijania kompetencji informatycznych
i przyrodniczych”. – W ramach tego projektu przeszkolono 33 nauczycieli z metod
aktywizujących wykorzystywanych w szkole, natomiast 26 nauczycieli w zakresie
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematykę technologii
komunikacyjnych zgłębi też 155 uczniów
techników. Szkolenia rozpoczęły się na początku grudnia i potrwają do końca maja.
Dzięki realizacji programu trafiło do nas
48 laptopów z oprogramowaniem, 2 rutery, a także 2 myszki i 2 klawiatury dla osób
niepełnosprawnych – poinformował Jerzy
Olearczyk, Dyrektor ZSE w Brzozowie.
Szkoła pozyska zestawy laboratoryjne do
nauczania przedmiotów przyrodniczych
na łączną kwotę 60 tysięcy złotych. – Nauki przyrodnicze ukierunkowane są na
uczniów Liceum Ogólnokształcącego i po
nowoczesnym wyposażeniu pracowni biologii szkolenie odbywać się będzie metodą eksperymentu – podsumował Dyrektor
J. Olearczyk.
Sebastian Czech
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Spotkanie Powiatowej Rady Kobiet KGW
Zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości na terenie powiatu brzozowskiego, a także hodowla drobiu przydomowego, to główne tematy posiedzenia
Powiatowej Rady Kobiet Kół Gospodyń
Wiejskich w Brzozowie, które odbyło się
15 listopada br.

Prelekcja Andrzeja Boratyna z WODR w Boguchwale na temat hodowli drobiu przydomowego

łudzają pieniądze od osób starszych. Przede
wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod
członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie
podejmujmy żadnych pochopnych działań.
Aleksandra Ekiert - Przewodnicząca
Nie informujmy nikogo telefonicznie o iloPowiatowej Rady Kobiet KGW w Brzozowie
ści pieniędzy, które mamy w domu lub jakie
Podczas spotkania podkomisarz przechowujemy na koncie. Zadzwońmy do
Anna Karaś z Komendy Powiatowej Po- członka rodziny, zapytajmy o to czy osoba,
licji w Brzozowie poinformowała ze- która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej
potrzebuje. Pamiętajmy, że
branych o programie profilaknikt nie będzie nam miał za
tycznym „Bezpieczny Senior”,
złe tego, że zachowujemy
realizowanym przez policję
się rozsądnie. Nie ulegajw trosce o osoby starsze, zwłaszmy presji czasu wywieranej
cza mieszkające samotnie. Poprzez oszustów – podkreślidzieliła się także policyjnymi
ła podkom. A. Karaś. Poddoświadczeniami. Przestrzegaczas swojego wystąpienia
ła, aby zachowywać ostrożność
przypomniała podstawowe
i czujność przed oszustami wyzasady ruchu drogowego,
łudzającymi pieniądze różnymi
jak je przestrzegać, aby być
metodami, m.in. „na wnuczka”,
bezpiecznym i nie stwa„na policjanta”. - Prowadzone
rzać zagrożenia na drodze.
akcje profilaktyczne przynoszą
Omówiła również temat
efekty. Coraz więcej osób ma
przemocy domowej wobec
świadomość tego, w jaki sposób
podkom. Anna Karaś
osób starszych.
działają sprawcy oszustw i jak
W posiedzeniu wziął udział Andrzej
nie stać się ich ofiarą. Przestępcy nie pozostają jednak w tyle i modyfikują swoje Boratyn z Wojewódzkiego Ośrodka Dodziałania. Wykorzystują zaufanie społe- radztwa Rolniczego w Boguchwale. Zapoczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wy- znał uczestników z zasadami teoretycznymi
24

i praktycznymi dotyczącymi chowu drobiu przydomowego. Przybliżył także
typy użytkowe, rasy, żywienie, rozród
i odchów drobiu, hodowanego przez rolników ze względu na mięso, jaja, pierze
czy też w celach dekoracyjnych.
Zachęcał także do zakładania przy
gospodarstwach domowych ferm chowu
drobiu wodnego, który obecnie ma na
rynku coraz większy popyt. W Polsce zainteresowanie gęsiną wzrasta, dlatego dla
rolników chów gęsi w warunkach ekologicznych mógłby stać się dodatkowym
źródłem dochodu.
Posiedzenie prowadziła Aleksandra Ekiert – Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet Kół Gospodyń
Wiejskich w Brzozowie. W spotkaniu
uczestniczyli: Ewa Szerszeń – Naczelnik
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Justyna Kopera – Kierownik Biura
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”, a także Edward Sowa - Sekretarz
Rady Regionalnego Związku Kółek
i Organizacji Rolniczych w Krośnie oraz
przedstawicielki KGW z terenu powiatu
brzozowskiego.
Anna Kałamucka
http://www.powiatbrzozow.pl
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80 lat minęło…

ubileusz osiemdziesięciolecia swego
istnienia świętował Ludowy Zespół Obrzędowy „Haczowskie wesele”. Rocznica
uczczona została wystawieniem trzyaktowej sztuki „Haczowskie wesele” na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku w Haczowie.
Historia „Haczowskiego wesela”
sięga 1936 roku, kiedy to Haczowianin Stanisław Wysocki został poproszony przez
Zarząd Związku Teatrów i Chórów Ludowych we Lwowie (którego był członkiem)
o wystawienie jakiegoś obrzędu ludowego
z terenu Haczowa na mającym się odbyć
w maju 1937 r. konkursie „Polska Nizinna
w Pieśni i Tańcu” organizowanego w ramach Dni Krakowa. Wtedy zaproponował
właśnie wystawienie starego wesela haczowskiego. Udało mu się zebrać informacje na temat pieśni, zwyczajów i obrzędów
z końca XIX wieku (ok. 1880 r.). Melodie do pieśni spisywał przyjaciel Wysockiego - Bronisław Kaszowski. Scenariusz
został przyjęty przez Sąd Konkursowy,

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

a późniejszy konkursowy występ okazał się
ogromnym sukcesem, gdyż zespół otrzymał jedną z dwóch nagród. Sukces ten oraz
niebywale ciepłe przyjęcie spowodowały,
że Stanisław Wysocki dopisał kolejne dwa
akty: „Zaloty” oraz „Robienie wianków”.
Sztuka przedstawia historię 21-letniej Karolci. Dziewczyna jest jedynaczką,
zakochaną w Jędrku – młodzieńcu, lekkoduchu zbliżonym do niej wiekowo. Wkrótce Karolcia dowiaduje się, że ma wyjść za

mąż. Rodzice i przyszli swatowie postanowili połączyć ją węzłem małżeński z około 40-letnim Jaśkiem. Rodzice stwierdzili,
że będzie on stanowił dobrą partię dla ich
ukochanej jedynaczki. Obiekcje dziewczyny, która tak naprawdę nawet nie zna dobrze swego przyszłego męża, zostały sprowadzone przez jej matkę do stwierdzenia,
że na pewno się polubią, a później przyjdą
dzieci, więc nie będzie miała za dużo czasu na rozmyślanie o swojej sytuacji. Tak
więc Karolcia godzi się z wolą rodziców
i widzowie mogą dalej obejrzeć przedślubne targi, świętowanie zaręczyn i dalsze
przygotowania do ślubu. Panna młoda zostaje pięknie wystrojona, w towarzystwie
swaszki idzie do kościoła. Później sztuka
przenosi w kolorowy świat uczty weselnej,
gdzie królują przepiękne regionalne stroje,
tańce, dobra zabawa i oczywiście „oczepiny”. Oglądając sztukę nie sposób nie zwrócić uwagi na wspomniane już stroje. Panie
mają na sobie białe batystowe koszule bogato zdobione haftem, na które wkładany
jest gorset ozdobiony koralikami i długą
wstążką. Wszystko to ubogacone jest sznurami korali. Uwagę zwracają też pięknie
haftowane spódnice i zapaska (fartuszek).
Panowie występują w białych koszulach,
na które nakładany jest spencerek (kamizelka) oraz płócienne spodnie ozdobione
szerokim, bogato zdobionym skórzanym
pasem. – „Haczowskie wesele” to sztuka,
w której mój dziadek zawarł trzy najważniejsze jego zdaniem prawdy: miłość do
Pana Boga, poszanowanie starszych oraz
umiłowanie ziemi ojczystej. Sztuka, którą
napisał dla swojej ukochanej wsi, miała za
zadanie zachować w pamięci obyczaje naszych przodków. Wydaje mi się, że ten cel
został osiągnięty, a „Haczowskie wesele”
już od osiemdziesięciu lat pokazuje kolejnym pokoleniom, nie tylko w Haczowie,
dawne zwyczaje, pieśni, stroje i kulturę
tamtych lat – opowiadała Małgorzata Nowicka – wnuczka Stanisława Wysockiego,
również występująca w sztuce.
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Obecnie, od 1968 roku, funkcję
kierownika zespołu pełni Bożena Antosz
– córka Stanisława Wysockiego. Występom zespołu od lat towarzyszy „Haczowska Kapela”. Przez te wszystkie lata już
wiele pokoleń grało w sztuce, a „Wesele
haczowskie” gościło na wielu polskich
scenach zdobywając czołowe miejsca
w ogólnopolskich i regionalnych festiwalach, przeglądach i konkursach tradycyjnego tańca ludowego. Zespół uhonorowany

został też m.in. nagrodą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego – za
całokształt działalności Zespołu, Statuetką
BORYNY za zajęcie I miejsca w kategorii
Zespoły Obrzędowe Prezentujące Folklor
Autentyczny na VII Festiwalu Obrzędów
Weselnych – Europejska Biesiada Weselna
2003, nagrodami Starosty Brzozowskiego
czy też nagrodami Wójta Gminy Haczów.
Ludowy Zespół Obrzędowy ma na swoim

koncie także nagrodę Fundacji „CEPELIA”
z Warszawy oraz Nagrodę Stowarzyszenia
Twórców Ludowych w Łowiczu. – Ludowy
Zespół Obrzędowy „Haczowskie wesele”
chyba jak żaden inny przekazuje kolejnym
pokoleniom te piękne i nieraz już zapomniane tradycje naszej ziemi. Sztuka w czarowny
i obrazowy sposób pokazuje niczym nie skażony folklor, wiernie odtwarzając tradycje
naszych dziadów i pradziadów. Nie sposób
tu wyrazić ogromu naszej wdzięczności
pani Bożenie Antosz i wszystkim członkom
zespołu, za ich pracę, poświęcenie, zaangażowanie i przede wszystkim chęci, że chcą
nadal wartości zawarte w tej sztuce przekazywać i kultywować dzieło pana Stanisława Wysockiego. Za tę ich działalność oraz
promowanie naszej małej haczowskiej Ojczyzny chciałabym im jeszcze raz serdecznie podziękować oraz życzyć jeszcze wielu
kolejnych sukcesów – podsumowała Maria Rygiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Wypoczynku w Haczowie, który
sprawuje patronat nad zespołem.
Elżbieta Boroń, fot. Andrzej Józefczyk

„Droga ku wolnej Polsce”
10 listopada br. uczciliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak co roku, społeczność Trześniowa
obchodziła to święto w sposób bardzo uroczysty. Tradycyjnie odbył się przemarsz
pocztów sztandarowych pod pomnik ofiar
poległych w czasie I Wojny Światowej
i wojny polsko–bolszewickiej, by złożyć
kwiaty i zapalić znicze. Następnie uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi Szkoły Podstawowej i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Trześniowie udali się do
Domu Ludowego na uroczystą akademię.
Swoją obecnością uświetnili ją zaproszeni goście: Stanisław Jakiel – Wójt
Gminy Haczów, Tadeusz Wójcik – Radny
Rady Gminy Haczów i sołtys wsi Trześniów, Jan Siudyła – Radny Rady Gminy Haczów a zarazem sołtys wsi Buków,

ks. wikariusz Michał Szubra, delegacja
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowana przez: gen. Januarego Komańskiego, płk. Andrzeja Iskrowicza, płk.
dr. Tomasza Kędrę, płk. Marka Borkowskiego, st. sierż. Ryszarda Proroka oraz
przedstawiciele instytucji i organizacji
współpracujących ze szkołą. Serdecznie
przywitała ich Dyrektor Szkoły Joanna
Kaczor, która w swoim wystąpieniu przybliżyła zebranym historię naszego kraju –
czasów, gdy Polska straciła niepodległość
i zniknęła na 123 lata z mapy świata.
Po części oficjalnej z programem
artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły
Podstawowej w Trześniowie pod kierunkiem Magdaleny Kruczek, Beaty Rymarowicz, oraz Bogusława Malinowskiego.
Spektakl „Droga ku wolnej Polsce” w no-

watorski sposób przedstawiał losy Polaków
w dążeniu do wolności. Na scenie pojawiły
się postacie białe – symbolizujące Polaków
oraz czarne – zaborców. Wywiązała się
bitwa, niszczone były symbole polskości.
Największy nacisk położono na ukazanie
ducha narodu polskiego, który w czasie
123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Wykorzystano
przejmującą muzykę, elementy pantomimy,
wszystko działo się w ruchu. Całość dopełniły pieśni patriotyczne i żołnierskie bliskie
sercu każdego Polaka oraz tańce: polonez
i taniec polskiej flagi. Uczniowie wykazali
się talentami aktorskimi i w przedstawione
postacie wcielili się znakomicie. Program
dostarczył widzom wielu wzruszeń i został
nagrodzony gromkimi brawami.
Dzień ten dla wielu był lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie
w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
Magdalena Kruczek

Część artystyczna w wykonaniu uczniów SP w Trześniowie
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„Świat magiczny, tajemniczy”
– promocja tomiku wierszy Krystyny Jagniszczak w Krzywem
Niedzielne popołudnie 19 listopada
br. w Domu Ludowym w Krzywem rozbrzmiało poezją i piękną muzyką. A stało
się to dzięki zorganizowanej w tym dniu
promocji tomiku wierszy Krystyny Jagniszczak pt. „Świat magiczny, tajemniczy”.
Pani Krystyna pochodzi z Krzywego,
tutaj spędziła swoje dzieciństwo i młodość,
ale późniejsze losy przeniosły ją do Sanoka, gdzie założyła rodzinę, a później aż do
Grecji, gdzie już pozostała i mieszka od
25 lat. I właśnie tam, na greckiej ziemi, pomimo borykania się z ciężką chorobą, jaką
jest stwardnienie rozsiane, tworzy poezję,
w której z jednej strony ukryta jest prostota,
a z drugiej głęboka życiowa mądrość. Wiersze pani Krystyny skierowane są zarówno
do dorosłych, jak i do dzieci, i tak właśnie
pogrupowano je w wydanym tomiku.

Julia Krzywda, Katarzyna Rudy i Faustyna Winnik. Pięknie zaprezentowało
się również trio gitarowe, wykonując
popularne utwory rozrywkowe takie
jak: „Lubię wracać tam, gdzie byłem”
i „Z tobą chcę oglądać świat” z repertuaru Z. Wodeckiego oraz „Nothing Else
Matters” grupy Metallica. Na gitarach
zaprezentowali się Katarzyna Kot (także wokalnie), Emilia Seman i Mateusz
Froń. Piękną oprawę muzyczną ubogaciła ponadto flecistka z Krzywego
Kasia Kondracka poruszając zebranych
rzewnym brzmieniem fletu między innymi w utworach „Człowieczy los”
z repertuaru Anny German, czy „Znasz
li ten kraj”. Nieodłącznym wręcz już
akcentem towarzyszącym krzywieckim spotkaniom kulturalnym jest też

Zbiór tych pouczających, ale także
bardzo osobistych, pełnych wspomnień
i tęsknoty wierszy powstał dzięki kilkumiesięcznym staraniom Bogusławy Krzywonos, przy wsparciu ludzi dobrej woli oraz
dofinansowaniu uzyskanym ze środków
powiatu brzozowskiego.
Podczas niedzielnego spotkania, które w całości zostało wyreżyserowane przez
panią Bogusławę, recytowane były wiersze
autorki, a wśród nich m.in. „Świat magiczny, tajemniczy”, „Wspomnienia”, „Piszę,
bo…”, „Tęsknota za krajem”, „Przemijanie”, „Terroryzm”, „Perspektywa” i inne.
Recytowały je dzieci i młodzież, ale także,
co było zresztą bardzo oryginalnym pomysłem, krewni pani Krystyny, mieszkający
w Polsce, a rozsiani po całym Podkarpaciu. Recytacji towarzyszyła doskonała
oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu
smyczkowego „Con Amore” z Sanockiego Domu Kultury pod kierownictwem
Grażyny Dziok, również spokrewnionej
z Krystyną Jagniszczak. Licznie zebrani widzowie mogli poddać się dźwiękom
wspaniałej muzyki skrzypcowej i posłuchać
między innymi takich klasycznych perełek,
jak „Preludium” D. Szostakowicza, „Walc
Barbary” W. Kazaneckiego, czy „Skrzypka
na dachu” J. Bock’a. Na skrzypcach grały

poetyka innego miejscowego twórcy,
a mianowicie Mieczysława Nykla. Pan
Mieczysław specjalnie na tę okazję napisał wiersz pt. „Czar wiejskiej szkoły”
i w nim to zaprezentował świat swej
malutkiej krzywieckiej ojczyzny, malutkiej, ale przepełnionej utalentowanymi ludźmi, charakteryzującej się
swoistym urokiem i szczycącej się tradycjami przekazywanymi od najstarszych krzywieckich rodów.
Kolejnym bardzo miłym punktem spotkania były podziękowania od
samej autorki tomiku, która poprzez
nagranie dźwiękowe przysłane z Grecji
drogą mailową podziękowała wszystkim osobiście. Radosnym dla wielu
akcentem były również nagrody w postaci kosmetyków ufundowane przez
firmę „Oriflame”, którą na spotkaniu
w Krzywem reprezentowali konsultanci: Gabriela Galant, Karol Rychlicki,
Katarzyna Kot i Emilia Seman. Oczywiście nie obyło się bez podziękowań
i dyplomów (projektu Macieja Haudka)
wręczanych przez główną organizatorkę spotkania Bogusławę Krzywonos. Podziękowała ona osobom, które
wsparły ją w projekcie, w tym zespołowi redakcyjnemu tomiku: Grzegorzowi

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Ciporze, Jadwidze Rajtar-Żaczek i Katarzynie
Kot. Podziękowanie również otrzymał Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski za dofinansowanie całego przedsięwzięcia.
Tomik wraz z pisemnym podziękowaniem otrzymali też krewni pani Krystyny
Jagniszczak, którzy aktywnie włączyli się

w zorganizowanie imprezy: Sławomira Batruch - mama autorki, Grażyna Dziok - szwagierka, Katarzyna Jagniszczak- teściowa i Danuta Pęcherek - siostra. Wyrazy wdzięczności
otrzymali też młodzi artyści recytujący na scenie wiersze poetki, a były to: Ola i Małgosia
Howorko, Krzyś Kocyła, Kasia Kot i Emilia
Seman, a także wymienieni wcześniej wykonawcy utworów muzycznych.
Na zakończenie Pani Bogusława podziękowała wszystkim obecnym za liczne
przybycie. Później w miłej i, można by rzec,
natchnionej poetycko i muzycznie atmosferze wszyscy częstowali się pysznymi przekąskami, ciastem, kawą, herbatką i wybornymi proziakami pani Nyklowej, rozmawiając
i ciesząc się z tak pięknie spędzonego popołudnia. Oczywiście każdy, kto wziął udział
w spotkaniu otrzymał tomik wierszy pani
Krystyny Jagniszczak, aby w długie zimowe
wieczory móc przenieść się w Jej malowniczy,
nieco bajkowy i idealistyczny świat, w którym
biegnąc za marzeniami, nigdy nie gubi się nadziei, że kiedyś się je osiągnie, choć będzie to
wymagało pracy, trudu i poświęcenia.
Jadwiga Rajtar-Żaczek
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Gmina Dydnia stawia na ochronę
środowiska naturalnego
Gmina Dydnia, wspólnie z gminą
Zagórz, zakwalifikowała się do realizacji projektu „Odnawialne źródła energii
w gminie Zagórz i gminie Dydnia”. Uroczyste popisanie umowy odbyło się w Zagórzu w obecności władz państwowych,
wojewódzkich oraz przedstawicieli władz
obu zainteresowanych gmin.
Rozwój związany z wytwarzaniem
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wynika z potrzeby ochrony środowiska oraz wzmocnienia bezpieczeństwa
energetycznego Polski. Celem działań
w tym zakresie jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
wspieranie rozwoju technologicznego
i innowacji, tworzenie możliwości rozwoju regionalnego oraz większe bez-

pieczeństwo dostaw energii zwłaszcza w
skali lokalnej. – Ogromnie się cieszę, że tematyka odnawialnych źródeł energii spotkała się
z tak dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Z początkowych 13
gospodarstw domowych finalnie zdeklarowało się aż 164. Myślę, że działania te mają
charakter perspektywiczny z uwagi na to,
że wśród tych zgłoszeń większość to młodzi ludzie praktycznie podchodzący do życia
i jego kosztów – mówił Jerzy F. Adamski
– Wójt Gminy Dydnia.
Realizacja projektu polegać będzie
na budowie różnych rodzajów instalacji
OZE, a w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę,
paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

W samej gminie Dydnia zgłoszono zapotrzebowanie na panele fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły klasy V
na biomasę. Wartość inwestycji w gminie Dydnia przekroczy 2 miliony 700
tysięcy złotych.
Przedsięwzięcie to dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto), czyli ponad
2 miliony 130 tysięcy złotych. Wkład
własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek
VAT (tj. 8% w przypadku montażu na
budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na
gruncie czy budynku gospodarczym).
Realizacja i rozliczenie całego zadania
planowane jest na przyszły rok.
Elżbieta Boroń,
fot. Archiwum UG Zagórz

Kolejny etap remontu dworu zakończony
Zakończono zaplanowane na ten rok prace przy remoncie
zabytkowego dworu w Haczowie. Koszt tej inwestycji sięgnął prawie 120 tysięcy złotych.
Do tej pory wykonano kolumnadę od strony południowej
ze schodami, założono nową stolarkę okienno-drzwiową oraz zabezpieczono tynki najstarszej XVIII-wiecznej części budynku.
W tym roku udało się odbudować od podstaw kolumnadę wraz ze
schodami od strony północnej.
W przyszłym roku planowane jest wykonanie elewacji, by
budowla odzyskała swój dawny blask. Inwestycja, która w tym
roku pochłonęła 120 tysięcy złotych została dofinansowana przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w wysokości 40 tysięcy złotych.
– Dobra kultury mają dla każdego społeczeństwa ogromne znaczenie, stąd też otaczane są szczególną troską. Zabytki stanowią również element budowy tożsamości narodowej,
która jest przecież niezwykle istotna dla rozwoju zarówno
tego kulturalnego jak i społecznego. Gmina Haczów również,
w miarę możliwości, stara się przywracać dawny blask perłom
naszej rodzimej architektury. Dlatego też staramy się z każdych
możliwych źródeł pozyskiwać środki pozabudżetowe by temu
zadaniu podołać – stwierdził Piotr Sabat – Kierownik Refera28

tu Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych w Urzędzie Gminy
w Haczowie.
Przypomnijmy, że zespół parkowo–dworski składa się
z dworu oraz znajdujących się w jego otoczeniu oficyny, kaplicy
oraz oranżerii. Zespół stanowił własność rodziny Urbańskich.
Elżbieta Boroń

http://www.powiatbrzozow.pl
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Bezpieczeństwo przede wszystkim
Na terenie gminy Haczów oddano
do użytku kolejne odcinki chodników oraz
oświetlenia ulicznego. Działania te oraz
remont dróg, mają wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców i osób przejezdnych.
W tym roku na terenie gminy Haczów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich wykonano łącznie 1700 mb chodników. Powstały one
w Haczowie, Trześniowie, Jasionowie,
Jabłonicy Polskiej, Malinówce oraz Bukowie. – Dzięki stosownym porozumieniom
zawartym ze Starostwem Powiatowym
w Brzozowie oraz Urzędem Marszałkowskim udało się wykonać kolejne odcinki
chodników przy newralgicznych drogach
naszej gminy. Obecnie mamy już wykonanych 15 kilometrów chodników, co jest
ewenementem w skali powiatu. Mam nadzieję, że zarówno chodniki jak i oświetlenie uliczne w znacznej mierze przyczynią
się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy i pozwolą wszystkim uczestnikom ruchu drogowego bezpiecznie dotrzeć
do celu – mówił Stanisław Jakiel – Wójt
Gminy Haczów.

Chodniki wykonane przy drogach
powiatowych i wojewódzkich to wspólna
inicjatywa Gminy Haczów oraz Starostwa
Powiatowego w Brzozowie i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Instytucje
te dołożyły w te przedsięwzięcia własny
wkład finansowy w wysokości 50 procent.
Łączna wartość tej inwestycji wyniosła

Oświetlenie w Malinówce

1 milion 200 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie sięgnęło ok. 600 tysięcy złotych.
W tym roku kontynuowano także
rozbudowę oświetlenia ulicznego przy
drogach gminnych i powiatowych. Nowe
latarnie ustawione zostały w Bukowie,
Malinówce, Haczowie w przysiółku „Sicina” oraz od Haczowa w kierunku Jabłonicy
Polskiej. Zadanie to zostało sfinansowane
ze środków własnych w wysokości prawie
300 tysięcy złotych.
Chodnik w Jasionowie

Elżbieta Boroń, fot. Archiwum UG Haczów

Bezpieczniej w Domaradzu i Baryczy

Na terenie gminy Domaradz oddano do użytku
kolejne wyremontowane drogi gminne. Każda z nich
otrzymała nową podbudowę i nawierzchnię mineralno
– bitumiczną.

e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

W Domaradzu wyremontowano dwie drogi o łącznej długości 315 mb o wartości prawie
140 tysięcy złotych. Oprócz nowej
nawierzchni, przy drogach tych
wykonano przepusty, konieczne
zjazdy oraz pobocza. Remontu doczekało się także pięć dróg gminnych
w Baryczy. Położono tam także ponad 300 mb nawierzchni mineralno
– bitumicznej na drogach wskazanych przez Radę Sołecką Baryczy.
Koszty tego przedsięwzięcia sięgnęły prawie 126 tysięcy złotych.
– Wyremontowane drogi zostały
wytypowane przez Rady Sołeckie
obydwu miejscowości – jest więc

to odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie mieszkańców naszej gminy.
Nie są to może długie odcinki, bo każdy
z nich sięga kilkudziesięciu metrów,
niemniej jednak inwestycje te w znacznej mierze przyczyniły się do wzmocnienia komfortu przemieszczania się
tymi drogami. W miarę możliwości
remonty dróg będziemy kontynuowali
również w przyszłym roku – stwierdził
Jan Kędra – Wójt Gminy Domaradz.
Wspomniane wyżej inwestycje
drogowe sfinansowane zostały z funduszy Gminy Domaradz.
Elżbieta Boroń,
fot. Tomasz Bober
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mendowaliśmy Królowi Salmanowi projekt
jako godny finansowego wstawiennictwa.
I tak podjęto decyzję o przekazaniu Fundacji
Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
w Brzozowie stu tysięcy dolarów – podkreślił Mohamed Hussain Madani – Ambasador Arabii Saudyjskiej w Polsce. Jak zaznaczają darczyńcy,
możliwa jest kontynuacja współpracy między fundacjami
z Brzozowa i Arabii Saudyjskiej. – Na razie wsparcie było
jednorazowe, ale jeśli pojawią się potrzeby, oczekiwanie
dalszego współdziałania, to jesteśmy otwarci na kolejne
rozmowy – dodał saudyjski Ambasador.
W sumie saudyjski król Salman wydaje rocznie osiem
miliardów dolarów na wsparcie dzieci na całym świecie.
– Król Salman zareagował jako jedyny z dwóch tysięcy najbardziej zamożnych i wpływowych ludzi świata, których prosiliśmy o pomoc. Dlatego jestem mu bardzo wdzięczny, podziwiam jego wrażliwość i troskę o dzieci, które najbardziej
potrzebują pomocy w trudnych sytuacjach, ponieważ nie
mają wpływu na swój los, są zależne od dorosłych. Tym bardziej zatem powinniśmy o nich myśleć, starać się w miarę
możliwości wpływać pozytywnie na ich życie. Dotychczas na
budowę Wioski Dziecięcej zainwestowaliśmy około miliona
złotych, zaś do zakończenia projektu potrzebujemy jeszcze
trzech. Przyznana nam kwota jest najbardziej znaczącą
z dotychczasowych darowizn i traktujemy tę pomoc nie tylko
pod kątem stricte finansowym. Zapału do realizacji naszego
zamierzenia dotyczącego budowy Wioski Dziecięcej nigdy
nam nie brakowało, ale teraz poczuliśmy jeszcze silniejszy
wiatr w żagle – stwierdził Andrzej Bieńczak - Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom im. St. Bieńczak w Brzozowie.

Pieniądze z Arabii Saudyjskiej
dla brzozowskiej fundacji
Sto tysięcy dolarów otrzymała Fundacja Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak w Brzozowie na kontynuację budowy Wioski
Dziecięcej. Brzozowski projekt hojnie wsparło Centrum Pomocy Humanitarnej imienia saudyjskiego władcy, Króla Salmana. Uroczystości
związane z podpisaniem dokumentów i przekazaniem czeku odbyły się
30 listopada br. w brzozowskim ratuszu. Uczestniczyli w nich między
innymi szefowie Fundacji Pomocy Dzieciom Bożena i Andrzej Bieńczakowie oraz ambasador Arabii Saudyjskiej w Polsce Mohamed Hussain Madani i przedstawiciel Centrum Króla Salmana Aleid Mansour,
Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Brzozowski Janusz
Draguła.

Rodzinne Domy Dziecka należące do Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie mają umożliwić wychowankom prawidłowy rozwój
i stworzyć im szansę na dobry start w dorosłe życie. Takie z wykształceniem i umiejętnościami pozwalającymi na godziwe egzystowanie. Dwa
budynki już ukończono, a remont i rozbudowę trzeciego rozpoczęto.
W przyszłości planowana jest budowa czterech kolejnych. – Pieniądze
zostaną wydane na remont, rozbudowę i przebudowę budynku przeznaczonego na Małą Akademię Życia, czyli ośrodek edukacyjno-warsztatowy, wspierający rozwój dzieci, młodzież, ich rodziny. Zamierzamy organizować tam różnego rodzaju warsztaty, treningi, konferencje, słowem
chcemy, żeby Mała Akademia Życia tętniła pozytywną energią, żeby
kształtować w niej i wychowywać dzieci w duchu przyjaźni międzynarodowej, taki jest nasz cel – powiedziała Bożena Bieńczak – Wiceprezes
Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie.
Kilka lat temu brzozowska fundacja rozesłała na cały świat dwa
tysiące pakietów przetłumaczonych na kilkanaście języków informujących o inicjatywie budowy Wioski Dziecięcej i celu tego przedsięwzięcia. Adresatami stały się najbardziej wpływowe międzynarodowe instytucje, osoby piastujące najwyższe stanowiska rządowe oraz najbogatsze
światowe koncerny. Na apel o wsparcie odpowiedział Król Arabii Saudyjskiej. – Król wspiera dzieci na całym świecie, zatem zainteresował
się Fundacją również zajmującą się pomocą dla najmłodszych. Projekt
od początku wydawał nam się interesujący, ambitny, i co równie ważne, o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym. Sprawdziliśmy brzozowską
Fundację, potwierdziliśmy wielkie zaangażowanie jej założycieli, zobaczyliśmy prace realizujące plan budowy Wioski Dziecięcej i zareko-
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Fundacja Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy
Bieńczak, czy Wioska Dziecięca, to nie tylko opieka nad
dziećmi, zapewnienie im jak najlepszych warunków do rozwoju, ale również misja edukacyjna polegająca na uczeniu
szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od wyznania,
koloru skóry, czy pochodzenia. – To działania bardzo ważne
we współczesnym świecie. Rozchwianym, często mało przyjaznym. Dlatego wychowanie w duchu współpracy, wpajanie młodym od początku poszanowania ludzi ze wszystkich
stron świata, to podstawa zmiany różnych, negatywnych relacji – podsumował Andrzej Bieńczak.
Jeden z ukończonych budynków wchodzących
w skład Wioski Dziecięcej został już zamieszkany. – Mieszka tam rodzina przygotowująca się do bycia rodziną zastępczą, która finalizuje obecnie procedury z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie pozwalające na
przyjęcie niepełnosprawnego dziecka, a później kolejnych.
Sami posiadają pięcioro własnych dzieci i prowadzą szeroko
zakrojoną działalność na rzecz dzieci ze środowiska lokalnego – powiedziała Bożena Bieńczak – Wiceprezes Fundacji Pomocy Dzieciom im. St. Bieńczak w Brzozowie.
Sebastian Czech
http://www.powiatbrzozow.pl

Listopad/Grudzień.:. nr 9 (156)

Informacje z Gmin
23 listopada odbył się koncert charytatywny „Serce dla serca”, zorganizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom.
Jego celem było zebranie środków na leczenie 8-letniego Huberta Pelca ze Starej
Wsi. Hubert cierpi na padaczkę lekooporną. Obecnie jest już po skomplikowanej
operacji mózgu, ale czeka go jeszcze długa
rehabilitacja.
Prezes Fundacji Andrzej Bieńczak,
podkreślał jak ważna jest pomoc osobie
chorej. Tak naprawdę nigdy nie możemy
być pewni, czy sami nie będziemy takiej
pomocy potrzebować. Nie trzeba mieć
wiele, by dzielić się tym z innymi. Wystarczy dobre słowo, uśmiech, a czasem po
prostu obecność.
Swoje wielkie i otwarte serca pokazali uczniowie szkół Gminy Brzozów, którzy wystąpili na scenie specjalnie dla chorego kolegi. Utwory
zarówno wokalne, jak i taneczne przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej
w Turzym Polu, Szkoły Podstawowej Nr 1
w Humniskach, Szkoły Podstawowej Nr 1
w Brzozowie, Szkoły Podstawowej Nr 2

Serce dla serca

– koncert charytatywny dla Huberta Pelca

Anna Dąbrowska

Michał Szuba (Miguel Moon) i Marta Bujalska

w Przysietnicy, Szkoły Podstawowej w Starej
Wsi oraz Gimnazjum w Brzozowie. Koncert
swoją obecnością zaszczycili Ania Dąbrowska
– wieloletnia podopieczna Fundacji, oraz Michał Szuba – Miguel Moon i Marta Bujalska.
W trakcie koncertu przeprowadzono
zbiórkę pieniędzy w kwocie 4613,31 zł, 5 €,

Pamiątkowe zdjęcie uczestników koncertu charytatywnego

z której dochód w całości przekazano
na rehabilitację Huberta. Zbiórka wciąż
trwa, ponieważ prowadzą je dodatkowo
szkoły oraz spływają wpłaty od darczyńców indywidualnych.
W imieniu Huberta i jego rodziny pragniemy podziękować wszystkim
darczyńcom, uczestnikom koncertu, opiekunom oraz organizatorom.
Swoją pracą i obecnością
pokazali Państwo jak
wielkie mają serca, jak
wrażliwi są na krzywdę drugiego i jak wiele
można zdziałać, łącząc
siły. Oby w przyszłości
takich wydarzeń było
coraz więcej. Bo watro
pomagać.
Beata Szostak

Słomiane i filcowe cudeńka na święta

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu z siedzibą
w Warze wraz ze swoimi filiami zaprosiła wszystkich chętnych na warsztaty,
w czasie których wykonywano ozdoby
choinkowe. Tym razem głównym materiałem roboczym była słoma.
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

- Warsztaty, zarówno te przed Bożym Narodzeniem jak i Wielkanocą, stały
się już taką swoistą tradycją. W tym roku,
po sugestii pani Agaty Dudy – nauczycielki
z Hłudna, postanowiliśmy spróbować wykonać choinkowe ozdoby ze słomy. Jako,
że technika ta nie jest zbyt popularna, stąd

też najpierw same musiałyśmy się nauczyć
sztuki plecenia ze słomy. Miałyśmy doskonałą nauczycielkę panią Katarzynę Pyc, która
tworzy słomiane cuda, więc wszystko poszło
sprawnie i w czasie warsztatowych zajęć mogłyśmy się naszymi umiejętnościami podzielić z mieszkańcami naszej gminy – wyjaśniała
Danuta Kusińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą
w Warze.
Warsztaty wykonywania ozdób ze
słomy zorganizowano w filiach bibliotek
w Hłudnie, Warze i Nozdrzcu. W bibliotece
w Siedliskach zaś, postawiono na ozdoby
z filcu. Na spotkania mógł przyjść każdy
chętny. Nie zabrakło więc ani dzieci, ani
młodzieży ani osób starszych. Swoich sił, ze
znakomitym skutkiem, próbowali również
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Powstały
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piękne gwiazdki, plecionki, aniołki, renifery i inne świąteczne dekoracje. – Dawno
temu ozdoby ze słomy były bardzo popularne
w naszym regionie. Po prostu powróciłyśmy
do tradycji naszych przodków. Starsi uczestnicy naszych warsztatów z rozrzewnieniem
wspominali dawne czasy, zaś młodzi z narastającą ciekawością i prawdziwym entuzjazmem
wykonywali kolejne ozdoby. Wszyscy jednak
zgodnie przyznali, że nie jest to trudne zajęcie
i że przynosi ono ze sobą relaks i odprężenie
– podsumowała z uśmiechem Beata Piskorek
– Bibliotekarz w Nozdrzcu.
Elżbieta Boroń

Życie jest pasją
Na terenie gminy Jasienica Rosielna zakończono realizację
projektu „Toksykomania, wiem co to jest! Nie dam się wciągnąć
w statystykę – Gmina Jasienica Rosielna dobrym przykładem”.
Przedsięwzięcie, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, swe działania skierował do młodzieży z terenu
swojej gminy.
Projekt realizowany był od czerwca do grudnia br. Został
on podzielony na kilka etapów, które adresowane były nie tylko
do młodzieży, ale również do rodziców i pracowników instytucji
działających na rzecz dziecka i rodziny. Efektem projektu stały
się dwie debaty - jedna dla rodziców „Portret mojego dziecka”
i druga społeczna „Pomagać efektywnie - chronić dzieci”. Jednak
gros działań skierowanych było przede wszystkim do młodych.
Z myślą o nich zorganizowano warsztaty terapeutyczne „Poznać
siebie, pokonać swoje problemy”, warsztaty taneczne i hip-hopowe, a także wyjazdy plenerowe m.in. na mecz żużlowy KSM
Krosno oraz mecz piłki siatkowej Klubu „Resovia” Rzeszów.
Młodzież miała okazję spotkać się również z zawodnikami obu
klubów, a także zwiedzić siedzibę żużlowców. Pokłosiem jest
również nowa formacja młodzieżowa „Klub młodzieży niepokornej ale myślącej”. Ogółem projekt swoimi działaniami objął
ponad 300 beneficjentów, z czego 100 uczniów weszło w skład
tzw. grupy warsztatowej.
Realizacja projektu podsumowana została konferencją
„Pasja życia”, w trakcie której dokładnie omówiono i podsumowano poszczególne jego etapy oraz zaprezentowano osiągnięcia
młodzieży. Na scenie wystąpiła grupa dziewcząt, pokazując wypracowany układ choreograficzny, a także chłopcy, którzy razem
z profesjonalnymi wykonawcami muzyki hip – hop Tomkiem
„Hiobem” Karenko oraz Łukaszem „Wiecznym” Wieczorkiem

wykonali napisany przez siebie utwór. – Kiedy pojawił się pomysł projektu i padały różne pomysły, ja zastanawiałam się, czy
ma możliwość realizacji projekt skierowany do wszystkich, a nie
tylko do beneficjentów GOPS, rodzin zagrożonych czy rodzin z dysfunkcjami. Okazało się, że swymi działaniami złamaliśmy pewien
stereotyp myślowy, ponieważ taka forma pracy to był przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Najprościej mówiąc profilaktykę należy
kierować do wszystkich. W ten sposób uniknęliśmy etykietowania,
a działania, którymi objęliśmy dzieci, młodzież, rodziców, przedstawicieli instytucji niosących pomoc rodzinom spotkały się z szeroką aprobatą społeczną, czego dowodem było mnóstwo ciepłych
słów uznania. Przez te kilka miesięcy udało nam się zrealizować

wiele cennych przedsięwzięć - począwszy od stworzenia „Klubu
młodzieży niepokornej ale myślącej”, która pięknie wkomponowała się w projektową ideę wolontariatu, poprzez zorganizowanie
debat z udziałem specjalistów od uzależnień, po działania skierowane stricte do młodzieży. Była to ciężka praca, ale przyniosła ona
nam olbrzymią satysfakcję. Mamy świetną młodzież, niezwykle zaangażowaną, pracowitą i chętną do współpracy. Jestem dla nich
pełna podziwu i bardzo im dziękuję – mówiła Bernardyna Zygarowicz – Filar – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej.
Projekt zrealizowany został w ramach
„Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im.
Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”,
koordynowanego przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Koszt projektu
przekroczył 53 tysiące złotych, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło ponad
46 tysięcy złotych. Pozostała kwota wyłożona
została ze środków własnych Gminy Jasienica
Rosielna.
Elżbieta Boroń
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„Teatralna Jasienica to talentów okolica”
Tytułowe hasło to myśl przewodnia projektu zrealizowanego w Zespole
Szkół w Jasienicy Rosielnej. Zwieńczeniem przedsięwzięcia był przegląd teatralny, w którym udział wzięły cztery
szkoły z gminy Jasienica Rosielna oraz
grupa teatralna ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bliznem.

Założenia projektu przedstawiła
koordynator Agnieszka Masłyk

Projekt to pomysł Damiana Kierka, reżysera i twórcy teatru TATA oraz
teatru „Bestia”. Został on zrealizowany
w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2017 i dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. – W projekcie wzięli udział
uczniowie II klasy Gimnazjum, którzy
pod okiem pana Damiana Kierka przygotowali i pokazali nam II część „Dziadów”
Adama Mickiewicza. Myślę, że dzięki tej
inicjatywie nasi uczniowie przeżyli taką
prawdziwą przygodę z teatrem. Wiele się
nauczyli, zdobyli nowe doświadczenia

i poprawili kunszt aktorski. Zajęcia teatralne pomogły też zaspokoić wyrażane przez
uczniów potrzeby zyskania nowych kompetencji, takich jak: umiejętność poprawnego wysłowienia się, wypowiedzenia myśli,
właściwa prezencja, autoprezentacja, zachowanie przed kamerą. Próby odbywały się w naszej szkole oraz na scenie kina

Fragment przedstawienia

w Jasienicy Rosielnej. Myślę, że zaproszenie na przegląd innych szkół i ŚDS-u pozwoliło wszystkim poczuć ten specyficzny
teatralny klimat i pokazać, że mamy naprawdę niezwykle zdolną i pracowitą młodzież – mówiła Agnieszka Masłyk – Koordynator projektu „Teatralna Jasienica to
talentów okolica”.
Na jasienickiej scenie zaprezentowano publiczności całą paletę różnorodności
teatralnej. Była komediowa bajka „Kopciuszek” wg Jana Brzechwy ukazana przez
uczniów IV klasy Szkoły Podstawowej
w Woli Jasienickiej czy też zaadaptowa-

na na potrzeby przedstawienia dwujęzyczna bajka pruska „Królewna Śnieżka” na
podstawie tekstu Kabaretu „Ciach”, którą
zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół
w Orzechówce. Grupa Teatralna ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem
wystawiła „Pokonamy fale”, zaś reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bliznem – „Lilije” Adama Mickiewicza.
Na końcu zaprezentowali się gospodarze ze wspomnianą już II cz. „Dziadów”.
– Ogromnie się cieszę, że wszystkie szkoły
z terenu gminy przyjęły nasze zaproszenie,
a pani Wójt Urszula Brzuszek objęła honorowym patronatem to przedsięwzięcie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że ci młodzi
aktorzy przekonali nas, że teatr nie nudzi,
nie nuży, ale dostarcza rozrywki i wspaniale
bawi sprawiając, że świat staje się bogatszy
i po prostu lepszy – podsumowała Krystyna
Szarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej.
Elżbieta Boroń
Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu
„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”
dofinansowanego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Reginalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja
Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie
LGD „TRYGON - Rozwój i Innowacja”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego nagradza „GEST”
24 listopada w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta, jubileuszowa gala, podczas której po raz
dziesiąty wręczono nagrody w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. W uroczystości udział wzięli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Przewodniczący
Sejmiku Jerzy Cypryś, Radny Stanisław Bartnik oraz Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.
W uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych, nagrodę po raz trzeci
otrzymał Zespół Tańca Estradowego „GEST” działający przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Brzozowie. W imieniu zespołu Nagrodę odebrał
Prezes Stowarzyszenia Sportowo-Tanecznego „GEST” Pan Adam Kędra
z córkami Amelią i Mileną - tancerkami Zespołu „GEST”. Dziękujemy Dyrektor ZSO w Brzozowie Dorocie Kamińskiej za udostępnienie sali na zajęcia oraz umożliwienie naszej działalności artystycznej.
W imieniu dzieci i ich rodziców szczególne podziękowania kierujemy
do Pana Adama Gerlacha z Izdebek, właściciela firmy NIKO-GAB, który
w 2017 roku wspierał „GEST” finansowo, umożliwiając udział w festiwalach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz wyjazd dzieci na wakacje
do Zakopanego.
Marek Grządziel
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

Amelia i Milena Kędra odebrały nagrodę
w imieniu zespołu Tańca Estradowego „GEST”
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Ocalić od zapomnienia
Zjazdy Kapel Ludowych to
stały punkt programu wielu imprez
folklorystycznych Podkarpacia.
I Zjazd odbył się 8 XI
1992 r. z inicjatywy p. Krystyny
Kafara z GOK w Sanoku. Brały
w nim udział: „Kamraty” ze
Strachociny, „Ziemia Sanocka”
z Nowosielec, „Graboszczanie”
z Grabownicy, „Bukowianie” z Bukowska, „Wolanie” z Woli Sękowej.
Zjazd odbył się w Prusieku. Piękne
Występ „Graboszczan” podczas Komańczańskiego
zakończenie zainicjował skrzypek
Taboru Muzycznego
Piotr Przyboś z Bukowska – ustawił w grupach skrzypków, klarnecistów, Pytlak – skrzypce prym, Kazimierz
basistów, akordeonistów i śpiewaków. Sokalski – klarnet, Zbigniew KowalMuzykanci i śpiewacy wspólnie wykonali ski i Ryszard Dżoń – akordeon, Michał Konopacki – skrzypce sekund,
3 utwory, a pan Piotr dyrygował.
Następne zjazdy to w 1993 r. Franciszek Czubski – kontrabas, Agaw Bukowsku i w Grabownicy, w 1994 roku ta Korfanty, Monika Czas i Marian
w Domaradzu, w 1995 roku w Nozdrzcu, Tybor – wokal.
Kapela brała udział w nagraniu
w 1996 roku w Haczowie. Zjazdy Kapel
organizowano w różnych miejscowo- do promocyjnego filmu „Powiat brzościach, ale X Zjazd był w Strachocinie zowski”, prezentując swe melodie
w scenerii „Małego Skansenu”
w gminie Sanok w 1999 r.
Mamy rok 2017. Wiele kapel w Grabownicy.
Józef Cupak poeta z Wary pięknie
z tamtego okresu już nie istnieje, jedynie zostały archiwalne zdjęcia, nagrania, napisał: Lecz ty dalej graj kapelo
czy to na płytach DVD, czy CD, czy też Chociaż skład się zmienia
w nagraniach Radia Rzeszów, które po- Niech nie milkną nigdy w uszach
siada bogaty zbiór archiwalnych nagrań, Owe swojskie brzmienia.
dzięki inicjatywom współpracy z kapelami Żeby ludzie serc gorących
P. Jolanty Danak-Gajdy. „Graboszczanie” I wielcy i mali
od 1992 r. współpracują z Radiem Rzeszów, Z łezką w oku, z serca drżeniem
dlatego też słuchacze, po wysłuchaniu au- Zawsze cię słuchali.
Dzięki zaangażowaniu pracowników
dycji „Na ludową nutę” czy „Plebiscyt kapel” – nieraz dzwonią do mnie dziękując za Starostwa Powiatowego w Brzozowie archiwalne nagrania kaset wideo zostały zapimuzykę i śpiew „Graboszczan”.
W 2017 r. kapela „Graboszczanie” sane na płytach DVD. Są to nagrania Zjazbrała udział w wielu spotkaniach kapel dów Kapel Ludowych m.in. w Domaradzu,
m.in.: w Nowej Sarzynie, w Błażowej, w Nozdrzcu, Zarszynie, Strachocinie, czy
Mrzygłodzie w gminie Sanok, w Wesołej też archiwalne nagranie z „Wrzeciona”
– gmina Nozdrzec, w Jasienicy Rosiel- w Nowej Sarzynie z roku 1998, czy I Dożynej, czy też w Rymanowie Zdroju 15 VIII nek Powiatowych w Nozdrzcu z roku 1999.
w Regionalnym Przeglądzie Kapel oraz Są również udokumentowane widowiska
obrzędowe „Graboszczan” – m.in. „Hero27 VIII w Obarzymie - gmina Dydnia.
Skład kapeli w 2017 r. to: Tadeusz dy”, „Żeby chleba było do syta” czy „Dep-

Warto Wiedzieć
towiny” z 1992 r. (występ w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie). Wszystkim
zaangażowanym w to przedsięwzięcie
dziękuję staropolskim „Bóg zapłać”.
„Graboszczanie”
sukcesywnie
gromadzą tradycyjne melodie, teksty
pieśni, czy opisy obrzędów i zwyczajów. Tak powstało niepowtarzalne widowisko obrzędowe „Nasza Krasula”.
W 2017 r. było ono prezentowane 50ty raz. Jubileuszowy występ „Naszej
Krasuli” odbył się 10 IX 2017 w Biłgorajskim Centrum Kultury na imprezie
„Podwieczorek artystyczny z Grabosz-

czanami”. Gorąco przyjęli mieszkańcy
Biłgoraja ponad 60-minutowy występ kapeli „Graboszczanie” i „Naszą Krasulę”. Natomiast widowisko jako program
edukacyjny było prezentowane 7 lutego
2017 r. w ZSO w Brzozowie z inicjatywy
Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
Młodzież nie zna tradycji wsi podkarpackiej, bo wiek XXI diametralnie
zmienił oblicze wsi. Tradycję przekazują
więc „Graboszczanie” w widowiskach obrzędowych „bo tak trza” – jak mówili najstarsi członkowie zespołu obrzędowego.
Skład
zespołu
obrzędowego
w 2017 r.: Maria Suwała, Anna Sawicka,
Teresa Sąsiadek, Elżbieta Koryto, Jolanta
Zarych, Bernardyna Jagusztyn, Agata Korfanty, Marian Tybor, Franciszek Czubski,
Władysław Delimat, Bronisław Krzysztyński, Jan Dżoń, Julia Sawicka, Bartłomiej
Sąsiadek oraz Zofia Olejko.
Zofia Olejko
Kierownik Zespołu Obrzędowego „Graboszczanie”

Widowisko Obrzędowe „Nasza Krasula” wystawione przez „Graboszczan” podczas Przeglądu Kapel Ludowych w Wesołej (2017 r.)

34

http://www.powiatbrzozow.pl

Warto Wiedzieć

Rękojmia – gwarancja
Pytamy - odpowiadamy cz. 2

Artykuł rozpoczynamy od przypomnienia pytania, zadanego
w pierwszej części cyklu Rękojmia - gwarancja. Proszę potraktować to
jako wprowadzenie do omówienia tematyki rękojmi:
W zakupionym towarze wystąpiła wada i co dalej?
Konsument w takiej sytuacji może zawsze skorzystać z rękojmi ( art.
556 i następne kodeksu cywilnego). Reklamację składamy do sprzedawcy.
Jeżeli na dany towar została udzielona również gwarancja, konsument może rozważyć zgłoszenie wady z tytułu gwarancji. Gwarancja jest
to dodatkowa umowa dobrowolne zobowiązanie gwaranta (może nim być
sprzedawca, producent, importer), który ustala jej treść. Pamiętajmy, że
nie na każdy produkt udzielona jest gwarancja. Jej brak nie oznacza, że
nie możemy reklamować wadliwego towaru składając reklamację z tytułu
rękojmi.
Jednak wybór uprawnienia należy zawsze do konsumenta, który
decyduje czy zgłasza reklamację z tytułu rękojmi - do sprzedawcy, czy
z tytułu gwarancji (jeżeli została udzielona) - do gwaranta.
Co do zasady mamy więc dwa rodzaje odpowiedzialności: z tytułu
rękojmi i z tytułu gwarancji (pod warunkiem, że takowa została udzielona).
Odpowiedzialności z tytułu gwarancji zostanie poświęcony kolejny artykuł. Obecnie zajmiemy się rękojmią.
Do kogo kierujemy reklamację z tytułu rękojmi?
Zawsze do sprzedawcy. Jego dokładne dane znajdziemy na paragonie lub fakturze, którą powinniśmy otrzymać wraz z towarem.

Ile wynosi odpowiedzialność sprzedawcy?
Zasadniczo sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany
towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego
wydania. Nie dotyczy to nieruchomości - odpowiedzialność wynosi 5 lat.
Pamiętajmy jednak, iż w przypadku rzeczy używanych sprzedawca może
skrócić swoją odpowiedzialność do jednego roku. Musi jednak o tym poinformować konsumenta przed zawarciem umowy (zakupem).
Uwaga! Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru, o których konsument wiedział w momencie zawarcia umowy np. zakup butów, których
cena była obniżona z powodu urwanego paska. Jeżeli natomiast w towarze
ujawni się inna - nieznana konsumentowi w momencie zakupu - wada, będzie ona podlegać reklamacji na ogólnych zasadach.
Czy mogę reklamować żywność?
Tak, żywność podlega takim samym zasadom reklamacji jak inne
towary. Musimy jednak zwrócić uwagę na znajdujące się na etykietach towarów oznaczenia: „najlepiej spożyć do” lub „należy spożyć do”. Są to
dla nas bardzo istotne terminy, wpływają bowiem na odpowiedzialność
sprzedawcy. Możemy zatem reklamować żywność „nieprzeterminowaną”.
Inaczej sytuacja wygląda, gdy już w chwili zakupu żywność była „przee-mail: bgp@powiatbrzozow.pl
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terminowana”. W takiej sytuacji mamy pełne prawo do
reklamacji. Zakazana jest bowiem sprzedaż towarów spożywczych po upływie ich terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.
Co oznacza określenie „wada towaru”?
Rozróżniamy dwa rodzaje wad: prawną i fizyczną.
Wada prawna w obrocie konsumenckim będzie występować rzadko. O wadzie prawnej mówimy, gdy sprzedawca nie był uprawniony do sprzedaży określonej rzeczy,
gdyż: stanowi ona własność osoby trzeciej (np. pochodzi
z kradzieży), jest obciążona prawem osoby trzeciej (np.
prawem pierwokupu), występują ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu nią wynikające z decyzji lub
orzeczenia właściwego organu (np. sąd zabezpieczył
rzecz jako dowód w sprawie). W obrocie konsumenckim
najczęściej będziemy mieć do czynienia z wadami fizycznymi zakupionego towaru.
Wada fizyczna występuje gdy:
• towar nie ma właściwości, cech, które powinien mieć,
ze względu na swoje zwyczajowe przeznaczenie lub
cel określony w umowie (np. parasol powinien chronić
przed deszczem, nie przemakać);
• towar nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca, w tym przez przedstawienie próbki lub wzoru;
• towar nie nadaje się do celu, o którym sprzedawca poinformował przed zawarciem umowy;
• wydano towar w stanie niezupełnym (np. do telewizora
nie dołączono pilota, w zestawie brak ładowarki do telefonu);
• sprzedawca lub wyznaczona przez niego osoba nieprawidłowo zamontowała lub uruchomiła kupioną rzecz
albo kupujący zrobił to źle, mimo stosowania się do instrukcji udzielonych przez sprzedawcę.
Jak mam złożyć reklamację?
Reklamację można złożyć w dowolny sposób, ale
dla celów dowodowych najlepiej złożyć ją pisemnie. Pamiętajmy, iż w piśmie obok podstawowych danych takich
jak: oznaczenie sprzedawcy (przedsiębiorcy) oraz konsumenta, daty zgłoszenia, określenie towaru, należy opisać
jego wadę oraz wybrane przez nas żądanie.
Co mam zrobić z reklamowanym towarem?
Należy go dostarczyć do sprzedawcy na jego koszt
do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie
określono, tam gdzie został towar wydany- w przypadku
zakupów stacjonarnych będzie to zazwyczaj sklep). Jeżeli dostarczenie rzeczy do sprzedawcy będzie nadmiernie utrudnione ze względu na jej rodzaj lub sposób jej
zamontowania, konsument musi udostępnić sprzedawcy
towar w miejscu, w którym się znajduje.
Składam reklamację, czego mogę żądać?
Masz prawo do: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny (konsument musi określić
kwotę, o którą cena ma być obniżona, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej
z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do
wartości rzeczy bez wady), odstąpienia od umowy – o ile
wada jest istotna. Wybór żądania należy do konsumenta
(kupującego). Jednak w ściśle określonych przez prawo
sytuacjach, sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie.
W przypadku żądań: naprawy lub wymiany towaru, sprzedawca może przedstawić inny sposób zaspokojenia naszych roszczeń pod warunkiem, że naprawa lub
wymiana jest niemożliwa do zrealizowania (np. nie ma
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już w sprzedaży danego towaru) lub wymaga nadmiernych kosztów (np.
naprawy wymaga jeden, tani element). Nadal jednak do kupującego należy decyzja, czy akceptuje propozycję sprzedawcy czy też zmienia swoje pierwotne żądanie, wybierając z katalogu żądań.
W przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i
żądania zwrotu pieniędzy, jeżeli jest to pierwsza reklamacja, sprzedawca
może - po uprzednim powiadomieniu kupującego - zaproponować niezwłoczne, bez nadmiernych niedogodności usunięcie wady lub wymianę. Może to zrobić tylko jeden raz. Przy kolejnej reklamacji, złożone
żądanie obniżenia ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy (gdy
wada jest istotna) jest wiążące dla sprzedawcy. Nie musi to być ta sama
wada.
Wybór żądania jest bardzo ważny, gdyż ma wpływ na decyzje
podjęte przez sprzedawcę w ramach procesu reklamacyjnego, a tym samym sposób załatwienia reklamacji.
Ile mam czasu na złożenie reklamacji?
Reklamację należy złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
Najlepiej jednak złożyć ją niezwłocznie.

W jakim terminie sprzedawca powinien rozpatrzyć
moją reklamację?
Jeżeli zażądaliśmy jednego z następujących roszczeń:
naprawy, wymiany lub obniżenia ceny, określając kwotę,
o którą cena ma być obniżona, sprzedawca ma obowiązek
ustosunkować się do naszej reklamacji (czyli poinformować
nas, czy uznaje ją, czy nie) w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, że reklamacja jest
zasadna. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odstąpiliśmy od umowy i zażądaliśmy zwrotu ceny. Brak reakcji sprzedawcy nie
oznacza uznania naszych roszczeń. Samo usunięcie wady
lub wymiana powinny nastąpić w rozsądnym czasie i bez
powodowania nadmiernych niedogodności dla kupującego.
Irena Rąpała
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Brzozowie
Opracowano na podstawie Kodeksu cywilnego (art. 556, art. 557 §1
i 568§1, art. 5561 i 5563, art. 5612 § 1 i 2, art. 560 i 561, art. 568 § 2 i 3,
art. 561 § 2, art. 5615)

Bieganie to wyzwanie
Minięcie mety rekompensuje olbrzymi wysiłek. I wszystkie inne wyrzeczenia,
nieodzowne w przygotowaniach do biegów
długodystansowych. Satysfakcja wynagradza trud, radość z ukończenia zmagań łagodzi ból w nogach. Euforia po przekroczeniu
kolejnej bariery odpiera dotychczasowe
wątpliwości i kryzysy. Uruchamia pozytywne myślenie kosztem obiekcji ograniczających wiarę w sukces. Zmęczenie ustępuje energii, entuzjazm przenosi na kolejne
trasy, wyznacza następne cele i wyzwania.
W ten właśnie sposób bieganie wciąga,
staje się pasją, a nawet sposobem na życie. Ponieważ przed zawodnikiem stawia
wymagania, ale po ich sprostaniu spełnia
marzenia. Takie, które wcześniej wydawały
się nierealne.
- Moim największym osiągnięciem
było ukończenie Zimowego Maratonu
Bieszczadzkiego. Trasa liczyła ponad 44
kilometry, a jej skala trudności maksymalna: kręta, górzysta, zaśnieżona. Niektóre
odcinki wręcz zasypane, przebijałem się
przez zaspy po pas. Chwilami pełna ekstrema. Zamierzony rozkład sił praktycznie
niemożliwy, bo fragmentami traciło się
niemal całą energię. Przeżywałem ciężkie
chwile, czułem wycieńczenie. Za wszelką
cenę chciałem przetrwać.
Przełamać się, odzyskać siły,
kontrolę nad organizmem.
Po jakimś czasie kryzys zaczął mijać, wracały siły,
a dobiegnięcie do mety stawało się coraz bardziej możliwe. W końcu finisz i świadomość dokonania czegoś
niesamowitego. Przebiegłem
jeden z najtrudniejszych maratonów, wykonałem plan,
którego jeszcze niedawno
nawet nie kreśliłem. Zrobiłem postępy, moje trzyletnie
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treningi dały konkretne rezultaty, wszystko
idzie, jak powinno. Nie marnuję czasu, wybrałem dyscyplinę sportu, którą polubiłem.
Maraton Bieszczadzki stanowił zwieńczenie
pewnego etapu mojego biegania, pozytywnie odpowiedział na pytanie, czy nadaję się
do długich dystansów – mówi Patryk Gosztyła, uczeń Zespołu Szkół Budowlanych
w Brzozowie, mający na koncie ponad
20 biegów na różnych dystansach, w tym
udział w opisanym wyżej maratonie i ultramaratonie w Rzeszowie. Patryk przebiegł
Zimowy Maraton Bieszczadzki w czasie
4 godziny 57 minut 20 sekund, plasując się
na 210 miejscu na 700 uczestników. Działo
się to końcem stycznia 2017 roku, a po kilku miesiącach postawił przed sobą kolejne,
ambitne zadanie. Poszedł za ciosem i początkiem maja tego roku wystartował w Ultramaratonie Podkarpackim w Rzeszowie.
Dystans 30 kilometrów pokonał w ciągu
2 godzin 35 minut 55 sekund, co dało mu
17 lokatę na 103 zawodników. Ugruntował
zatem swoją pozycję w środowisku biegaczy i potwierdził, że przyszłość przed nim
w tej dyscyplinie.
A wszystko zaczęło się niepozornie.
Od zawodów międzyszkolnych powiatowych w biegu na 1 kilometr, w których

Tomasz Kaczkowski podczas półmaratonu

Patryk Gosztyła

Patryk Gosztyła wziął udział 3 lata temu.
– Chciałem się do tej rywalizacji jak najlepiej przygotować, a następnie jak najlepiej wypaść. Podszedłem więc do sprawy
poważnie i solidnie potrenowałem, dzięki
czemu wygrałem i zakwalifikowałem się na
szczebel wojewódzki. Zwycięstwo zmotywowało mnie do coraz częstszych treningów,
a spontaniczne bieganie przechodziło
w pasję. Ruch, coraz bardziej intensywne treningi znakomicie na mnie
wpływały. Na trasie czułem się bardzo
dobrze, kolejne kilometry poprawiały
nie tylko kondycję, lecz również samopoczucie. Po dobiegnięciu do autobusu nie sapałem już ze zmęczenia, przestałem myśleć o tym, że mogę przytyć,
organizm się zahartował, przestałem
się przeziębiać, po prostu same pozytywy – zachwala Patryk.
Bieganie to dyscyplina niewymagająca pod względem sprzętowym.
Wystarczą dresy lub koszulka, spodenhttp://www.powiatbrzozow.pl

Sport
ki, buty i można wyruszać w trasę. – Fakt
ten tym bardziej powinien zachęcać do biegania. Nie musimy nie wiadomo ile inwestować, przede wszystkim potrzebne są chęci
i samodyscyplina. Biegania nie ogranicza
ani pora roku, ani pogoda, ani pora dnia.
Widomo, że raz na jakiś czas buty trzeba wymienić na nowe, ale fortuny to nie kosztuje,
należy też w miarę zdrowo się odżywiać, bo
na samej pizzy daleko nie zajedziemy, a raczej nie dobiegniemy, ale to z kolei wyjdzie
nam tylko i wyłącznie na korzyść. Poza tym
podczas biegu tracimy wiele kalorii, więc od
czasu do czasu i pizza nie zaszkodzi. Zachęcam zatem wszystkich do biegania, a zapewniam, że po pewnym czasie stanie się to dla
wszystkich zainteresowanych codziennością
i prawdziwą frajdą. I rozpowszechniać bę-
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dziecie bieganie we własnych środowiskach – stwierdza Patryk Gosztyła, biegacz z ZSB w Brzozowie.
Jeśli chodzi o zdrowy i sportowy
tryb życia, to w brzozowskiej „budowlance” przykład idzie z samej góry. Sił
w półmaratonach, czy innych biegach
ulicznych z powodzeniem próbuje bowiem Tomasz Kaczkowski, dyrektor
szkoły. – Swego czasu poczułem zmęczenie, czy bardziej znużenie i zastanawiałem się jaki aktywny sposób znaleźć
na regenerację. Wybrałem bieganie
i okazało się, że trafiłem w dziesiątkę.
Na trasie nie tylko odbudowywałem kondycję, odzyskiwałem formę fizyczną, ale
miałem też czas na przemyślenie spraw
zawodowych. Po powrocie siadałem do

różnych projektów i ich realizacja przebiegała dużo sprawniej niż po zasiedzeniu
się w fotelu. Polecam wszystkim, naprawdę
warto się zaangażować w bieganie – apeluje Tomasz Kaczkowski.
Do tej pory Dyrektor Zespołu Szkół
Budowlanych w Brzozowie przebiegł
4 półmaratony, 2 w Rzeszowie i 2 w Krakowie oraz uczestniczył w 5 biegach na
krótszych dystansach w Brzozowie, Krośnie i powiecie krośnieńskim. – Wrażenie
robi półmaraton krakowski. Ponad 8 tysięcy uczestników, znakomita organizacja,
atmosfera sportowego święta. Warto trenować, żeby wziąć w nim udział – zapewnia
Dyrektor ZSB w Brzozowie.
Sebastian Czech

Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Brzozowskiego
Drużyna Powiatu Brzozowskiego złożona m.in. z pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie zwyciężyła w IX Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty
Brzozowskiego. W imprezie rozegranej 9 grudnia w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie udział wzięły drużyny brzozowskich służb: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia
Ratunkowego oraz ekipa Oldboy`s Blizne.
Turniej od samego początku był bardzo ciekawy i emocjonujący, tym bardziej, że grano systemem „każdy z każdym”. W pierwszym pojedynku doszło do konfrontacji między Policją a Powiatem, z której zwycięsko wyszli ci pierwsi
wygrywając 3 – 1. Wydawać, by się mogło, że w ten sposób
przegrani pozbawili się złudzeń na wygranie całej imprezy.
Tym bardziej, że obrońcy tytułu z kilku ostatnich lat – ekipa

Straży Pożarnej, bez problemu wygrywała z kolejnymi rywalami. Strażacy pewnie pokonali Pogotowie 7 – 0, Blizne 2 – 0
i Policję 5 – 0 i przed ostatnim meczem z ekipą Powiatu miała
komplet punktów z rewelacyjnym bilansem bramkowym 14
– 0. Z kolei ekipa Powiatu z wielkim trudem wygrała po 2
– 1 pojedynki z Pogotowiem i Bliznem. Dla drużyny Powiatu wyniki poszczególnych meczów ułożyły się jednak na tyle
dobrze, że zwycięstwo w ostatnim meczu ze Strażą dawało jej
e-mail: bgp@powiatbrzozow.pl

końcowy triumf. Z kolei porażka spychała ich aż na miejsce czwarte.
Decydujące stracie zaczęło się od mocnych ataków Powiatu, jednak to Straż stwarzała groźniejsze sytuacje. Mecz był szybki
i bardzo zacięty, a drużyna Powiatu grała najlepszy swoje spotkanie

– zdecydowanie, nieustępliwie w obronie i nadspodziewanie skutecznie
w ataku. Po objęciu prowadzenia Powiat wyprowadzał raz po raz skuteczne kontry. Do przerwy „urzędnicy” prowadzili 2 – 0, a po zmianie
stron „dorzucili” jeszcze dwa trafienia. Straż mimo ambitnej postawy
nie zdołała strzelić nawet bramki honorowej. Niespodziewanie więc
imprezę wygrała drużyna Powiatu, wyprzedzając Straż Pożarną i zespół Bliznego. Czwarte miejsce zajęła Policja, a piąte – drużyna Pogotowia.
Po ostatnim meczu kapitanowie poszczególnych drużyn odebrali pamiątkowe dyplomy i puchary ufundowane przez Starostę Brzozowskiego – organizatora imprezy. Natomiast wszyscy uczestnicy mogli się raczyć pyszną grochówką przygotowaną przez brzozowskich
strażaków.
Zwycięska drużyna Powiatu grała w składzie: Dariusz Supel,
Paweł Pleśniar, Tomasz Dziwik, Marek Szerszeń, Łukasz Pelc, Marcin
Samborski, Maciej Bednarczyk i Kamil Dobosz.
Marek Szerszeń. fot. ry-sa.pl
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Tadeusz KROTOS

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

Zwycięstwem drużyny II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie zakończył się Finał
Wojewódzki Licealiady w szachach drużynowych, który 4 grudnia br. odbył się w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie. W turnieju dwunastu najlepszych szkolnych drużyn
województwa podkarpackiego wyłonionych po
wcześniejszych eliminacjach gminnych, miejskich, powiatowych i rejonowych udział wzięły
ekipy: II LO w Sanoku, I LO w Przemyślu, I LO
w Jaśle, I LO w Tarnobrzegu, ZS w Sokołowie
Małopolskim, LO w Nisku, ZSBiO w Jarosławiu, I LO w Dębicy, LO w Kolbuszowej, ZSP

Otwarcia Finału Wojewódzkiego Licealiady dokonała Dyrektor ZSO Dorota Kamińska

Nr 5 w Krośnie, II LO w Rzeszowie oraz gospodarze – ZSO w Brzozowie.
Turniej od pierwszych rund zdominowały drużyny z Rzeszowa i Krosna, które bez większych problemów pokonywały kolejnych rywali. Obie
ekipy zmierzyły się dopiero w ostatniej, XI rundzie, gdzie wiadomym było,
że to spotkanie zadecyduje o tytule mistrzowskim. Do tej rundy szachiści
z Rzeszowa wygrali wszystkie mecze, z kolei rywale z Krosna zanotowali
dziewięć wygranych i jeden remis – z „naszą” drużyną z ZSO w Brzozowie.
W decydującej potyczce wyraźnie lepszym okazał się rzeszowski
team,
który
ostatnią
partię wygrał 3,5 – 0,5
i z kompletem zwycięstw (22 pkt.)
przypieczętował końcowy triumf
w turnieju. Drugie miejsce przypadło
wspomnianej
drużynie
z Krosna (19 pkt.), a trzecie – ZSO
w Brzozowie (18,0 pkt.).
Trzeba przyznać, że gospodarze w składzie: Szymon Jamrugiewicz, Aleksandra Kozubal,

Najlepsi zawodnicy na poszczególnych szachownicach

Zwycięzcy turnieju - II LO w Rzeszowie

Piotr Żak i Zuzanna Jurkiewicz zagrali całkiem dobry turniej. Podopieczni Krzysztofa
Łobodzińskiego oprócz porażki z Rzeszowem i remisów z drużynami z Krosna i Jasła
wygrali osiem partii. Z pewnością apetyty były dużo większe, jednak należy zauważyć, że drużyny z pierwszych dwóch miejsc miały bardziej wyrównane składy.

Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a trzy
najlepsze uhonorowane zostały medalami i pucharami. Nagrody ufundowane
przez organizatora imprezy – Podkarpacki Wojewódzki SZS w Rzeszowie
wręczali: Jacek Bigus – Przewodniczący PW SZS w Rzeszowie, Dorota
Kamińska – Dyrektor ZSO w Brzozowie oraz Kazimierz Kozubal – Sędzia
Główny.
Z kolei najlepsi zawodnicy na
poszczególnych szachownicach otrzymali pamiątkowe dyplomy. Byli to:
Michał Ciasnocha (II LO Rzeszów)
– I szachownica, Barbara Trybowska
(LO Nisko) – II szachownica, Kacper
Guzik (ZSP Nr 5 Krosno) – III szachownica i Zuzanna Jurkiewicz (ZSO
Brzozów) – IV szachownica.
Drużyna z Rzeszowa grająca
w składzie: Michał Ciasnocha, Antoni Kozak, Marcin Michno i Gabriela
Kulec wygrywając Finał Wojewódzki
uzyskała przepustkę do udziału w finale
ogólnopolskim.
Marek Szerszeń
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