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Osiem grup ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz ponad-

gimnazjalnych powiatu brzozowskiego 
zaprezentowało swoje spektakle pod-
czas drugiego Powiatowego Przeglądu 
Teatralnego, zorganizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie 
27 marca br. Wszechstronny repertuar  
z jednej strony dzięki baśniom i bajkom 
przywoływał wspomnienia z dzieciń-
stwa, z drugiej zaś przypominał dzieła 
literatury światowej z najwyższej pół-
ki, znajdujące się w kanonie szkolnych 
lektur. Pozwalał również podziwiać 
sztuki autorskie.

- Teatr jest świątynią sztuki. 
Dzieci bardzo szybko odnajdują się  
w teatrze, orientują się, że teatr ich na-
znacza i kształtuje w dobrym tego słowa 
znaczeniu. One naprawdę mocno się 
rozwijają, przekraczają wiele barier, 
przełamują własną nieśmiałość, nie-
pewność, a później chcą prezentować 
się na scenie i czerpać z tego radość. 
Niektóre grupy mają już doświadcze-
nie występowania przed szerszą pu-
blicznością, inne podjęły wyzwanie na 
II Powiatowy Przegląd Teatralny. Są 
różnice, ale to też urok takiej właśnie 
imprezy. Młodzieży na pewno łatwiej 
zrozumieć literaturę poprzez adaptację 
często najważniejszych dzieł w historii. 
Buduje się w nich wrażliwość na słowo, 
na przekaz, na gest i tym samym kształ-

tują się jako ludzie - powiedzia-
ła Anna Futyma, opiekun teatru 
TARAM. Jednym z uczestników 
Przeglądu był Szkolny Teatr 
Lalki i Aktora ze Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Turzym 
Polu, działający od 23 lat i od 
początku prowadzony przez pań-
stwa Renatę i Waldemara Kośmi-

drów. - Śmiało można nas nazwać nesto-
rami szkolnego teatru i to chyba na skalę 
ogólnopolską. Teatr jest trudną dziedziną 
sztuki, bo obejmuje scenografię, plastykę, 
muzykę, taniec, choreografię i oczywiście 
aktorstwo. W naszych grupach występują 
już dzieci aktorów, którzy reprezentowali 
nas w przeszłości. Możemy zatem mówić 
o teatrze pokoleniowym, rodzice zaszcze-
piają pasję do teatru wśród swoich po-
ciech. To bardzo ważne, ponieważ fakt 
ten pozwala nam istnieć i rozwijać się. 
Zresztą widać też coraz więcej młodych 
instruktorów teatralnych, co również na-
pawa optymizmem. Praca zawodowego 
aktora nie różni się od obowiązków ak-
tora szkolnego. W obydwu przypadkach 
należy zaangażować się na całego, to 
naprawdę duże wyzwanie, ciężka praca. 
Może dlatego aktorzy szkolni wybierają 
w przyszłości inne zawody - podkreślił 
Waldemar Kośmider, opiekun Szkolnego 
Teatru Lalki i Aktora z Turzego Pola.

Teatr z Turzego Pola ma na swoim 
koncie wiele osiągnięć. Między innymi 
był nagradzany i wyróżniany na prze-
glądach i festiwalach ogólnopolskich we 
Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, 
czy Warszawie. Wymienić należy takie 
nagrody, jak pierwsze miejsce na Ogólno-
polskim Festiwalu Teatralnym imieniem 
Felicjana Dulskiego w Krakowie, zdo-
bycie Złotej Maski i Nagrody Ministra 
Edukacji na Ogólnopolskim Forum Te-
atrów Szkolnych w Poznaniu, czy udział 
w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 
dla Dzieci i Młodzieży „Korczak dwa ty-

siące dziewięć” w Warszawie w kategorii „zja-
wisko teatralne”. Na przeglądzie brzozowskim 
aktorzy z Turzego Pola zaprezentowali sztukę 
pod tytułem „O żeglarzach Dżamblach”. - To 
nasza autorska sztuka, nad którą pracowaliśmy 
cztery i pół roku. Tworzyliśmy ją wszyscy, różne 
sceny dodawaliśmy, z innych rezygnowaliśmy. 
Każdy pomysł był rozpatrywany, każda propozy-
cja próbowana, sprawdzana. Dżamble nie boją 
się marzyć. Nie zniechęcają się przy napotkanej 
przeszkodzie, tylko próbują ją pokonać. W re-
alizacji celu nic ich nie powstrzyma, ponieważ 
za wszelką cenę chcą spełnić swoje marzenia. 
Tak, jak my grając w teatrze, spełniamy swoje.  

I nadal będziemy to czynić, bo marzenia nigdy 
się nie kończą - stwierdziła Martyna Wrona, ak-
torka Szkolnego Teatru Lalki i Aktora.

Adaptację satyry Ignacego Krasickiego 
„Żona modna” przedstawili aktorzy ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum ze Wzdowa. Dzie-
ło z drugiej połowy osiemnastego wieku zna-
komicie koresponduje ze współczesnością, 
wszak problem snobizmu, pretensjonalności, 
powierzchowności, blichtru, pustoty i po prostu 
głupoty nie stracił na aktualności po dziś dzień. 
- To lektura szkolna z trudnym, archaicznym 
językiem. Pisząc scenariusz, rozpisując sztu-
kę na role specjalnie z niego nie zrezygnowa-
łam, ponieważ chciałam od dawna zmierzyć się  
z tym tematem. Właśnie Powiatowy Przegląd 
Teatralny był świetną okazją, żeby zaprezento-
wać „Żonę modną”, tę pogoń za modą, ciągłe 

Sceniczna pasja

Anna Futyma
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kapryszenie, wydziwianie. I choć towarzy-
szyła nam duża trema mam nadzieję, że nam 
się to udało. Przede wszystkim starałam się, 
żeby poprzez znajomość literatury młodzież 
lepiej zrozumiała rzeczywistość, żeby cieszy-
ła się z naprawdę wartościowych rzeczy. Nie 
oceniała ludzi po wyglądzie, czy po objęto-
ści portfela, tylko po człowieczeństwie, czyli 
zaglądała do wnętrza, zwracała uwagę na 
zainteresowania, umiejętności, wiedzę, na 
to, co wartościowe. Bo nie wszystko co ład-

nie opakowane jest pozytywne  
i dobre. To bardzo ważny prze-
kaz dla młodych ludzi star-
tujących w życie, zwłaszcza  
w czasach nam współczesnych  
- oznajmiła Magdalena Kop-
czyk, opiekun grupy ze Wzdo-
wa. 

Na scenie Brzozowskiego 
Domu Kultury wystąpili ponad-
to młodzi aktorzy z następują-
cych szkół: Szkoły Podstawo-
wej numer jeden w Brzozowie 
(dwie grupy) w spektaklach 
„Szafa babuni” i „Legenda  
o smoku”, Szkoły Podstawowej w 
Górkach - spektakl „W pułapce”, 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hum-
niskach - „Stópka Królowej Jadwi-
gi”, Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie - kabaret i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Brzozowie  
- „Śmierć urzędnika” według opowia-
dania Antoniego Czechowa. 

Wszystkie placówki otrzyma-
ły nagrody ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Brzozowie, które 
wręczyli: Zygmunt Błaż - Starosta 
Brzozowski, Ewa Tabisz - Sekretarz 
Powiatu i Marta Częczek - Skarbnik 
Powiatu. - Co prawda była to dopie-

ro druga edycja Powiatowego Przeglądu 
Teatralnego, ale mam nadzieję, że to dobry 
początek projektu kontynuowanego w latach 
kolejnych. Tym bardziej, że inicjatywa stano-
wi dodatkową szansę pokazania się uczniów 
z naszych szkół. Najbliższy teatr mamy  
w Rzeszowie, nie wszyscy mają możli-
wość częstych tam wyjazdów, ale na szczę-
ście, dzięki naszym uczniom tym młodszym  
i z klas starszych, posiadamy własną, inną 
jego odsłonę. Jestem przekonana, że uczest-
nicy teatrów dzisiaj występujących mają już 
w sobie aktorskiego bakcyla i pewnie dalej 
będą chcieli prezentować się na scenie ku 
naszej, czyli widowni radości  - powiedziała 
Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu.

Sebastian Czech

Dwa tematy dominowały w trakcie XXXIX sesji 
Rady Powiatu w Brzozowie 12 kwietnia 2018 r. Pierw-
szy zaprezentowany przez Zofię Foryś – Kierownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozo-
wie dotyczył podsumowania działalności tej placówki 

w minionym roku i omó-
wienia potrzeb w zakre-
sie pomocy społecznej  
w powiecie brzozow-
skim. Drugi – przedsta-
wiony przez Magdalenę 
Pilawską – Naczelnika 
Wydziału Oświaty, Roz-
woju Regionalnego i Pro-
mocji Powiatu odnosił 
się do realizacji Progra-
mu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi 
w 2017 roku. 

W przedstawionych 
sprawozdaniach dokonano wnikliwej analizy i podsu-
mowania tematów. Radni mieli okazję miedzy innymi 
do przypomnienia jakie zadania realizuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie i zapozna-
nia się w jakim zakresie zadania te zostały wykona-

ne w minionym roku. Jak zauważyła 
Kierownik Zofia Foryś w powiecie 
brzozowskim na koniec 2017 r. funk-
cjonowało 27 rodzin zastępczych,  
w których przebywało 47 dzieci,  
w tym w 18 rodzinach niezawodo-
wych przebywało 18 dzieci, w 2 
zawodowych - 6 dzieci, w 12 spo-
krewnionych – 19 dzieci, zaś w 1 
rodzinnym domu dziecka przeby-
wało 4 dzieci. Wśród dzieci przeby-
wających w rodzinach zastępczych 
powiat brzozowski zapewnił opiekę 
19 dzieciom z innych powiatów oraz 
sfinansował opiekę 9 dzieci pocho-
dzących z powiatu brzozowskiego 
na terenie innych powiatów. Ponadto  
w minionym roku pomoc finansową 
na kontynuowanie nauki otrzymało 
13 wychowanków rodzin zastępczych 
i 2 wychowanków placówek, pomoc 
na usamodzielnienie - 3 wychowanek 
placówki oraz na zagospodarowanie 
- 1 wychowanek rodzin zastępczych. 
Wszystkie rodziny zastępcze objęte 

zostały pomocą koordynatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej lub pra-
cownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzozowie, 
którzy na bieżąco udzielali pomocy 
merytorycznej przy rozwiązywaniu 
codziennych problemów związa-
nych z funkcjonowaniem opieku-
nów zastępczych. 

Na terenie powiatu funkcjo-
nują dwa domy pomocy społecznej, 
tj. Dom Pomocy Społecznej dla 
osób w podeszłym wieku i przewle-
kle somatycznie chorych w Brzozo-
wie (88 miejsc) oraz Dom Pomocy 
Społecznej dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnych intelektu-
alnie w Starej Wsi (64 miejsca).  

O pomocy społecznej i współpracy 
z organizacjami pozarządowymi
XXXIX sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Magdalena Pilawska

Zofia Foryś
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W 2017 r. w DPS Brzozów umieszczo-
nych zostało 17 osób, natomiast w DPS 
Stara Wieś: 2 dzieci. Omawiając zagad-
nienia dotyczące pomocy społecznej  
w powiecie należy zaznaczyć, że znajdu-
ją się tu również dwa Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. Jeden funkcjonuje w Starej 
Wsi, a drugi w Haczowie. Dziewięć-
dziesiąt procent kosztów związanych  
z utrzymaniem warsztatów pokrywa 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, zaś pozostałe dzie-
sięć – powiat brzozowski.

Pomoc w ramach realizowanego 
programu „Aktywny Samorząd”  w  2017 
r. została wypłacona na łączną sumę 78 
tys. 389 zł. Na utrzymanie Punktu In-
terwencji Kryzysowej oraz  jego  dzia-
łalność  wydano kwotę 80 tys. 400 zł.  
W 2017 r. z mieszkania chronionego sko-
rzystały 3 osoby, udzielane były również 
poradnictwo socjalne i psychologiczne. 
Łącznie 17 konsultacji.  

Funkcjonujący przy PCPR Powia-
towy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności realizuje zadania z zakresu 
administracji rządowej dotyczące orze-
kania o niepełnosprawności. Do 31 grud-
nia 2017 roku wydano 1319 orzeczeń,  
z czego 273 dotyczyło dzieci i młodzie-
ży do 16 roku życia. Pozostałe dotyczyły 
osób dorosłych.

Z kolejnego sprawozdania, w któ-
rym dokonano podsumowania ubiegło-
rocznej współpracy powiatu brzozow-
skiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego wy-
nika, że Program współpracy powiatu 
brzozowskiego z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publiczne-
go na rok 2017 został uchwalony przez 
Radę Powiatu w Brzozowie  26 paździer-
nika 2016 roku. Na realizację programu 
zabezpieczono w budżecie powiatu kwo-
tę 147 tys.725 zł 88 gr. W ramach otwar-
tego konkursu ofert w 2017 r. przyznano 
dotacje dla 8 organizacji na realizację 10 
zadań z zakresu ekologii i ochrony zwie-
rząt oraz ochrony dziedzictwa przyrod-
niczego w łącznej kwocie 5 tys. zł oraz 
ochrony i promocji zdrowia i działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych - łącznie 
20 tys. zł. Ponadto 28 organizacji otrzy-
mało dofinansowanie na realizację 38 
imprez i przedsięwzięć – poprzez wspar-
cie rzeczowe i organizacyjne - w ramach 
realizacji zadań powiatu brzozowskiego 
z zakresu kultury oraz kultury fizycznej  
i turystyki w roku 2017 w łącznej wy-
sokości 62 tys. zł. Pozostała kwota  
w wysokości 60 tys. 725 zł 88 gr. zosta-
ła przeznaczona na realizację zadania 

w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu brzozowskiego 
(w Jasienicy Rosielnej). Wszystkie zadania 
publiczne, imprezy i przedsięwzięcia zostały 
zrealizowane zgodnie z umowami czy poro-
zumieniami i rozliczone.

W trakcie sesji jednogłośnie przyjęto 
kilka uchwał, które dotyczyły uchwalenia 
„Powiatowego programu profilaktycznego 
w zakresie promowania i wdrażania prawi-
dłowych metod wychowawczych w stosunku 
do dzieci w rodzinach zagrożonych przemo-
cą w rodzinie na lata 2018 - 2019”, określe-
nia zadań i wielkości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich 

realizację w 2018 roku, przystąpienia do re-
alizacji projektu konkursowego „Droga do 
zatrudnienia - program aktywizacji zawodo-
wej osób bezrobotnych, w tym znajdujących 
się w szczególnie trudnej sy-
tuacji na brzozowskim ryn-
ku pracy”, wyrażenia zgody 
na przystąpienie przez PUP 
w Brzozowie do realizacji 
projektu pod nazwą „Ak-
tywizacja zawodowa two-
ją szansą na zatrudnienie”,  
w partnerstwie z Podkarpac-
ką Agencją Konsultingowo 
Doradczą Sp. z o.o. z sie-
dzibą przy ul. 17 stycznia 
18, 38-200 Jasło w ramach 
konkursu nr RPPK.07.01.00- 
IP.01-18-017/18 ogłoszone-
go przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie w ra-

mach Osi priorytetowej VII Regionalny 
rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8  
i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszu-
kujących pracy i osób biernych zawodo-
wo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie mobilności pracowników,  
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych 
na rynku pracy - projekty konkursowe 
oraz przyjęcia przez PUP w Brzozowie 
zobowiązania do pokrycia wkładu wła-
snego w zakresie realizacji tego projek-
tu w formie wkładu pieniężnego. Rad-
ni uchwalili również zmianę uchwały  
w sprawie określenia przystanków komu-
nikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Brzozowski 
oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. Ostatnie uchwały dotyczyły 
zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-
2027 oraz  rozpatrzenia skargi dotyczącej 
wieloletniego postępowania spadkowego 
w stosunku do nieruchomości położonej 
na terenie powiatu brzozowskiego.

Ostatnim punktem sesji były py-
tania i interpelacje Radnych oraz wolne 
wnioski, w trakcie których o swojej twór-
czości i dotychczasowych sukcesach po-
wiedział zaproszony na sesję artysta - Ta-
deusz Masłyk (szczegóły na str. 31).

Wystawa prac Tadeusza Masłyka

Magdalena Pilawska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Kolegi

Ryszarda SAMCA 
Właściciela portalu Ry-Sa.pl, fotoreportera, 

działacza i pasjonata sportowego

Rodzinie i najbliższym znajomym składamy wyrazy 
najszczerszego współczucia. 

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

Emily Dickinson

Redakcja  
Brzozowskiej Gazety Powiatowej 

Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż

i Pracownicy Starostwa
Powiatowego w Brzozowie
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Starostwo Powiatowe w Brzozowie 
udostępniło specjalny rachunek bankowy 
z przeznaczeniem na zakup dla pacjentów 
brzozowskiego szpitala czepków onko-
logicznych zapobiegających wypadaniu 
włosów po chemioterapii. Na konto otwar-
te w banku PEKAO SA pieniądze mogą 
wpłacać tylko i wyłącznie jednostki samo-
rządu terytorialnego. 

- Istnieją dwie możliwości przeka-
zania środków przez samorządy na zakup 
czepków onkologicznych dla brzozowskie-
go szpitala. Pierwszy, bezpośredni, przy 
którym należałoby się posłużyć ustawą  
o działalności leczniczej i ofiarować pie-
niądze bezpośrednio na konto szpitala. 
Drugą sposobnością byłoby podjęcie 
przez jednostki samorządu terytorialnego  
uchwały o pomocy finansowej dla powiatu 
brzozowskiego, w której należałoby precy-
zyjnie wskazać na co te jednostki chciały-
by środki przeznaczyć, w tym przypadku na 
zakup czepków onkologicznych. Dlatego 
zostało utworzone specjalne konto banko-
we i po przyjęciu przez samorząd powyż-
szej uchwały i podpisaniu odpowiedniej 
umowy ze Starostwem Powiatowym  
w Brzozowie pieniądze mogłyby zostać 
przekazane na konto powiatu - powie-
działa Marta Częczek, Skarbnik Powiatu.  
Z czepków chłodzących za pomocą Sys-
temu Paxman mogą korzystać pacjenci le-
czący wszystkie typy nowotworów oprócz 
białaczki, szpiku kostnego i ośrodkowego 
układu nerwowego. Koszt jednego urzą-
dzenia oscyluje między 120, a 150 tysięcy 
złotych. 

- Pojawiła się inicjatywa zbiórki 
pieniędzy na czepki onkologiczne przez 
samorządy oraz społeczeństwo, którą na-
leży uznać za bardzo cenną. Tym bardziej, 
że problematyka inwestycyjna szpitala jest 
dużo głębsza. Obecnie cały zakład RTG 
jest w trudnej sytuacji z uwagi na wyeks-
ploatowane aparaty, przez co następuje 
awaria za awarią. Praktycznie dwa apa-

raty RTG i mammograf plus aparat USG 
nadają się do wymiany. Na szczęście z ini-
cjatywy mojej oraz Starosty Brzozowskiego 
Rada Powiatu w Brzozowie przyznała nam 
środki na zakup jednego aparatu i nieba-
wem jedną pracownię będziemy unowocze-
śniać, wymieniając sprzęt na cyfrowy. Ko-
lejne urządzenie mieliśmy zakupić w ramach 
współpracy Polska - Ukraina - Białoruś, ale 

nasz wniosek nie został pozytywnie załatwio-
ny, ponieważ dysponowano za małą ilością 
środków w stosunku do liczby złożonych 
wniosków. Podobna sytu-
acja jest z mammografem  
i aparatem USG, na które 
potrzebujemy znacznych 
środków, a to jest podsta-
wa diagnostyki nie tylko 
onkologicznej, ale również 
dla pacjentów trafiających 
do leczenia ambulatoryj-
nego, czy do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, 
to jest podstawa funkcjo-
nowania całego szpitala. 
W związku z tym, że le-
czenie onkologiczne ma 
duże wymagania lokalowe 
i sprzętowe inwestowanie przez nas w system 
schładzania skóry zabezpieczający przed wy-
padaniem włosów po chemioterapii jest bar-
dzo istotne, niemniej jednak w morzu potrzeb 
zakupów sprzętu, modernizacji kotłowni 
szpitalnej, obecnie niemożliwe do wykonania 
- stwierdził Antoni Kolbuch, Dyrektor Szpi-
tala Specjalistycznego w Brzozowie.

Inicjatywę zakupu czepków onkolo-
gicznych, zgłoszoną przez Radnego Powia-
towego Dominika Arendarczyka, wspie-
rać mogą nie tylko samorządy, ale również 
osoby prywatne. Indywidualne datki należy 

kierować na konto Fundacji Promocji 
Zdrowia imienia doktora nauk medycz-
nych Stanisława Langa na Rzecz Szpi-
tala Specjalistycznego Podkarpackiego 
Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie 
z dopiskiem „na czepki onkologiczne”. 
- Mam już sygnały, że pomysł pomocy fi-
nansowej dla naszego szpitala na zakup 
czepków pojawił się poza Brzozowem,  
a konkretnie w Krośnie w tamtejszej fun-
dacji. Z tamtego regionu wielu pacjentów 
leczy się w brzozowskim szpitalu, stąd za-
planowano taką właśnie akcję. Nasza on-
kologia zabezpiecza leczenie wszystkim 
mieszkańcom południowo-wschodniego 
Podkarpacia, jak również mieszkańcom 
innych części województwa, zatem zain-
teresowanie sprawnym funkcjonowaniem 
szpitala w Brzozowie wykracza poza gra-
nice miasta, czy powiatu brzozowskiego. 
Gdyby więc ta inicjatywa rozszerzyła 
się na większą skalę, ułatwiłoby to nam 
zakup czepków, ponieważ jak już wspo-
mniałem na dzisiaj takich środków sami 
nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Jed-
no takie urządzenie kosztuje między 120, 
a 150 tysięcy złotych, lecz w przypadku 

liczby pacjentów leczących się  
w szpitalu takich czepków 
onkologicznych potrzebowa-
libyśmy co najmniej dwóch 
- podkreślił Antoni Kolbuch, 
Dyrektor szpitala w Brzozo-
wie.

Według danych przeka-
zywanych przez szpitale posia-
dające w użytkowaniu czepki 
onkologiczne skuteczność 
tych urządzeń w niektórych 
przypadkach wynosi aż dzie-
więćdziesiąt procent. Oznacza 
to, że jedynie dziesięć procent 
włosów zostaje utracona pod-

czas leczenia. - W standardzie leczenia to 
urządzenie nie występuje, natomiast dla 
komfortu leczenia, dla poprawy samopo-
czucia pacjentów w walce z nowotworem 
każdy element jest bardzo ważny w poko-
nywaniu tej choroby - oznajmił dyrektor 
Antoni Kolbuch. - Jeżeli uda się zgro-
madzić środki na jeden taki aparat, to ja 
postaram się przekonać Radę Powiatu 
w Brzozowie do tego, żeby drugi kupić 
ze środków budżetu powiatu - zapewnił 
Zygmunt Błaż, Starosta Brzozowski.

Sebastian Czech

Wesprzyjmy zakup czepków onkologicznych

Numer konta dla samorządów: Bank PEKAO SA, 52 1240 1792 1111 0010 7911 3730.
Numer konta dla osób indywidualnych: PBS, 56 8642 1113 2011 9317 9715 0001  
z dopiskiem „na czepki onkologiczne”.

Antoni Kolbuch - Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie 
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów, tel./fax 13 43 414 59

Tegoroczne Obchody Światowego 
Dnia Zdrowia, którego tematem prze-
wodnim było „Zdrowie dla wszystkich” 
odbyły się 6 kwietnia br. w Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  
w Brzozowie. Połączone były z podsu-
mowaniem programu „Moje dziecko 
idzie do szkoły”. W obchodach wzięły 
udział dzieci z klas pierwszych szkół 
podstawowych gminy Brzozów, które 
brały udział w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez brzozowską sta-
cję sanitarno-epidemiologiczną. Przy-
były one na imprezę wraz ze szkolnymi 
koordynatorami programu, rodzicami  
i opiekunami.

Uroczystość uświetniła część 
artystyczna pt. „Witaminki dla księż-
niczki Marcelinki”, którą przygotowali 
uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawo-
wej w Zmiennicy wraz z Paniami Bożeną 
Dziedzic i Lucyną Ostrowską. Obchody 

rozpoczęły się od powitania uczestników 
przez Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Brzozowie Marię 
Cecułę-Zajdel, która przedstawiła rów-
nież cele i założenia Światowego Dnia 
Zdrowia. Kolejnym punktem imprezy 
oświatowo-zdrowotnej była insceniza-
cja, przedstawiona przez uczniów z SP  
w Zmiennicy: Amelię Kondracką, Szymo-
na Kędrę, Martynę Buczek, Nataszę Ku-
łak, Amelię Orłowską, Oskara Haducha, 
Mateusza Pietrykę, Patrycję Bąk, Maję 
Kielar, Karola Szubę i Jakuba Smolenia. 

Podczas imprezy odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego, któ-
rego hasło brzmiało „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch - jedz owoce będziesz zuch!”. 

W konkursie nagrodzeni zostali:  
I miejsce – Amelia Graboń - Hafid (SP 
Górki), Julia Krzyżanowska (SP Nr 2 
Humniska), Maja Data (SP Nr 2 Przysiet-
nica), Wiktoria Dobosz (SP Nr 1 Brzo-

Światowy Dzień Zdrowia

zów), Wiktoria Kruczek (SP Nr 1 Humniska), 
Oliwia Nizioł (SP Nr 1 Przysietnica), Karol  
Szmyd (SP Zmiennica), Maja Samborska (SP 
Turze Pole), Tomasz Sabik (SP Stara Wieś), 
Konrad Pietranowicz (SP Grabownica). 

Impreza zakończyła się wręczaniem 
dyplomów, drobnych upominków dla małych 
artystów ze Szkoły Podstawowej ze Zmien-
nicy, a także wspólnym zdjęciem zarówno 
uczestników konkursu jak i artystów. 

Wręczenie nagród przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Brzozowie 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Brzozowie Maria Cecuła - Zajdel

Dwie promesy o łącznej wysoko-
ści blisko miliona złotych otrzymał Po-
wiat Brzozowski z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Promesy 
z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy 
Leniart odebrał 5 kwietnia br. Wicestaro-
sta Brzozowski Janusz Draguła  

Środki przyznane zostały na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych  
i zostaną przeznaczone na dofinanso-
wanie konkretnych zadań. - W ramach 
pierwszej promesy wykonane zostaną 
dokumentacje geologiczno-inżynierskie, 
dotyczące zabezpieczenia osuwisk na 
drogach powiatowych Barycz – Nozdrzec 
(w miejscowościach Hłudno i Wesoła) 
oraz Izdebki - Hłudno (w miejscowości 
Izdebki). Wysokość dotacji na wykonanie 
tych dokumentacji wyniesie maksymalnie 
108 000 zł i może stanowić nie więcej 
niż  80% wartości zadania po udzieleniu 

zamówienia publicznego. Pozostałe środki zabez-
pieczone zostaną z budżetu powiatu brzozowskie-
go. Inwestycja obejmie również odbudowę na-
wierzchni dróg przy tych osuwiskach – tłumaczy 
Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła. Druga 
promesa opiewa na 880 000 zł. Kwota ta pozwoli 
na pokrycie maksymalnie 80% kosztów przebu-
dowy drogi powiatowej Dynów-Jabłonica Ruska  

w miejscowościach Wołodź i Jabłoni-
ca Ruska. Pozostałą kwotę, potrzebną 
na realizację zadania, również pokry-
je powiat brzozowski.

Otrzymane przez podkar-
packie samorządy środki pochodzą  
z rezerwy celowej budżetu państwa.  
Minister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji wydał w tym celu 79 pro-
mes o łącznej wysokości ponad 50 
mln złotych. - Nasze województwo 
jest regionem narażonym na wystę-
powanie zdarzeń o znamionach klęsk 
żywiołowych. Państwo wspiera sa-
morządy w usuwaniu skutków tych-
że zjawisk. Cieszymy się, że środki 
przekazane na odbudowę zniszczonej 
w minionych latach infrastruktury są 
tak znaczne – powiedziała Wojewo-
da Ewa Leniart podczas uroczystości 
wręczenia promes.

Anna Rzepka

Promesy dla Powiatu Brzozowskiego

Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła odbiera promesę
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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 

Najważniejsze zagrożenia związane 
z cyberprzestrzenią oraz w ruchu drogo-
wym zostały omówione w czasie społecz-
nej debaty ewaluacyjnej „Porozmawiaj-
my o bezpieczeństwie – możesz mieć na 
nie wpływ”, która odbyła się w sali kina  
w Jasienicy Rosielnej. Przedsię-
wzięcie zorganizowano pod pa-
tronatem Wójta Gminy Jasienica 
Rosielna oraz Komendanta Po-
wiatowego Policji w Brzozowie.

Licznie zebraną publicz-
ność powitał kom. Jacek Myćka 
z KPP w Brzozowie, który po-
krótce przedstawił zagadnienia 
debaty oraz przedstawił prele-
gentów. Pierwszym z nich był 
asp. sztab. Bogusław Tajchman 
z Wydziału do Walki z Cyber-
przestępczością Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Rzeszowie, 
który omówił „Przestępczość 
w cyberprzestrzeni. Odpowie-
dzialne korzystanie z mediów 
społecznościowych”. Zwrócił 
on uwagę zebranych na informacje jakie 
zamieszczają na swoich profilach spo-
łecznościowych, wypunktował jak mogą 
one zostać wykorzystane przez przestęp-
ców oraz omówił najczęściej spotykane 
przestępstwa w cyberprzestrzeni. Udzielił 
też wielu wskazówek jak się przed nimi 
ustrzec oraz na jakie aspekty w kontaktach 
w wirtualnym świecie zwracać uwagę.  
W swojej prelekcji, podając konkretne 
przykłady, przestrzegł także przed lek-
komyślnym powiększaniem grona „zna-
jomych” na kontach społecznościowych 
oraz spotykaniem się z osobami poznany-
mi w wirtualnym świecie. Omówił rów-
nież „grooming” czyli działania polega-
jące na zaprzyjaźnieniu się z dzieckiem  
i nawiązaniu z nim więzi emocjonalnej, by 
w efekcie wykorzystać go seksualnie.

Z kolei st. sierż. Tomasz Hałka  
z brzozowskiej komendy przedstawił za-
gadnienia związane z bezpieczeństwem 
w ruchu drogowym. Podczas prelekcji, 
prowadzonej ze zgromadzoną młodzieżąw 
formie dialogu, omówiono najważniejsze 
zasady obowiązujące zarówno kierujących 
jak i pieszych, zwrócono uwagę na rolę 
pasów bezpieczeństwa w samochodzie,  
a także na obowiązek udzielania pierwszej 
pomocy osobom poszkodowanym w wy-

padkach drogowych. Funkcjonariusz przesta-
wił również działania policji służące zwiększe-
niu bezpieczeństwa na drogach oraz pokrótce 
przybliżył projekt „Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”. Podkreślił, że bezpieczeń-
stwo na drogach zależy od każdego z nas – za-

równo od kierujących, 
jak i od pasażerów i pie-
szych.

Debatę zakoń-
czyła dyskusja, w której 
pytania dotyczyły szero-
kiego spektrum zagad-
nień – od ochrony haseł 
internetowych, przez 
prawa autorskie, sms-y 
premium i aspekty doty-
czące prawa jazdy, po te 
dotyczące bezpieczeń-
stwa w ruchu drogo-
wym. - To już nasza ko-
lejna debata społeczna 
zorganizowana wspól-
nie z KPP w Brzozowie, 
tym razem z udziałem 

naszej młodzieży. Razem chcemy przeciwdzia-
łać wszelkim zagrożeniom, nie tylko tym w ru-
chu drogowym, ale też w wirtualnym świecie. 
Kwestie bezpieczeństwa bardzo leżą nam na 
sercu, w związku z tym wszystkie te akcje są 
cyklicznie powtarzane i kierowane do różnych 
grup mieszkańców. Każdy z nas zdaje sobie 
sprawę, że w dzisiejszym świecie różnorodnych 
zagrożeń jest coraz więcej, w związku z tym 
uruchamianie wszelkich działań prewencyj-
nych jest tutaj jak najbardziej wskazane. Mam 
nadzieję, że zarówno młodzież jak i dorośli ze-
brani na debacie wynieśli stąd wiele nowych 
informacji, a także tematów do przemyślenia  
i przedyskutowania w gronie najbliższych  
– mówiła Urszula Brzuszek – Wójt Gminy 

Jasienica Rosielna. – Myślę, że każdy  
z nas zdaje sobie sprawę, że rozwój cy-
wilizacyjny przyniósł nowe rozwiązania 
technologiczne. Wraz ze wzrostem ich 
dostępności, wzrasta natężenie zagro-
żeń jakie ze sobą niosą. Internet to nie 
tylko kopalnia wiedzy, ale też śmietnik, 
w którym można znaleźć przemoc, por-
nografię czy też dostęp do narkotyków. 
Pojawiają się też nowe niebezpieczeń-
stwa w formie autodestrukcyjnych gier 
internetowych. Niewątpliwym zagroże-
niem jest też cyberprzemoc. Policyjne 
statystyki pokazują, że coraz częściej 
notowane są czyny zabronione popeł-
niane za pośrednictwem środków ma-
sowego komunikowania się np. różnego 
rodzaju oszustwa, „stalking”, kradzież 
tożsamości, przestępstwa przeciwko 
ochronie informacji, przeciwko wol-
ności seksualnej i obyczajowości czy 
też popełniane na szkodę osób mało-
letnich. Wszystko to razem sprawia, 
że niezwykle ważna staje się systema-
tyczna i cykliczna edukacja społeczeń-
stwa w zakresie niebezpieczeństw czy-
hających w Internecie. Stąd też nasza 
jednostka realizuje również program 
profilaktyczny „Cyberbezpieczni”, po-
święcony tematyce cyberprzestępczości 
i cyberprzemocy. W ramach tego przed-
sięwzięcia nasi funkcjonariusze spoty-
kają się m.in. z uczniami, ich rodzicami 
i nauczycielami edukując i uczulając 
na różnego rodzaju zagrożenia mogą-
ce pojawiać się w sieci – podsumowa-
ła podkom. Anna Karaś z zespołu ds. 
profilaktyki brzozowskiej Komendy 
Powiatowej Policji.

Elżbieta Boroń

Bezpiecznie w świecie wirtualnym i rzeczywistym

asp. sztab. Bogusław Tajchman z Wydziału 
do Walki z Cyberprzestępczością 

KWP w Rzeszowie
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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

„SpoKREWnieni służbą” 
w Brzozowie

W ramach akcji „SpoKREWnieni służbą 16 marca br. w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Terenowym Oddziale w Sanoku 
krew oddali brzozowscy strażacy oraz strażak z OSP Blizne zrzeszeni w Klubie 
HDK przy KP PSP w Brzozowie. 

Akcja „SpoKREWnieni służbą” została zainaugurowana 1 marca w Naro-
dowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ogólnopolska zbiórka krwi „Spo-
KREWnieni służbą” odbywa się pod patronatem szefa MSWiA Joachima Bru-
dzińskiego oraz szefa MON Mariusza Błaszczaka na terenie całej Polski.

Zdjęcie: materiał własny

Od początku roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do 749 pożarów 
traw na nieużytkach, polach i pastwiskach. Ogień pochłonął prawie 330 hekta-
rów łąk, pól i nieużytków. W 2017 r. na Podkarpaciu doszło do 3151 tego typu 
pożarów, w których ranne zostały dwie osoby.

Wypalanie traw jest niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają się straża-
cy, policjanci, służby ochrony środowiska. Jest to „palący problem”, występują-
cy każdego roku. Mimo akcji informacyjnych i uświadamiających, wielu ludzi 
nadal sądzi, że ogień to najlepszy sposób na zwalczanie chwastów.

Ludzie zapominają lub są nieświadomi faktu, że wystarczy słaby wiatr, 
aby ogień wymknął się spod kontroli, a co za tym idzie szybko rozprzestrzenił 
się i przeistoczył w tragiczny w skutkach pożar.

Niefrasobliwość oraz ludzka bezmyślność powodują, iż giną zwie-
rzęta, płoną pobliskie lasy, domy, zabudowania gospodarcze. Każdego roku 
w takich pożarach życie tracą ludzie. Za ponad 94% przyczyn ich powstania 
odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń panuje przekona-
nie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy,  
a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.

Wypalanie traw powoduje, że ziemia zostaje wyjałowiona, nie dochodzi 
do naturalnego rozkładu resztek roślinnych, przerywany jest proces formowa-
nia się próchnicy, do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. 

Wypalanie traw skutkuje zabijaniem znacznej ilości organizmów ży-
wych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyrody. Podczas ta-

kiego pożaru powstaje duże zadymienie, które jest 
szczególnie groźne dla osób przebywających w bez-
pośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwa-
gi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto 
zmniejszenie widoczności na drogach, co może pro-
wadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji  
i wypadków drogowych. 

Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu 
ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać 
nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary 
długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo 
trudne do ugaszenia. Wypalanie traw to także bardzo 
duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków nie-
jednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc 
bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po poża-
rze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

Na terenie Polski wypalanie traw jest za-
bronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi 
grzywna, areszt, a w niektórych przypadkach – kara 
do 10 lat więzienia. Za wypalanie traw grożą, oprócz 
kar nakładanych np. przez policję, także dotkliwe 
kary finansowe nakładane przez Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci zmniej-
szenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach 
nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich 
rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Powinniśmy wiedzieć, że pożary nieużytków, 
z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, 
angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożar-
nych. Każda interwencja to poważny wydatek fi-
nansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia 
pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym cza-

sie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia 
ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że 
przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na 
czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

Pożary traw powodują również spustoszenie 
dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu 
gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. 
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znaj-
dą się w zasięgu pożaru  (tracą orientację w dymie, 
ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych 
zwierząt leśnych.

Apelujemy o nie wypalanie traw. Pamiętaj-
my, że taki pożar może skończyć się tragicznie!

 Materiał i zdjęcie: KW PSP Rzeszów 
Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek

Stop pożarom traw! 
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZOZOWIE
ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 410 53 

Nowoczesne technologie, w tym 
Internet, rewolucjonizują nasze życie. 
Ogromnie zmienił się nie tylko sposób pra-
cy i rozrywki, ale wręcz sposób myślenia. 
Przestrzeń medialna przenikła każdy aspekt 
naszej codzienności. Jak zatem się w niej 
odnaleźć? Zwłaszcza osobie dorosłej? Jak 
racjonalnie korzystać z nieograniczonych 
możliwości mediów? Na te  
i inne pytania, można było zna-
leźć odpowiedzi podczas kon-
ferencji „Dorosły w przestrze-
ni medialnej”, zorganizowanej  
10 kwietnia br. przez Poradnię 
Psychologiczno - Pedagogiczną 
w Brzozowie oraz Katedrę Pe-
dagogiki Medialnej Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego.

- Technologie informacyj-
ne stały się integralną częścią 
życia rodzinnego i szkolnego. 
Wypełniają czas wolny, a także czas różno-
rodnych zajęć dodatkowych. W środowisku 
szkolnym natomiast media i multimedia 
stały się nieodłącznym elementem edukacji.  
W świecie zdominowanym przez nie, niezbęd-
na staje się zatem troska o nabywanie kom-
petencji medialnych wśród dzieci i młodzie-
ży (najczęstszych użytkowników mediów). 
Odpowiedzialne za to są przede wszystkim 
dwa najbliższe dziecku środowiska – rodzina  
i szkoła – mówiła w swym powitaniu Marta 
Śmigiel, Dyrektor Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Brzozowie. - Zaproszeni 
dzisiaj goście – pracownicy Katedry Me-
dialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego powie-
dzą nam jak nabywać te kompetencje, aby 
dobrze je wykorzystać w życiu społecznym. 

Chcemy dzisiaj podkreślić 
rolę rodziców i nauczycie-
li w zakresie właściwego  
i racjonalnego korzystania  
z mediów. Musimy pamiętać, 
że media to tylko narzędzia, 
które służą wyższym społecz-
nie celom – podkreślała Mar-
ta Śmigiel.

Młodzież twierdzi, że 
media są jak powietrze. Nie mogą bez nich 
oddychać. Dorośli uważają, że dzisiejsze, 
nowoczesne życie jest skomplikowane  
i wskazują raczej na zagrożenia, płynące  
z użytkowania mediów. O współczesnych 
różnicach międzypokoleniowych opowie-
dział w swym referacie Grzegorz Polański  
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z kolei  
dr Jakub Czopek podkreślił jak ważną 
cechą pokolenia cyfrowego jest chęć nie-
ustannego pozostawania w „kontakcie”. 
Nowoczesne technologie pozwalają na 
dostęp do świeżych informacji zawsze  
i wszędzie, co jest udogodnieniem dla wie-
lu z nas. Komputery, komórki i tablety dla 
współczesnego pokolenia nie są już no-
winkami, ale narzędziem pracy, rozrywki 

Dorosły w przestrzeni medialnej

i spontanicznej komunikacji. Z drugiej zaś 
strony, dostęp do ogromu informacji, kształ-
tuje postawę bycia czujnym i zawsze „na 
czasie”. Cenne referaty wygłosiły również: 
Marlena Pieniążek („Pokolenie head down. 
Szanse i zagrożenia w komunikacji mobil-
nej z młodzieżą”), Magdalena Wasylewicz 
(„Wyloguj się do życia” – ludzie potrzebują 
ludzi – „społeczna izolacja” w dobie za-
awansowanych technologii”) oraz Monika 
Drzymała („Ta lepsza strona technologii”).

- Mamy do czynienia z ogromną eks-
pansją mediów w każdej dziedzinie życia. 
Chociaż człowiek jest istotą społeczną, to 
zauważyć można kryzys relacji „face to 
face”. Okazuje się, że dorośli poświęcają 
na rozmowę ze swoimi dziećmi średnio 12 
minut na dobę. To doprawdy przerażające. 
Wszyscy oddaliliśmy się w świat medialny. 
Zawierane współcześnie więzi są zdawko-
we, krótkie i słabe. To wszystko z psycholo-
gicznego punktu widzenia odbija się nieste-
ty bardzo negatywnie na naszych dzieciach. 
Ważne jest, aby umieć pokazać młodym lu-
dziom istotę prawdziwych wartości. Musimy 
nauczyć je rozmowy, bycia „face to face”. 
Jesteśmy bowiem ludźmi i jesteśmy istotami 
społecznymi. Dzisiaj chciałabym Państwu 
życzyć „więcej życia w życiu” - podsumo-
wała dr Magdalena Wasylewicz. 

Konferencja skierowana była do ro-
dziców, nauczycieli, wychowawców i pe-
dagogów. Wzięły w niej również udział: 
Naczelnik  Wydziału Organizacyjno-Ad-
ministracyjnego Starostwa Powiatowego  
w Brzozowie Ewa Szerszeń oraz Kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Brzozowie Zofia Foryś. 

Marta Śmigiel - Dyrektor PP-P

Prelegenci z Katedry Pedagogiki Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Anna Rzepka
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18 kwietnia br. w Zespole Szkół 
Budowlanych odbyło się spotkanie pod-
sumowujące dwuletni projekt „Praktyki  
w Irlandii szansą na lepszy start w zawo-
dową przyszłość”. Na spotkaniu obecni 
byli uczniowie technikum, którzy  
w trakcie projektu odbywali miesięcz-
ne praktyki w Irlandii. 

Z zaproszonych gości przyby-
ła Magdalena Pilawska – Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Rozwoju Regio-
nalnego i Promocji Powiatu oraz Jerzy 
Olearczyk – Dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Brzozowie. Koor-
dynator projektu Magdalena Folczyk, 

podsumowała projekt przedstawiając naj-
ważniejsze informacje.  Tomasz Kaczkow-
ski - Dyrektor Szkoły,wręczył uczniom 
dokumenty Europass Mobilność, które 
potwierdzają okres nauki za granicą oraz 
upominki książkowe. 

Realizacja projektu rozpoczęła się  
1 września 2016 roku. Z wyjazdu na prak-
tyki zagraniczne skorzystało 28 uczniów  
– 22 z kierunku technik budownictwa oraz 
6 osób z kierunku technik architektury 

krajobrazu. Uczniowie odbyli miesięczne 
praktyki w irlandzkich przedsiębiorstwach 
w Mallow, Cork i Youghal. Podczas prak-
tyk zdobywali doświadczenie zawodowe 
pod czujnym okiem irlandzkich pracodaw-

ców. Technicy budownictwa wykonywali 
prace remontowo – budowlane przy budo-
wie domów jednorodzinnych, zajmowali 
się tynkowaniem, malowaniem, murowa-
niem, wykonywaniem ociepleń, pracami 
kamieniarskimi oraz pracami porządko-

wymi na placu budowy. Dziewczyny z ar-
chitektury krajobrazu pracowały w firmie 
Youghal Tidy Town gdzie zajmowały się 
pielęgnacją terenów zielonych. Podczas 
praktyk uczniowie doskonalili umiejętność 
komunikacji w języku angielskim poprzez 
codzienne konwersacje z gospodarzami  
i pracodawcami. 

Poprzez udział w projekcie ucznio-
wie stali się bardziej otwarci na nowe 
możliwości, zwiększyli pewność siebie 

oraz nabyli umiejętność pracy w obcym 
kulturowo środowisku. Uczestnicy projek-
tu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 
oraz stali się bardziej atrakcyjni na rynku 
pracy. 

Podczas pobytu w Irlandii uczniowie 
mieli okazję zwiedzić interesujące miejsca 
takie jak zamki w Blarney i Lismore, park 
narodowy w Killarney i wodospady Mahon 
Falls, klify w Ardmore oraz miasta Cork  
i Cobh. Uczniowie mogli bliżej zapoznać 
się z irlandzką kulturą przez udział w pa-
radzie z okazji Dnia Świętego Patryka, ob-
chody Halloween oraz wizytę w prawdzi-
wym pubie. Projekt realizowany był przy 
współpracy firmy Your International Tra-
ining, która zapewniła wszystkim uczest-
nikom zakwaterowanie, transport, organi-
zację kursu języka angielskiego i szkolenia 
bhp, opiekę i monitoring oraz organizację 
programu kulturowego. Dzięki naszemu 
partnerowi pobyt na Zielonej Wyspie po-
zostanie niezapomnianym przeżyciem. 

Pozytywne doświadczenia związa-
ne z realizacją obecnego projektu stały się 
motywacją do dalszego działania. W lutym 
tego roku został złożony kolejny wniosek 
o dofinansowanie praktyk zagranicznych 
w ramach programu Erasmus Plus i jeżeli 
zostanie on zatwierdzony to kolejna grupa 
uczniów odwiedzi Irlandię. 

Projekt był realizowany w ramach 
programu „Staże zagraniczne dla uczniów  
i absolwentów szkół zawodowych oraz 
mobilność kadry kształcenia zawodowe-
go” i finansowany był z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

6 kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 
2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie od-
był się I Podkarpacki Turniej Szkół Eko-
nomicznych „Rachunkowość w pigułce” 
zrealizowany we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział 
Podkarpacki w Rzeszowie. 
Cele Turnieju ujęte w pigułkach:
- „Witamina  A - WIDZIEĆ” - uczyć po-

szukiwania informacji w zakresie ra-
chunkowości, 

- „Witamina B - UKAKTYWNIĆ, DZIA-
ŁAĆ” – działania przekierowane na 
świadome stosowanie wiedzy przez 
współdziałanie,

- „Witamina C - ZWIĘKSZAĆ ODPOR-
NOŚĆ NA STRES”- wdrażanie postaw” 
wiem, rozumiem, umiem, wiec się nie 
boję” .

W turnieju wzięło udział 10 szkół 
średnich z terenu województwa podkar-
packiego. Każda ze szkół reprezentowana 
była przez zespół – drużynę składającą się 
z trzech uczestników. Konkurs miał zasięg 

wojewódzki i był dwustopniowy 
(etap I – teoretyczny, etap II – prak-
tyczny).

Etap I Turnieju oparty był na 
teście, do którego przystąpili indy-
widualnie uczniowie. Uczestnicy 
zmagali się z 40 pytaniami z zakre-
su rachunkowości, gdzie tylko jed-
na odpowiedź była poprawna. Etap 
II Turnieju polegał na wspólnej pra-
cy wszystkich członków drużyny. 
Zespoły miały do wykonania za-
danie praktyczne, w którym wyka-
zały się wiedzą i umiejętnościami 
księgowymi. Uczestnicy wykony-
wali prace księgowe dla Przedsię-
biorstwa Produkcyjnego Sp. z o.o. 
działającego na rynku podkarpac-
kim. Jednostka była podatnikiem 
podatku od towarów i usług (VAT). 

Zespół Szkół Ekonomicz-
nych reprezentowali: Dominika 
Łuksa - uczennica klas 4 Techni-
kum Ekonomicznego, Bartłomiej 

I Podkarpacki Turniej Szkół Ekonomicznych

Podsumowanie praktyk w Irlandii

Kędzior - uczeń klasy 4 Technikum Ekonomiczne-
go oraz Wojciech Małkuch - uczeń klasy 3 Techni-
kum Ekonomicznego.

W klasyfikacji indywidualnej I miejsce za-
jęła uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Brzozowie Dominika Łuksa. W klasyfikacji ze-
społowej drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Brzozowie zajęła II miejsce.

Gratulujemy uczniom uzyskania wspaniałe-
go wyniku.
 Opiekunowie: Krystyna Kuczma, Magdalena Sobaś

Wręczenie uczniom dokumentów 
Europass Mobilność

Podsumowanie projektu 
przez koordynatora Magdalenę Folczyk

Magdalena Folczyk
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Zamówienie na 33 ciasta oraz 15 kilo-
gramów mniejszych ciasteczek złożyli klien-
ci do Powiatowego Centrum Integracji Spo-
łecznej w Orzechówce przed tegorocznymi 
świętami Wielkanocnymi. Ilość wypieków  
w sposób jednoznaczny i obiektywny świadczy  
o skutecznej działalności społeczno-zawodo-
wej prowadzonej w placówce utworzonej przez 
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, skupiają-
cej obecnie 37 uczestników.

Pieczenie, to realizacja zadania w ra-
mach warsztatu gastronomiczno-gospodar-
czego, jednego z trzech funkcjonujących  
w ramach CIS-u. Pozostałe dwa, czyli rze-
mieślniczo-rękodzielniczy oraz remontowo-
-porządkowy, również oferują wyroby cieszące 
się coraz większą popularnością na otwartym 

rynku lub świadczą drobne usługi remonto-
wo-porządkowe, którymi zainteresowania 
wśród mieszkańców, czy instytucji nie brakuje.  
- Warsztat rzemieślniczo-rękodzielniczy świad-
czy usługi krawieckie w zakresie przeróbek  
i naprawy odzieży. Ponadto szyjemy na zamó-
wienie pościel z tkanin polskich producentów: 
satyny bawełnianej, bawełny, kory, prześciera-
dła z frotte, dżerseju i bawełny. Oferujemy tak-

że bawełniane ściereczki kuchenne, far-
tuszki, obrusy również na wypożyczenie, 
koszule flanelowe, odzież roboczą. Wy-
konujemy też drobne rękodzieło: ozdoby 
świąteczne, stroiki. To zajęcia głównie 
skierowane do kobiet, natomiast pano-
wie w warsztacie remontowo-porządko-
wym przeprowadzają drobne remonty, 
rozbiórki, prowadzą prace porządkowe 
wewnątrz budynku, jak i w jego obejściu 
zarówno dla osób fizycznych, jak i dla 
firm. Na życzenie klienta skosimy tra-
wę, wypożyczymy rębak - powiedziała 
Joanna Zańko, Kierownik Powiatowego 
Centrum Integracji Społecznej w Orze-
chówce.

Okolicznościowe torty, czy ciasta, 
to niejedyna oferta warsztatu gastrono-
miczno-gospodarczego. - Proponujemy 
codziennie sprzedaż świeżych zestawów 
obiadowych składających się z dwóch 
dań z dowozem do klienta. To potrawy 
przygotowywane codziennie ze świeżych 
produktów, niemrożone - poinformowała 
Joanna Zańko. Zamówień przybywa na 
wszystkich warsztatach, dzięki czemu 
Powiatowe Centrum Integracji Spo-
łecznej w Orzechówce, jako wytwórca 
i usługodawca, staje się coraz bardziej 
rozpoznawalne wśród odbiorców i sys-
tematycznie poszerza grono klientów. 
- Staramy się znaleźć nowe produkty,  
z którymi będziemy chcieli wyjść do 
klientów. W tej chwili szyjemy odzież 
roboczą, koszule flanelowe, wcześniej 
weszliśmy z fartuszkami kuchennymi cie-
szącymi się sporym zainteresowaniem na 
rynku wśród odbiorców. Ostatnio uczest-
niczyliśmy w kiermaszu organizowanym 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Rzeszowie, gdzie nasze stoisko 
cieszyło się dużym zainteresowaniem  
i było bardzo mocno oblegane. Kładzie-
my nacisk na jakość. Często przychodzą 
do nas osoby, które nigdy wcześniej nie 
szyły, ani nie miały do czynienia z kuch-
nią. Natomiast po pewnym czasie oka-
zuje się, że odnajdują w sobie ukryte 
dotychczas talenty. Mamy ambitne plany 
związane z otwarciem własnego lokalu 
handlowego. Myślimy o punkcie usług 
krawieckich, przyjmowania zamówień 
na wyroby gastronomiczne, na wypoży-
czenia obrusów. Chcemy mocniej ruszyć 
z cateringiem na większe imprezy oko-
licznościowe - dodała Joanna Zańko.

Głównym celem Powiatowe-
go Centrum Integracji Społecznej jest 
wspieranie osób pozostających przez 
wiele lat bez pracy, pomaganie im  
w znalezieniu nowego zatrudnienia,  
a w zasadzie w powrocie na rynek pracy. 
CIS zapewnia im szkolenia, możliwość 
korzystania z pomocy psychologa, te-
rapeuty, czy też doradcy zawodowego. 

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce

Pomoc dla osób bezrobotnych

Kierownik PCIS Joanna Zańko

jednostki organizacyjne Powiatu
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- Uczestnicy przychodzą do Powiatowego 
Centrum Integracji Społecznej na okres 
próbny, trwający miesiąc. Po tym czasie 
przedłużamy im obecność o jedenaście mie-
sięcy. Po roku, jeżeli wynika z indywidual-
nego programu zatrudnienia socjalnego, że 
zachodzi potrzeba kontynuacji współpracy, 
to ponownie przedłużamy okres uczest-
nictwa o kolejne pół roku. Czyli w sumie 
maksymalnie w CIS-ie osoba spędza pół-
tora roku. Na końcówkę pobytu staram się 
organizować miejsca praktyk u przedsię-
biorców, bowiem są to już osoby otwarte, 
zdyscyplinowane, godne polecenia, słowem 
gotowe do pracy na normalnych zasadach, 

w oparciu o umowę o pracę. Uczestnicy kie-
rowani są do nas przez Powiatowy Urząd 
Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, rozma-
wiają z psychologiem, doradcą zawodowym 
określającymi do jakich warsztatów mają tra-
fić. Następnie podpisywany jest indywidualny 
program zatrudnienia socjalnego i wypłaca-
ne świadczenie integracyjne w wysokości stu 
procent zasiłku dla bezrobotnych przez cały 
okres uczestnictwa - podsumowała Joanna 
Zańko, Kierownik Powiatowego Centrum In-
tegracji Społecznej w Orzechówce.

Działające od półtora roku Powiato-
we Centrum Integracji Społecznej w Orze-
chówce czerpie korzyści nie tylko z aktyw-
ności handlowej, ale uczestniczy również  
w realizacji programów unijnych, uzyskując 
też z tego źródła finansowe wsparcie. Dzię-

ki podejmowanym inicjatywom PCIS  
w Orzechówce wyposażony został  
w sprzęt odpowiedniej jakości. Między 
innymi w maszyny do szycia, guzikarki, 
kosiarki, spawarki, lodówki.

Szczegółowe informacje udziela-
ne są pod numerem telefonu: 13 49 112 
74 lub w siedzibie placówki w Orze-
chówce 326 A. Można je również zna-
leźć na stronie internetowej www.pcis-
brzozow.pl 

Sebastian Czech

Jubileusz 20-lecia swego istnienia 
świętowała Orkiestra Dęta Gminy Dydnia. 
Była to okazja do wspomnień, gratulacji  
i oczywiście popisowego koncertu.

Rocznicowe uroczystości odbyły się 
w sali widowiskowej Wiejskiego Domu 
Kultury w Dydni. Rozpoczął je występ Ka-
peli Ludowej „Młoda Przepióreczka”, po 
czym zaproszono zgromadzonych do wy-
słuchania koncertu Orkiestry Dętej Gmi-
ny Dydnia. Pod batutą Zygmunta Podulki 
muzycy brawurowo wygrali m.in. marsze, 
czardasza, wiązanki melodii oraz szlagiery 
muzyki rozrywkowej znanych wszystkim 
Boney M., Adele, Whitney Houston czy 
Toma Jonesa. W jubileuszowym koncercie 
wraz z orkiestrą wystąpili soliści - zarów-
no wokaliści jak i instrumentaliści. Występ 
nagrodzony owacją  na stojąco zakończył 
się krótkim bisem. – Orkiestrę założył 
mój poprzednik Wójt Henryk Dąbrowiec-
ki wraz z nieżyjącym już ks. Proboszczem 
Adamem Drewniakiem. Ja tylko to dzieło 
kontynuowałem. Dzisiaj Orkiestra Dęta to 
marka i wizytówka naszej gminy. Przez lata 
ze znakomitym efektem promowali naszą 
Małą Ojczyznę. Myślę, że występ w Castel 
Gandolfo przed naszym wielkim papieżem 
Polakiem Janem Pawłem II w sierpniu 
1999 roku był tym, który najbardziej utkwił 

wszystkim w pamięci. Muzycy wzięli wtedy 
udział w uroczystości nadania Janowi Paw-
łowi II tytułu Honorowego Obywatela Gminy 
Dydnia. Na tę okoliczność orkiestra przygo-
towała pieśni religijne i świeckie. Nikt nie 
wierzył, że uda mi się ten wyjazd zorganizo-
wać, ale przezornie mieszkańcy naszej gmi-
ny siedzieli przed telewizorami w czasie gdy 
z Watykanu transmitowano modlitwę Anioł 
Pański. To wtedy wszyscy usłyszeli jak pa-
pież pozdrowił naszą orkiestrę. Niesamowite 
wydarzenie i ogromnie wzruszający moment. 

Gwarantem tej orkiestry jest Zygmunt 
Podulka – od 20 lat niezmiennie jej dy-
rygent. Za te minione lata, za ten czas 
który dzięki wam spędzamy w cudow-
ny sposób  pięknie dziękuję w imieniu 
swoim i mieszkańców gminy Dydnia – 
dziękował dyrygentowi i orkiestrze Je-
rzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia, 
wręczając na ręce Kapelmistrza Podulki 
pamiątkowy grawerton i najnowszą pu-
blikację o abp. Ignacym Tokarczuku. – 
Pomysł zorganizowania orkiestry zrodził 
się tak naprawdę z mało szlachetnych 
pobudek – a mianowicie z zazdrości. By-
wając na różnorodnych uroczystościach 
na terenie naszego powiatu, często opra-
wę muzyczną zapewniały właśnie orkie-

20 lat minęło…

W imieniu Starosty i Wicestarosty Brzozowskiego list gratulacyjny oraz prezent wręczył 
Jacek Adamski – Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego
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stry. Postanowiliśmy więc taką orkie-
strę zorganizować i w Dydni. Pomysł 
szybko zaakceptował i poparł już śp. 
ks. Dziekan Drewniak. Postanowiliśmy 
opiekę nad naszą powstającą orkiestrą 
powierzyć panu Zygmuntowi Podulce. 
Nasz kapelmistrz to człowiek niezwy-
kłej wiedzy, wytrwałości, pracowitości, 
osobistego wdzięku i kultury, którą tak 
pięknie propaguje wśród młodych. Jest 
jeszcze jedna osoba, która nam poma-
gała – pani Zofia Rychlicka pełniąca 
niegdyś funkcję sekretarza orkiestry. 
Dołożyła wieku starań, aby po raz 
pierwszy umundurować naszych muzy-
ków – wspominał Henryk Dąbrowiecki.

Słowa uznania w imieniu Posła 
na Sejm RP Piotra Uruskiego wyrazi-
ła również Aneta Figiel. Z gratulacjami  
i okolicznościowymi prezentami po-
spieszyli też Małgorzata Turopolska 
oraz w imieniu Zygmunta Błaża – Sta-
rosty Brzozowskiego i Janusza Draguły 
- Wicestarosty Brzozowskiego - Jacek 
Adamski – Członek Zarządu Powiatu 
Brzozowskiego. - Jesteśmy świadomi 
jak wiele uroczystości i podniosłych 
wydarzeń uświetniała Orkiestra Dęta w 
Dydni, tworząc niepowtarzalną oprawę 
muzyczną. Nic więc dziwnego, że taki 
profesjonalizm i talent przynosi chlu-
bę naszemu regionowi i bez wątpienia 
przyczynia się do krzewienia kultury 
na terenie gminy, powiatu czy woje-
wództwa podkarpackiego. Pragniemy 
przekazać wyrazy szacunku za zaan-

gażowanie włożone w 
rozwój pasji muzycznych 
orkiestrantów. To dzięki 
rzetelnej i systematycznej 
pracy muzycy kształtują 
swoją artystyczną wraż-
liwość, zaś cała orkie-
stra może poszczycić się 
wieloma osiągnięciami. 
Raz jeszcze gratulując 
Porcelanowego Jubile-
uszu składamy wszystkim 
Członkom Orkiestry ży-
czenia zdrowia, spełnie-
nia planów oraz pomyśl-
ności w życiu osobistym. 
Ponadto życzymy, by realizowana wspólnie 
pasja zaowocowała nowymi muzycznymi do-
konaniami, a miłość do muzyki przyniosła 
kolejne sukcesy – napisali w liście gratulacyj-
nym Starostowie Brzozowscy. Jacek Adamski 
wręczył również orkiestrze prezent – umun-
durowanie w postaci letnich koszul. Zostały 
one zakupione wespół z Zarządem Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Dydni. Na zakoń-
czenie uroczystości niespodziankę dla swego 
Kapelmistrza przygotowali muzycy z Orkie-
stry. Odegrali oni gromkie „Sto lat” i wręczyli 
ogromny kosz kwiatów. – Nasz kapelmistrz 
to złoty chłop. Nie. To mało powiedziane – on  
z tych dzieci zrobił orkiestrę. To jest tylko jego 
zasługa. Gdyby nie on, to tej orkiestry by nie 
było. Chodzimy na próby, bo kochamy muzykę 
i naszą orkiestrę –  zapewnił Bronisław Kro-
wiak najstarszy członek orkiestry grający na 
bębnach.

Pierwszy skład orkiestry wg Dzien-
nika zajęć założonego w 1999 roku liczył 
27 muzyków. W jubileuszowym koncercie 
zagrało 34 osoby. – Dwadzieścia lat temu 
podjąłem się trudnego zadania zorgani-
zowania orkiestry – ludzi i instrumentów. 
Ludzie się znaleźli, ale z instrumenta-
mi był problem. Wypożyczyliśmy je więc  
z Sanockiego Młodzieżowego Domu Kultu-
ry. Służyły nam one przez jakiś czas. Cały 

czas sukcesywnie orkiestra była 
doposażona. Wszystko przyspie-
szyło, gdy dowiedzieliśmy się  
o możliwości występu przed Oj-
cem św. Zbliżający się wyjazd 
mocno zmobilizował wszystkich 
i po dwóch latach działalności 
wystąpiliśmy z przygotowanym 
repertuarem w Castel Gandolfo. 
Zagraliśmy marsze, wiązankę 
piosenek ludowych i oczywiście 
„Barkę”. Dzisiaj w naszej or-
kiestrze działają jakby trzy po-
kolenia – są dzieci, osoby trochę 
starsze oraz muzycy z jej pierw-
szego składu. Przez te dwadzie-
ścia lat przewinęło się przez 
orkiestrę łącznie 65 członków. 
Obecnie na próbach spotyka się 
od 15 do 30 osób. Śmiało mogę 

powiedzieć, że nasza orkiestra cały czas 
się rozwija. Wystarczy posłuchać nawet na-
grań sprzed 10 lat. Różnica jest kolosalna 
– nie tylko w repertuarze, który był prost-
szy – marszowy, a dziś to już jest muzyka 
koncertowa. Chciałbym wszystkim moim 
muzykom podziękować, za ich wytrwałość, 
za to, że przychodzą na próby, za to, że nie-
raz muszą grać w różnych warunkach at-
mosferycznych – czy to palącym słońcu czy 
mrozie, ale nie narzekają i nie zniechęcają 
się. Dziękuję też Starostom, Dyrektoro-
wi Adamskiemu, Wójtowi Gminy Jerzemu 
Adamskiemu, Zarządowi Oddziału Gmin-
nego ZOSP za wszystkie upominki, ciepłe 
słowa, za wsparcie i za to, że zawsze mo-
żemy liczyć na wsparcie finansowe – dzię-
kował Zygmunt Podulka – Kapelmistrz 
Orkiestry Dętej Gminy Dydnia.

Elżbieta Boroń, fot. Grzegorz Cipora

Kapela Ludowa „Młoda Przepióreczka”

dr Rafał Rachwał dawny członek orkie-
stry - dziś znany w Polsce i na świecie 

instrumentalista oraz pedagog Akademii 
Muzycznej w Poznaniu

informacje z gmin





ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
          im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

Powiat Brzozowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
          im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie

TECHNIKUM 
TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK HOTELARSTWA
- Planowanie i realizacja usług w recepcji
- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
- Sporządzanie potraw i napojów
- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK HANDLOWIEC
- Prowadzenie sprzedaży
- Prowadzenie działalności handlowej

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
- Prowadzenie rachunkowości

Oferta edukacyjna

2018/2019

- KLASA O PROFILU POLICYJNO-PRAWNYM

- KLASA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ
 „Pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym”

ul. prof. W. Pańki 1, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 417 82

www.zsebrzozow.pl,   www.facebook.com/ekonomikbrzozow

ZAPRASZAMY !

NAJLEPSZA SZKOŁA DLA CIEBIE ! 

Nowoczesna pracownia technologii gastronomicznej, w której znajduje się profesjonalny sprzęt kuchenny

Pracownia obsługi konsumenta wyposażona jest w ladę barmańską, 
stoły konsumenckie, zastawę stolową, sztućce specjalne, bieliznę stołową, 

dwukobaltowy ekspres ciśnieniowy ze zintegrowanym młynkiem 

W pracowni handlowej młodzież uczy się obsługiwać m.in.: 
kasy fiskalne, terminale płatnicze, elektroniczne wagi 
handlowe, urządzenie do rozpoznawania banknotów



ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

TECHNIKUM NR II 4-letnie
- technik budownictwa
- technik geodeta
- technik budowy dróg
- technik architektury krajobrazu
- technik urządzeń i systemów energetyki 
 odnawialnej 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-letnia
- monter zabudowy i robót wykończeniowych 
  w budownictwie
- murarz - tynkarz

- klasa wielozawodowa: (mechanik pojazdów samo-
chodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sa-
nitarnych, kucharz, piekarz, sprzedawca, fryzjer, 
cukiernik, stolarz, operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych).

Zajęcia praktyczne 
w zakładach 

pracy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH 3-letnie  

- dla absolwentów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, 
  8-klasowej szkoły podstawowej 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ul. Słoneczna 6,     tel. 13 43 418 51 www.zsbbrzozow.pl    www.facebook.com/ZSB.Brzozow/

          im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie
Oferta edukacyjna 2018/2019

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnie
- profil informatyczny

W ramach projektóW Ue UcznioWie będą mogli:
- uczestniczyć w płatnych stażach w firmach i zakładach pracy,
- brać udział w bezpłatnych kursach,
- odbywać praktyki zagraniczne, 
Dzięki dodatkowym kursom, stażom i praktykom uczniowie zdobędą nowe 
umiejętności oraz kompetencje zawodowe. 

za Wysokie Wyniki W naUce UcznioWie mogą otrzymyWać 
stypendia:
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów technikum,
- Stypendium Starosty Brzozowskiego dla absolwentów gimnazjum rozpo-
czynających naukę w naszej szkole, uczniów technikum i branżowej szkoły 
I stopnia.

Zajęcia praktyczne 
w warsztatach 

szkolnych

36-200 Brzozów

ZBUDUJ Z NAMI PRZYSZŁOŚĆ

Uczniowie ZSB mogą korzystać z siłowni zewnętrznej



im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie

1. Wczesne Wspomaganie rozWoju dziecka. Terapia obejmuje 
dzieci w wieku 0 - 6 lat i polega na stymulowaniu psychofizycznego 
rozwoju dziecka od chwili wykrycia jego niepełnosprawności do 
czasu podjęcia nauki w szkole. 

2. Szkoła PodStawowa. Na tym poziomie edukacji funkcjonują  
w naszym Ośrodku klasy dla uczniów niepełnosprawnych w ró-
znym stopniu.

3. Szkoła PrzySPoSabiająca do Pracy. Szkoła Ponadgimnazjalna 
dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Prowadzone są tu zajęcia w pracowniach: gospodarczej, kuchen-
nej, ogrodniczej, rękodzieła, dekoracyjnej, drewna. 

4. internat. Miejsce stałego pobytu dla dzieci i młodzieży uczą-
cych się w naszym Ośrodku, pełniąc również rolę środowiska wy-
chowawczego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie jest miejscem przyjaznym dla osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie. Nasz Ośrodek obejmuje opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowa-
niem do życia zawodowego i społecznego dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie zamieszkałą na 
terenie Powiatu Brzozowskiego.

W specjalnym ośrodkU szkolno-WychoWaWczym fUnkcjonUją:

W Ośrodku organizowane są dodatkowe zajęcia wzbogacające wiedzę oraz rozwijające zaintereso-
wania i zdolności uczniów. Należą do nich liczne koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, turystyczno-
-krajoznawcze, sportowe, PCK, LOP.

ul. Tysiąclecia 27, 36-200 Brzozów, tel. 13 43 417 76, www.soswbrzozow.pl

UcznioWie objęci są dodatkoWymi 
zajęciami reWalidacyjnymi:

- Psychoterapia
- Logoterapia
- Terapia pedagogiczna
- Integracja sensoryczna
- Muzykoterapia
- Biblioterapia
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- Zajęcia plastyczno-manualne
- Terapia sportowa
- Hydromasaż
- Tomatis

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
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Dni Drzwi Otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych

Kierunki nauczania zgodne 
z trendami na rynku pracy

Kształcenie w zawodach poszuki-
wanych przez pracodawców, przekazywa-
nie rozległej, wszechstronnej wiedzy oraz 
umożliwianie rozwijania indywidualnych 
zainteresowań, zgłębiania własnych pasji, 
to najkrótsze podsumowanie oferty eduka-
cyjnej brzozowskich szkół ponadgim-
nazjalnych: I Liceum Ogólnokształ-
cącego, Zespołu Szkół Budowlanych 
i Zespołu Szkół Ekonomicznych, za-
prezentowanej podczas tegorocznych 
Dni Otwartych, zorganizowanych  
21 i 22 marca br.

Analiza rynku pracy stanowi 
podstawę wyznaczania, aktualizowa-
nia, czy reaktywowania kierunków 
nauczania w Zespole Szkół Budow-
lanych. Dzięki takim rozwiązaniom 
młodzież nabywa umiejętności i kwa-
lifikacje w konkretnych profesjach, 
przez co nie ma problemów ze znalezie-
niem zatrudnienia po ukończeniu szkoły.  
– Na podstawie badań Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy oceniamy, że zapotrzebo-
wanie na wszystkie kierunki, które my 
proponujemy jest olbrzymie. Oparliśmy 
się na barometrze zawodów opublikowa-
nym przez WUP i w tym dokumencie na 
pierwszym miejscu są wszystkie zawody 
budowlane, jak również fryzjer, cukiernik, 
sprzedawca, kelner, mechanik pojazdów 
samochodowych, czyli wszystkie zawody 
znajdujące się w naszej ofercie. Zresztą  
z informacji przez nas posiadanych z Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy, czy Powiato-
wego Urzędu Pracy i firm działających na 
naszym terenie wynika, że nasi absolwen-
ci nie mają najmniejszego problemu ze 
znalezieniem pracy, wręcz przeciwnie, to 
pracodawcy upominają się o fachowców  

w branżach przez nas kształconych, na 
przykład o technika drogownictwa – po-
wiedział Tomasz Kaczkowski, Dyrektor 
Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie. 
I właśnie wznowienie po trzyletniej prze-
rwie nauki na kierunku technik budowy 

dróg nastąpi w roku szkolnym 2018/2019. 
To dowód na to, że słów na wiatr w brzo-
zowskiej budowlance nie rzucają. Potwier-
dzają za to wszech i wobec, że szeroko 
pojęte inwestycyjne plany budowlane  
w regionie zbieżne są z koncepcjami roz-
wojowymi szkoły. Takie dzia-
łania zwiększają możliwości 
dla uczniów i absolwentów.  
– Na naszym terenie prowa-
dzone będą inwestycje zwią-
zane z budową dróg: S-19, 
obwodnicy Sanoka, czy drogi 
wojewódzkiej relacji Krosno 
– Sanok – wytłumaczył Dy-
rektor Tomasz Kaczkowski.

Również Zespół Szkół 
Ekonomicznych gwarantu-
je szeroki wybór kierunków 
atrakcyjnych na rynku pracy. 

Między innymi rozkwitająca obecnie bran-
ża gastronomiczno-hotelarska liczyć może 
na fachowców wywodzących się właśnie  
z brzozowskiego ekonomika. Dowodem 
na wysokie kwalifikacje nabyte w tej szko-
le było zademonstrowanie umiejętności 
uczniów w takich zawodach, jak kelner, 
barista, czy barman. – Prezentujemy spo-
soby przygotowywania różnego rodzaju 
kaw, ponieważ współcześnie parzenie kawy 
stało się sztuką, metody przyrządzania 
drinków, w naszym przypadku bezalkoho-
lowych, pokazujemy prawidłowe nakrycie 
stołu na różne okazje. To bardzo ważne, 
gdyż dzisiaj estetyka jest równie ważna, 
co walory smakowe. Klient patrzy na stół,  
i obserwuje w jaki sposób ułożone są na 
nim potrawy. Najpierw konsumuje wzro-
kiem, a dopiero później kosztuje i ocenia, 
jak dania smakują – podkreśliła Sylwia 
Ryniak z Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Brzozowie. – Gastronomia w Polsce roz-
wija się w bardzo szybkim tempie. Mamy 
już nie tylko naszą, tradycyjną kuchnię, ale 
również azjatyckie i różne inne egzotyczne. 
Dlatego to zawód bardzo ciekawy, umoż-
liwiający poznanie nie tylko zagranicz-

nych kuchni, ale też kultury innych krajów.  
W szkole mamy sporo zajęć praktycznych, 
uczestniczymy ponadto w różnego rodzaju 
kursach, tak więc solidnie zgłębiamy tajni-
ki naszego przyszłego zawodu – stwierdziła 
Sabina Futyma z ZSE w Brzozowie.
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I Liceum Ogólnokształcące  
w Brzozowie od lat plasuje się w czołów-
ce szkół ponadgimnazjalnych w regionie, 
co odzwierciedla blisko stuprocentowa 
zdawalność matury przez uczniów ogól-
niaka. Młodzież bierze ponadto udział 
w wielu olimpiadach przedmiotowych, 
zajmując wysokie miejsca na różnych 
szczeblach, włącznie z ogólnopolskimi. 
Gimnazjalistów zachęcano do podjęcia 
nauki w tej szkole między innymi prze-
prowadzając atrakcyjne doświadczenia 
fizyczne. – Zaczęliśmy od implozji, zjawiska 
przeciwnego eksplozji. Ogrzaliśmy puszkę 
nieznacznie wypełnioną wodą, po pojawie-
niu się wewnątrz pojemnika pary wodnej  
i ochłodzeniu go w zimnej wodzie, powstaje 
w nim pusta przestrzeń, a ciśnienie powie-
trza wynosi około 1013 hektopascali, co 
powoduje ściśnięcie puszki. To było jedno  
z kilku doświadczeń zaprezentowanych gim-
nazjalistom. Tego typu pokazy odsłaniają 
stronę praktyczną fizyki, tę bardziej atrak-
cyjną, niż uczenie się teorii, czy rozwiązy-
wanie zadań – opisał Maciej Data z I LO  
w Brzozowie.

Współczesna edukacja w wielu przy-
padkach wymaga od placówek oświatowych 
nie tylko analizowania rynku pracy, ale rów-
nież współpracy z różnymi firmami, czy in-
stytucjami, zapewniającymi uczniom prak-
tyczną naukę zawodu. – Od przyszłego roku 
rozpoczynamy współpracę z brzozowskim 
ArtGosem, stąd konieczność uruchomie-
nia w szkole kierunku pod nazwą Operator 
maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych. Drugą instytucją będzie Akademia 
Umiejętności Eurocash – oznajmił Tomasz 
Kaczkowski, Dyrektor ZSB w Brzozowie. 

Firma Eurocash skupia w całej Polsce sieć 
piętnastu tysięcy sklepów. Między innymi tak 
popularnych na Podkarpaciu marek, jak Deli-
katesy Centrum, Groszek, czy ABC. - Chcemy 
odczarować zawód sprzedawcy. Na rynku jest 
ogromne zapotrzebowanie na ten fach, dlate-
go chcemy wspierać uczniów w nauce tej pro-
fesji, między innymi organizując im praktyki  

w naszych sklepach. Zbieramy grupę, czy kla-
sę uczniów, kontaktujemy się z właścicielami  
i kierujemy adeptów zawodu do poszczególnych 
placówek. Tak więc młodzież nie musi skupiać 
się na formalnościach, tylko ma zapewnione 
miejsce w konkretnym punkcie handlowym – za-
chęcała do podjęcia zajęcia sprzedawcy Beata 
Osowska z Akademii Umiejętności Eurocash.

Swoją pasję techniczną realizu-
ją uczniowie I Liceum Ogólnokształ-
cącego, konstruując różne, zdalnie 
sterowane urządzenia. Gimnazjaliści 
z zainteresowaniem przyglądali się 
ćwiczeniom sprawnościowym oraz 
zasadom udzielania pierwszej pomocy 
prezentowanym przez uczniów Ze-
społu Szkół Ekonomicznych. Oprócz 
wymienionych atrakcji na gości  
z gimnazjów z terenu powiatu brzo-
zowskiego czekały dodatkowo po-
kazy eksperymentów chemicznych, 
występy zespołu muzycznego i chó-
ru w I Liceum Ogólnokształcącego, 
degustacja wyrobów kulinarnych  

w Zespołach Szkół Budowlanych  
i Ekonomicznych, czy relacja z wy-
jazdów uczniów budowlanki na 
miesięczne praktyki do Irlandii. Ta-
kie doświadczenia zebrała młodzież  
z kierunków technik budownictwa 
oraz technik architektury krajobrazu. 

Sebastian Czech
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ojczyznę - powiedział podczas ho-
milii ksiądz Piotr Sobolak z Parafii  
w Brzozowie.

10 kwietnia 2010 roku obcho-
dy siedemdziesięciolecia Zbrodni 
Katyńskiej odbywały się w dra-
matycznych okolicznościach. Ka-
tastrofa polskiego samolotu pod 
Smoleńskiem z parą prezydencką na 
pokładzie oraz delegacją udającą się 

na uroczystości rocznicowe do Katy-
nia sprawiła, że losy elity wojskowej 
i intelektualnej drugiej RP splotły 
się z losami elity politycznej trze-
ciej RP. Na kartach polskiej historii 
zapisał się kolejny rozdział, nawią-

informacje z gmin

78 rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz  
8 Tragedii Smoleńskiej obchodzono 13 kwiet-
nia br. w Bazylice Mniejszej w Brzozowie. Or-
ganizatorami uroczystości byli: Henryk Kozik 
- Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, 
Klub Gazety Polskiej w Brzozowie oraz kapi-
tan Jan Jastrzębski - Dziekan Korpusu Ofice-
rów Zawodowych Wojsk Lądowych. Patronat 
nad ceremonią objął Piotr Babinetz - Poseł na 
Sejm RP.

Przypomnijmy, że wiosną 1940 roku 
NKWD rozstrzelało w Katyniu, Miednoje, 
Charkowie ponad dwadzieścia tysięcy pol-
skich obywateli, w tym dziesięć tysięcy ofi-
cerów wojska i policji. Do odpowiedzialności 
za tę zbrodnię władze radzieckie przyznały się 
dopiero w kwietniu tysiąc dziewięćset dzie-
więćdziesiątego roku. - Przez tyle lat o Katy-
niu nie mówiono. Kto się odważył poruszyć ten 
temat natychmiast był karany. Przez wiele lat 
okłamywano, że to Niemcy, a nie Rosjanie do-
konali tego mordu. Długi czas nie wiedziano, 
co stało się z polskimi żołnierzami. Tłumaczo-
no też, że puszczono ich wolno, a ci rozbiegli 
się po świecie. Zastanawiał jednak wszystkich 
fakt, że żaden z polskich oficerów nie odezwał 
się do najbliższych, nie dotarł do domu. Dzisiaj 
znamy już powód. Oni po prostu nie żyli, kiedy 
winni ich śmierci kłamali. Rosjanie zakopali 
ich w ciemnej mogile i chcieli, żeby zostali na 
zawsze zapomniani. Czym Polacy zawinili, że 
spotkała ich taka kara. Tym, że kochali swoją 

zujący do tragicznej symboliki miejsca kaźni 
z czasów drugiej wojny światowej. - Polscy 
rządzący o bohaterach z Katynia pamiętali  
i samolotem rządowym na obchody 70 roczni-
cy ich śmierci się udali. Żeby zamordowanym 
żołnierzom, patriotom powiedzieć, że Polska 
o nich pamięta, że Polska jest im wdzięczna. 
Niestety do celu nie dolecieli. W sobotni po-
ranek rozbili się w Smoleńsku. Płacz, krzyk, 
niedowierzanie. Wszystko z głębi serca, z ża-
łoby. Wszyscy zginęli na czele z Prezydentem. 
Trudno było się pogodzić z tak wielka trage-
dią - dodał ksiądz Piotr Sobolak.

Zginął urzędujący prezydent, Lech Ka-
czyński wraz z małżonką, ostatni prezydent 
na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, mar-
szałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, 

duchowni, pracownicy Biura Ochrony Rządu, 
współpracownicy głowy państwa, załoga sa-
molotu, przedstawiciele Rodzin Katyńskich. 
Czołowi przedstawiciele narodu. Złożyli ofia-
rę w miejscu, w którym czcić mieli ofiary. 
Każdy z osobna dopisał swoją śmiercią nie-
zwykłą historię do wydarzeń sprzed siedem-
dziesięciu lat. Tragedię uczcił tragedią. Lot 
Tupolewa numer sto jeden unicestwił karie-
ry, plany, marzenia. Unieszczęśliwił najbliż-
szych ofiar. - Co ich łączyło, tych z Katynia 
i ze Smoleńska? Miłość do ojczyzny. Tak, oni 
naprawdę kochali Polskę - podkreślił ksiądz 
Sobolak. Pod Krzyżem Katyńskim oraz tabli-
cą upamiętniającą ofiary katastrofy w Smo-
leńsku kwiaty złożyły delegacje parlamen-
tarzystów, samorządowców, przedstawiciele 
komend powiatowych straży pożarnej i po-

Rocznicowe Uroczystości 
Katyńsko-Smoleńskie

Henryk Kozik 

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. 
w Bazylice Mniejszej w Brzozowie
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Tytułowe hasło to myśl przewodnia montażu słowno 
– muzycznego poświęconego św. Janowi Pawłowi II, któ-
ry odbył się w sali kina w Jasienicy Rosielnej. Inscenizację 
przygotował Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”.

Licznie zgromadzoną publiczność powitała Urszu-
la Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica Rosielna. – W naszej 
gminie organizujemy szereg wydarzeń kulturalnych, które 

„Zwykły święty”

licji, organizacji pozarządo-
wych. Starostwo Powiatowe 
w Brzozowie reprezentowali: 
Janusz Draguła - Wicestaro-
sta Brzozowski, Ewa Tabisz 
- Sekretarz Powiatu i Ewa 
Szerszeń - Naczelnik Wy-
działu Organizacyjno - Ad-
ministracyjnego. Zapalono 
dziewięćdziesiąt sześć zniczy 
symbolizujących tyleż ofiar 
katastrofy w Smoleńsku na 
czele z Prezydentem Lechem 
Kaczyńskim i jego małżonką 
Marią. Odczytano apel po-
ległych, a salwę honorową 

oddał V Batalion Strzelców Podhalańskich stacjonujący w Przemyślu.
- Mimo upływu dziesięcioleci wciąż trudno bez emocji myśleć o po-

mordowanych obywatelach polskich, którzy zostali zamordowani zdra-
dzieckim strzałem w tył głowy. Nie można też bez ogromnego żalu przy-
woływać tych, którzy swoje życie poświęcili służbie publicznej i odeszli  
z tego świata, wypełniając powierzone im przez naród zadania. Wszyst-
kich łączyła troska o ojczyznę i wierność patriotycznym wartościom. Na-
szym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o Nich i przekazywanie 
prawdy następnym pokoleniom - napisał w liście do organizatorów uro-
czystości Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP. - Tegoroczne obchody 
rocznicowe mają wyjątkowy charakter. Niedawno na Placu Piłsudskie-
go, w 8 rocznicę Tragedii Smoleńskiej, odsłoniliśmy pomnik poświęco-
ny jej Ofiarom. Jesteśmy również w trakcie przygotowań do wzniesie-
nia monumentu Prezydenta  
Lecha Kaczyńskiego - za-
znaczył z kolei w swoim 
liście Jarosław Kaczyński, 
prezes Prawa i Sprawiedli-
wości.

W odsłonięciu po-
mnika poświęconego Trage-
dii Smoleńskiej w Warsza-
wie uczestniczyła również 
delegacja Klubu Gazety 
Polskiej w Brzozowie na 
czele z Henrykiem Kozi-
kiem - Przewodniczącym 
Rady Powiatu w Brzozowie 
i Zbigniewem Sieniawskim.

Sebastian Czech

Kwiaty pod Krzyżem Katyńskim i tablicą złożyła m.in. delegacja 
Starostwa Powiatowego w Brzozowie

wpisują się w taki ciąg ważnych dla nas uroczystości. Dzisiaj chcieliśmy 
uczcić pamięć naszego świętego papieża Jana Pawła II, który jest też 
Honorowym Obywatelem naszej Gminy. Ten zwykły święty wytyczał dro-
gę Kościołowi w Polsce i na całym świecie. Zmieniały się czasy, ludzie, 
pokolenia, a Jan Paweł II się nie zmieniał. Zawsze pokorny, wpatrzony 
w Maryję był uosobieniem tego dobra, które każdy z nas chciałby zo-
baczyć. Zostawił nam ogromną spuściznę w swoich słowach, gestach, 
czynach – jest dla nas wzorem i tak już pozostanie. Mam nadzieję, że 
to znakomite widowisko dostarczyło zgromadzonym wielu niezapomnia-
nych przeżyć i refleksji, a młodziutkim widzom przybliżyło sylwetkę tego 
na pozór zwykłego, ale jakżeż niezwykłego świętego – stwierdziła Wójt 
Urszula Brzuszek.

Bazę widowiska stanowiła prezentacja multimedialna przedsta-
wiająca sylwetkę św. Jana Pawła II. Znalazły się w niej m.in. zdjęcia, 
cytaty, odrobina humoru oraz krótkie filmiki z pielgrzymek i życia świę-
tego. Wszystko to przeplatane było występami grupy reprezentacyjnej 
Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” oraz Chóru „Pokolenie”. – Ogrom-
nie się cieszymy, że przypadła nam w udziale organizacja widowiska 
o tym niezwykłym świętym. Zresztą trudno się nie cieszyć, jeśli jest się 
Polakiem, katolikiem i jeśli Jan Paweł II jest dla was ważnym świętym. 
Program był montażem multimedialnym przedstawiającym elementy 
jego dzieciństwa, młodości, stanu kapłańskiego oraz oczywiście okresu 
papieskiego i jego pielgrzymek. Nie mogliśmy pominąć także poezji oraz 
charakterystycznego humoru Jana Pawła II. Zdjęcia i filmiki przeple-
ciono pieśniami religijnymi, ludowymi i tańcem– opowiadała Lucyna 
Rudawska – Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” działające-
go przy Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz Dyrektor 
Chóru „Pokolenie”.

Elżbieta Boroń

Odsłonięcie pomnika poświęconego 
Tragedii Smoleńskiej w Warszawie
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Obrzęd pieczenia chleba oraz prania został ukazany w widowisku 
staropolskim „Praczki”, zorganizowanym i wystawionym przez grupę 
teatralną „Niepokonani” działającą przy GOK w Domaradzu.

Na potrzeby sztuki scena widowiskowa GOK-u została przemie-
niona w staropolską domo-
wą izbę z długim stołem oraz 
piecem do pieczenia chleba. 
Efektu dopełniły widowisko-
we stroje, dialekt oraz akce-
soria obecne w tamtym czasie 
w każdym domostwie. Sztuka 
ukazująca dawne realia, dopra-
wiona szczyptą humoru została 
niezwykle ciepło i pozytyw-
nie odebrana przez zebraną 
w sali publiczność. – To już 
nasze drugie staropolskie wi-
dowisko. W ubiegłym roku za-
prezentowaliśmy sztukę „Przy 
wigilijnym stole” prezentującą 
zwyczaje rodziny zasiadającej 
do wigilijnej wieczerzy. Widowisko bardzo się spodobało publiczności, 
więc postanowiliśmy kontynuować staropolską tematykę. „Praczki” roz-
poczynają się sceną w której rodzina zasiada do śniadania, następnie 

matka z córką oraz przybyłą sąsiadką pieką chleb, a później 
szykują się do wykonania prania. Oczywiście schodzą się 
do pomocy sąsiadki i przy sporej dawce humoru zabierają 
się do pracy. Mimo, że na początku obawiałam się czy mło-
dzież zechce brać udział w sztuce staropolskiej, to jednak 
okazało się, że pomysł bardzo im się spodobał i czerpali 
z niego wiele radości. Jako, że widowiska te podobają się 
i publiczności i naszym aktorom to będziemy je kontynu-
ować. Może w przyszłości uda nam się wystawić darcie pie-
rza czy kiszenie kapusty. Czas pokaże – stwierdziła Sabina 
Hus – reżyserka przedstawienia.

Grupę teatralną stworzyło 14 aktorów – uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Domaradzu. Próby do 
spektaklu trwały około 2 miesięcy.

Elżbieta Boroń

Przybliżali dawne obyczaje

25 marca w Niedzielę Palmową  
i 28 marca w Wielką Środę publiczność 
zgromadzona w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Domaradzu miała okazję obejrzeć 
i z otwartym sercem uczestniczyć w „Pa-
sji oczami Marii Magdaleny”. 

Aktorzy amatorzy odtwarzają-
cy role przenieśli się w czasy sprzed 
2000 lat, żeby na nowo zetknąć się 
z ostatnimi chwilami życia i śmierci 
Jezusa Chrystusa. Przedstawiono sce-
ny ukazujące wydarzenia u Kajfasza, 
z Ostatniej Wieczerzy, w Ogrodzie 
Oliwnym, sądu u Piłata, Drogi Krzy-
żowej, Ukrzyżowania i Zmartwych-
wstania. W całość wplecione zostały 
słowa Marii Magdaleny, które skła-
niały do refleksji nad sobą i swoim 
życiem. 

W Pasji wystąpili: Pan Jezus – Andrzej 
Wrona, Arcykapłan Kajfasz – Tadeusz Ząbek, 
Arcykapłani – ks. Tomasz Słodyczka, ks. Woj-
ciech Harmata, Piłat – Jan Jastrzębski, Apo-
stołowie: Jan – Kacper Bober, Piotr – Tade-
usz Bober, Judasz – Andrzej Hadam, Tomasz  

Pasja oczami Marii Magdaleny

– Piotr Bolanowski, Filip – Mirosław Filip, 
Jakub – Dominik Gałuszka, Andrzej - Ja-
kub Ząbek, Tadeusz – Adam Turoń, Bartło-
miej - Marcin Rogoz, Szymon – Zbigniew 
Leń, Mateusz – Krzysztof Rogoz, Jakub  
– Jerzy Bober, Setnik – Zbigniew Leń, 
Żołnierze: Mirosław Filip, Piotr Bola-
nowski, Dominik Gałuszka, Adam Turoń, 
Szymon z Cyreny – Andrzej Hadam, Słu-
żące: Agata Turoń, Barbara Bober, Maryja 
– Anna Zaręba, Maria Magdalena – Rena-
ta Stach, Weronika – Aneta Adamska, Pła-
czące niewiasty – Katarzyna Kudła, Agata 
Turoń, Barbara Bober. Muzyka – Marek 
Szerszeń, światła – Lidia Janusz. 

„Pasja oczami Marii Magdaleny” 
zgromadziła wielu ludzi, którzy w du-
chu wiary i nadziei w zmartwychwstanie  
i życie wieczne przeżywali te wydarzenia. 
Pozwoliła lepiej przygotować się do Świąt 
Wielkanocnych.

  Renata Stach, fot.Krzysztof Duda



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

24
http://www.powiatbrzozow.pl

informacje z gmin

Tytułowe hasło to myśl prze-
wodnia projektu zrealizowanego  
w trześniowskim Przedszkolu Samorzą-
dowym. Maluszki poprzez zabawę na-
uczyły się jak dbać o swoje pupile.

Przedsięwzięcie to pomysł Be-
aty Boczar – wychowawczyni prowa-
dzącej grupę 3 i 4-letnich maluszków. 
Do projektu zaproszono również dzieci 
ze starszych grup, które uczestniczyły  
w spotkaniach z ekspertami oraz włączy-
ły się w organizację tematycznej wysta-
wy. – Dzieci z natury są bardzo ciekawe 
świata. Zadają mnóstwo pytań. Część 
z nich dotyczyła właśnie zwierząt. Tak 
też powstał pomysł na zorganizowanie 
zajęć, których myślą przewodnią będzie 
właśnie pies. Pomyślałam, że poprzez 
zabawę, spotkania z ciekawymi ludźmi 
można poszerzyć wiedzę dzieci na temat 
tego jak należy opiekować się psem, cze-
go potrzebuje, jak poznać że 
coś mu dolega czy też jaką rolę 
odgrywa zwierzę w życiu czło-
wieka. W zajęciach chciałam 
też zwrócić uwagę na fakt za-
chowania ostrożności w kon-
taktach z nieznanymi psami. 
Pomysł spodobał się również 
rodzicom, stąd też przystąpi-
łam do jego realizacji – opo-
wiadała Beata Boczar.

Na początku maluchy 
skoncentrowały się na tym co 

już wiedzą o psach oraz na tym co chciałyby 
się jeszcze o nich dowiedzieć. Najpierw wie-
dzy poszukiwano w tematycznych książkach 
i publikacjach. Do przedszkola przyniosły je 
dzieci, skorzystano z pozycji umieszczonych 
w bibliotece przedszkolnej, a także z pomo-
cy Bożeny Krępulec z Biblioteki Publicznej 
w Trześniowie. Następnie dzieci przyniosły 
maskotki pieski oraz zdjęcia ze swoimi pu-
pilami, z których to zorganizowano wystawę. 
Na zajęciach maluchy, wspólnie z wycho-
wawczynią, wykonały z pudełek, kartonów  
i papieru także sporą makietę pieska. W koń-
cu do Przedszkola w Trześniowie zaproszono 
ekspertów. Najpierw zaproszenie skierowano 
do Beaty Żyłki – stylistki i fryzjerki psów 
czyli groomerki. Aby spotkanie było bardziej 
efektywne pani Beata przyprowadziła ze 
sobą dwa psy – suczkę golden retrievera oraz 
szczeniaka nowofundlanda. Na ich przykła-
dzie stylistka wyjaśniała kolejne omawiane 

przez siebie zagadnienia, po czym dzieci 
dostały do rąk szczotki do czesania i same 
mogły wypróbować swoją nowo nabytą 
wiedzę w praktyce. Na kolejne spotkanie 
zaproszono weterynarza Witolda Błaża, 
który wyjaśnił dzieciom jak należy dbać  
i opiekować się psem czy jak poznać że 
coś mu dolega. Poruszono również temat 
kontaktu z nieznanymi psami, a także kwe-
stię zachowania w przypadku ataku psa. 
Weterynarz pokazał też akcesoria, którymi 
bada się psa w czasie wizyty w lecznicy. 
– Obydwa spotkania były niezwykle cieka-
we i dostarczyły dzieciom mnóstwa radości 
oraz zabawy. Myślę, że z dużą pewnością 
mogę powiedzieć, że maluchy wyniosły  
z nich wiele nowych wiadomości, które 
pozwolą im lepiej opiekować się swoimi 
pupilami. Chciałabym tutaj podziękować 
nie tylko naszym ekspertom za fantastyczne 
poprowadzenie zajęć, ale też rodzicom za 
ich nieocenioną pomoc oraz zaangażowa-
nie – podsumowała Beata Boczar.

Projekt zakończono zbiórką kocy, 
karmy oraz zabawek dla psów znajdują-
cych się w schronisku w Przemyślu.

Elżbieta Boroń, fot. Beata Boczar

Pies przyjacielem człowieka

Prawie sto tysięcy złotych kosz-
tował remont i wyposażenie pomiesz-
czeń kuchennych w Domu Ludowym 
w Domaradzu „Górze”. W przyszłości 
planowana jest też modernizacja sali ta-
necznej.

Zarówno samo pomieszczenie 
kuchenne jak i te do niego przylegające 
przeszły gruntowny remont. – Pomiesz-
czenia te wykonano jeszcze w latach 80. 
i taki też miały standard.  Obecnie zu-
pełnie odnowiona została kuchnia, która 
zyskała nie tylko estetyczny wygląd, ale 
też sprzęt niezbędny do efektywnej pracy. 
Na zapleczu zniknęły ze ścian lamperie, 
które zastąpiono płytkami. Do pomiesz-
czenia tego zakupiono również regały, 
które ułatwią przechowywanie niezbęd-
nych naczyń i sprzętu. Stara szatnia 
zaadaptowana została na zmywalnię – 
ściągnięto tam starą boazerię w miejsce 
której ułożono płytki. Płytki ułożono tam 

także na podłodze. Wszystkie pomieszczenia, 
oprócz tego, że zyskały miły dla oka wygląd, 
są teraz funkcjonalne i spełniają wszystkie 
wymagania sanitarne. Stąd też bardzo dzię-
kujemy panu wójtowi za zrozumienie na-
szych potrzeb i sfinansowanie prac remonto-
wych – mówił Edward Wójcik – Prezes OSP 
Domaradz „Góra”.

Pomieszczenia wyposażono w zmy-
warkę, zmywak dwukomorowy do 
kuchni oraz zmywalni, kuchnię sze-
ściopalnikową, patelnię elektryczną, 
taboret gazowy, stoły, regały i szafki. 
Przy okazji remontu udało się za-
montować ogrzewanie sali tanecz-
nej. Wyburzono stary piec węglowo 
- drzewny, a w jego miejsce zamonto-
wano dwufunkcyjny, który ogrzewał 
będzie wodę na potrzeby kuchni oraz 
– za pomocą specjalnych dmuchaw 
– całą salę. – Remont przeprowadzo-
ny został kompleksowo. Kuchnia zy-

skała nie tylko nowoczesny sprzęt, ale też 
zupełnie nowy wygląd. W niedalekiej przy-
szłości planujemy również odnowienie sali 
widowiskowej. Mam nadzieję, że działania 
te pozwolą ponownie temu miejscu stać 
się punktem spotkań zarówno w gronie ro-
dzinnym jak i przy okazji różnych imprez 
środowiskowych – podsumował Jan Kędra 
– Wójt Gminy Domaradz.

Remont sfinansowany został ze 
środków własnych Gminy.

Elżbieta Boroń

Nowocześnie i funkcjonalnie
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17 marca br., brzozowski Zespół 
Tańca Estradowego „GEST” brał udział w 
Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Inspira-
cje”. Festiwal odbył się w Czerwionce-Lesz-
czynach w woj. śląskim.  Grupy Zespołu 
„GEST” odniosły  swoje kolejne sukce-
sy: GEST MINI – wyróżnienie II stopnia  
w kategorii jazz dance do lat 11, GEST 
KIDS – wyróżnienie III stopnia w katego-
rii show dance do lat 11, GEST  STREET 
– wyróżnienie III stopnia w kategorii show 
dance 12 do 15 lat i GEST – wyróżnienie 
III stopnia w kategorii jazz dance 12 do 15 
lat.

Nagradzany skład festiwalowy Ze-
społu „GEST”: Aleksandra Chudzikiewicz, 
Julia Dąbrowska, Jagoda Wojnarska, Emi-
lia Władyka, Aleksandra Myćka, Gabriela 
Kręgielewska, Marcelina Haduch, Wikto-

ria Bober, Nikola Gerlach, Milena Owsiana, 
Marcelina Szałajko, Zuzanna Szałajko, Oliwia 
Owsiana, Gabriela Kostecka, Izabela Sabik, 
Julia Węgrzyn, Alicja Dudek, Sandra Czup-
ska, Dominika Pytlak, Julia Surmacz, Liliana 
Tarasek, Amelia Tarasek, Julia Grzegorzak, 

„Inspiracje 2018” z GEST-em
Gabriela Pajęcka, Julia Organ, Izabela 
Owsiany, Jagoda Bosak, Julia Wojnic-
ka, Julia Nowicka, Kamila Dąbrowska, 
Lena Duplaga, Emilia Sobota, Julia 
Kruczek, Magdalena Fabisiak, Marty-
na Adamczak, Marianna Fic, Karolina 
Sokalska.

W skład jury wchodzili Pani Jo-
anna Wierzchowska, Pani Katarzyna 
Knihinicka oraz Pan Michał Kott.

W 15-letniej już  historii GEST-u  
to kolejny sukces osiągnięty wytrwało-
ścią, pracowitością i zaangażowaniem 
dzieci i rodziców. Skład zespołu jest 
już bardzo stabilny. Od  niemal dwóch 
lat nie ma naboru do zespołu a jedy-
nie przyjęcia na zasadzie uzupełniania 
składu przez dzieci najbardziej zaan-
gażowane. Przed zespołem jeszcze nie 
tylko przygotowania festiwalowe, ale 
również ostatni już VIII wakacyjny 
wyjazd do Wrocławia.

Za pomoc w opiece nad dzieć-
mi podczas wyjazdu na Festiwal „In-
spiracje” dziękuję Paniom: Katarzynie 
Organ, Donacie Bosak, Iwonie Nowic-
kiej, Izabeli Dupladze, Zbigniewowi 
Owsiany, Marcinowi Kruczek. 

Wszystkie koszty związane  
z akredytacją, wyżywieniem oraz opła-
ceniem autokaru pokryły dzieci i opie-
kunowie.

Marek Grządziel

Trwa realizacja projektu „Roz-
budowa infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej w Aglomeracji Jasienica 
Rosielna”. W ramach tego przedsię-
wzięcia rozbudowana zostanie m.in. 
sieć kanalizacyjna na terenie gmi-
ny Jasienica Rosielna oraz w Sta-
rej Wsi.

Projekt zakłada budowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej w części 
Jasienicy Rosielnej, w Woli Jasie-
nickiej, Starej Wsi oraz przebudo-
wę sieci w Bliznem. Na jej potrze-
by rozbudowana i przebudowana 
zostanie również oczyszczalnia ście-
ków w Bliznem. Oczyszczalnia zyska 
dodatkowy reaktor wielofunkcyjny, 
przebudowane zostaną pompownie 
ścieków i rozbudowana baza oczysz-
czalni – powstanie m.in. budynek 
wielofunkcyjny, budynek oczyszcza-
nia mechanicznego a także pompow-
nia ścieków dowożonych. Planowana 
jest również przebudowa infrastruktu-
ry przy oczyszczalni, by dostosować 
jej właściwości do powiększonej sieci 
kanalizacyjnej. Oprócz ww. inwesty-

cji, przedsięwzięcie zakłada również bu-
dowę sieci wodociągowej o długości 10 
km wraz z wykonaniem i z uzbrojeniem 
studni wierconych oraz stacją uzdatnia-
nia wody w Jasienicy Rosielnej.

W wyniku realizacji projektu sto-
pień skanalizowania aglomeracji Jasie-
nica Rosielna wzrośnie z aktualnych ok. 
58,3% do ok. 94% w 2020 r., natomiast 
stopień zwodociągowania gminy wzro-
śnie z 38% do 42% w 2020 r. – Zarówno 
kanalizacja jak i sieć wodociągowa to 
przedsięwzięcia od dawna już oczeki-
wane w naszej gminie. Wpłyną one zna-
cząco nie tylko na komfort życia naszych 
mieszkańców, ale także na środowisko 
naturalne. Ogromnie się cieszę, że udało 
nam się pozyskać unijne dofinansowanie 

na ten projekt. Bez tego nie bylibyśmy w stanie 
sami podołać finansowo tak ogromnemu przedsię-
wzięciu – mówiła Urszula Brzuszek – Wójt Gminy 
Jasienica Rosielna.

Realizacja projektu zakłada budowę łącz-
nie prawie 36 km sieci kanalizacyjnej oraz 10 
km sieci wodociągowej wraz z całą infrastruk-
turą. Koszt inwestycji przekroczy 30 milionów 
złotych, z czego dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 stanowić będzie około 50% tej kwo-
ty. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 
2020 roku.

Elżbieta Boroń

Z korzyścią dla mieszkańców i środowiska



Brzozowska Gazeta Powiatowa   

26
http://www.powiatbrzozow.pl

informacje z gmin

Święta Wielkanocne, ściśle zwią-
zane z tradycją, a tym samym sztuką 
ludową i rzemiosłem artystycznym, są 
doskonałą okazją do organizacji pre-
zentacji i jarmarków tradycji Wielka-
nocnych. Sztuka ludowa i rzemiosło ar-
tystyczne, tworzone głównie na wsiach 
i w zaciszu pracowni wciąż są trudno 
dostępne dla większości mieszkańców 
Podkarpacia. 

Kiermasz organizowany przez 
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 
w Krośnie 25 marca br. za cel stawia 
sobie promocję twórców i wyrobów tra-
dycyjnych. Co roku gromadzi wielu rę-
kodzielników. Twórcy ludowi z różnym 
dorobkiem artystycznym mogą się spo-
tkać i wymienić doświadczeniami. Pi-
sanki, palmy i dekoracje koszyczków na 
święconkę są doskonałym pretekstem do 
zaprezentowania precyzji rąk rękodziel-
ników. W tym roku na Kiermaszu swoje 
wyroby zaprezentowało ponad 100 wy-

stawców z Polski i Słowacji. Na Kierma-
szu swoje dokonania prezentowali również 
członkowie Stowarzyszenia Ludzi Twór-
czych z Brzozowa, którzy rękodzieło łączą 

z nowoczesnym wzornictwem. Byli to: Stefa-
nia Bąk z Przysietnicy, Wanda Brach z Brzozo-
wa, Ludmiła Chrobak ze Wzdowa, Anna Głąb  
z Trześniowa, Grażyna Hanus z Brzozowa, 
Krystyna Łobaza z Brzozowa, Barbara Wójcik 
z Golcowej. 

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych 
na Kiermaszu Wielkanocnym w Krośnie

Poza tradycyjnymi wyroba-
mi związanymi ze świętami były 
prezentowane również inne dzie-
dziny m.in.: haft, metaloplastyka, 
ceramika, wyroby z gliny, biżuteria 
artystyczna, kompozycje z suszu, 
rękodzieło na bazie wosku, wyroby  
z bibuły, ręcznie szyte lalki 
oraz plecionkarstwo ze słomy.  
W trakcie trwania kiermaszu moż-
na było spróbować potraw regio-

nalnych i świątecznych (pieczywo, wę-
dliny, miody, sery).
Małgorzata Chmiel - Prezes Stowarzyszenia Ludzi 

Twórczych w Brzozowie, 
fot. Krystyna Łobaza 

Agata Rachwał zdobyła II miejsce  
a Józef Tarnawski otrzymał Nagrodę Specjalną  
w konkursie twórczości artystów amatorów 
zorganizowanym w ramach Triennale Sztuki 
Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowac-
kiego im. Edwarda Sutora w Nowym Targu.

Głównym celem triennale była prezen-
tacja szerokiej publiczności amatorskiej twór-
czości naiwnej i art. brut z kręgu malarstwa, 
rzeźby. Przedsięwzięcie popularyzuje również 
nowych i oryginalnych twórców z pogranicza 
polsko-słowackiego reprezentujących ten nurt 
sztuki. Konkurs promuje również twórczość 
patrona triennale: Edwarda Sutora - wybitnego 
nowotarskiego rzeźbiarza.

W konkursie mogli wziąć udział niepro-
fesjonalni artyści, którzy mieszkają lub tworzą 
na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. 
Każdy twórca mógł zgłosić maksymalnie trzy 
swoje prace, w dowolnej technice i tematyce, 
które nigdy wcześniej nie były nagradzane na 
innych konkursach. 

Konkursowe jury przyznało łącznie  
4 nagrody główne (w tym jedną ex aequo), 
11 wyróżnień oraz Nagrodę Specjalną. Wśród 
nagrodzonych było aż dwoje uczestników 
ŚDS-u w Bliznem. Za obraz „Postacie” Aga-
cie Rachwał przyznano II nagrodę, zaś Józe-
fa Tarnawskiego doceniono za trzy modele 
drewniane: „Koparko-spycharka”, „Traktor  
z przyczepą” i „Czołg”. – To dla nas niezwykłe 
wyróżnienie, nie tylko dla naszych podopiecz-

nych, ale też ośrodka oraz terapeutów. Każdy 
sukces bardzo cieszy, dodaje skrzydeł, wyzwa-
la dobre, pozytywne emocje, pozwala uwierzyć 
w siebie i swoje możliwości, zachęca do po-
dejmowania codziennego trudu. Jest krokiem 
milowym na drodze do poznania siebie i wła-
snych nie tylko ograniczeń lecz przede wszyst-
kim możliwości. Gratuluję moim uczestnikom 
osiągniętego sukcesu, jestem z nich dumna, bo 
ich przykład jest świadectwem, że przy pomocy  
i wsparciu odpowiednich osób naprawdę wiele 
potrafią - podsumowała Dorota Kuźnar – Kie-
rownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bliznem.

Oprócz wspomnianych wyżej nagrodzo-
nych do konkursu zakwalifikowano również 
prace Agnieszki Fic, również uczestniczki ŚDS 
w Bliznem. Wszyscy autorzy prac prezentowanych na wystawie otrzymali dyplomy  
i pamiątkowe medale, a nagrodzeni dodatkowo gratyfikacje finansowe.

Elżbieta Boroń, fot. Archiwum ŚDS Blizne

Międzynarodowy sukces uczestników ŚDS w Bliznem

W imieniu swoich podopiecznych nagrody odebrał ich terapeuta Sebastian Kaczmarski

Obraz Agaty Rachwał
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Taką imprezę jaką był Finał Wojewódzki Licealiady w piłce siatkowej 
chłopców Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie będzie jeszcze 
długo pamiętało. Znakomita organizacja, wysoki poziom sportowy, a przede 
wszystkim niesamowita oprawa spowodowały, że zawody z udziałem czte-
rech najlepszych drużyn Podkarpacia w kategorii szkół średnich były wspa-
niałą promocją szkoły, jak i doskonałą reklamą siatkówki.

W zawodach rozegranych 17 kwietnia w brzozowskim „ogólniaku” 
oprócz gospodarzy wzięły udział ekipy LO w Ropczycach, V LO w Rze-
szowie oraz ZS Lic. w Leżajsku. W ceremonii otwarcia uczestniczył Jacek 
Bigus – Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie oraz Do-
rota Kamińska – Dyrektor ZSO w Brzozowie, którzy m.in. pogratulowali 
przybyłym drużynom awansu do tego etapu rozgrywek, jednocześnie życząc 
im powodzenia w turnieju.

Finałową imprezę przy głośnym dopingu licznie przybyłej publiczno-
ści rozpoczął mecz pomiędzy gospodarzami a głównym faworytem – V LO 
Rzeszów, czyli drużyną AKS „Resovii” Rzeszów. Tak jak można było się 
spodziewać ekipa gości w składzie z pochodzącym z Brzozowa Łukaszem 
Kusiem od początku spotkania narzuciła swój styl gry – styl nieosiągalny dla 
miejscowych. Trudna zagrywka, mocne, precyzyjne ataki oraz skuteczna gra 
w bloku i obronie powodowały, że przyjezdni szybko objęli wysokie pro-
wadzenie. Nietrudno było zauważyć, która ekipa jest lep-
sza. Trzeba też uczciwie przyznać, że gospodarze nie grali 
dobrze. Presja kibiców oraz ranga zawodów sprawiły, że  
w ich poczynaniach było widać dużą nerwowość. Na nic 
zdały się czasy brane przez trenera Tomasza Podulkę. Ze-
spół gości był wyraźnie lepszy i po trzech kwadransach wy-
grał w dwóch krótkich setach do 14 i 11. Jako, że spotkanie 
było zarazem pierwszym półfinałem, było już wiadomo, 
kto tego dnia zagra o „złoto”, a kto o „brąz”.

O wiele większe emocje towarzyszyły drugiej półfi-
nałowej potyczce pomiędzy liceami z Ropczyc a Leżajska. 
Mecz był niezwykle zacięty i stał na wysokim poziomie. Za-
wodnicy z Ropczyc mimo, że nie dysponowali zbyt dobry-
mi warunkami fizycznymi grali niezwykle szybko, sprytnie  
i ofiarnie. W zagrywce i ataku brylował Maciej Opiela, 
dzięki któremu pierwszą partię jego drużyna wygrała do 22.  
W drugim secie lepiej zagrała ekipa z Leżajska, która kapi-
talnie grała na kontrach. Ta odsłona padła łupem Leżajska  
i o tym kto zagra w finale decydował tie-break. W decy-
dującej partii żadnej drużynie nie udało się odskoczyć na 
więcej niż 2 punkty. Szala zwycięstwa przechylała się raz 
po raz na jedną ze stron. W dramatycznej końcówce więcej 
szczęścia mieli chłopcy z Leżajska i wygrywając seta do 13 
mogli fetować awans do finału.

Po rozegraniu półfinałów i krótkim odpoczynku dru-
żyny z Brzozowa i Ropczyc zmierzyły się w meczu o trzecie 
miejsce. Wydawało się, że tym razem brzozowianie będą 
mieli większe szanse na stoczenie bardziej wyrównanej wal-
ki niż w pojedynku z Rzeszowem. Jednak już praktycznie 
od pierwszych piłek widać było wyższe umiejętności rywa-
li. Gospodarze w dalszym ciągu nie mogli „wstrzelić” się  
z zagrywką, popełniali proste błędy i przede wszystkim da-
lej grali nerwowo. Niedokładność w ich grze od razu zamie-
niała się w łatwe punkty dla przeciwników, którzy pierw-
szą partię wygrali do 13. W drugiej było niewiele lepiej. 
Przy dobrej grze rywali Brzozów niewiele mógł zdziałać,  
a Ropczyce „grały swoje”, wygrywając tę odsłonę do 17. 
Po zakończonym pojedynku obydwie drużyny uhonorowa-

SiatkarSkie święto  
w ZSo w BrZoZowie

Mecz finałowy pomiędzy drużynami z Rzeszowa i Leżajska

Półfinał Brzozów - Rzeszów 

Spotkanie o brązowy medal Gospodarzy z LO w Ropczycach
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Towarzystwo Sportowe  „PRO FAMILIA” 
38-471 Wojaszówka 59 tel. 13 43 850 95 kom. 511 496 054

www. pro-familia.net  jerzy.kaleta@pro-familia.net
                            
Towarzystwo Sportowe Pro-Familia, PZTS w Warszawie, POWZTS w Rzeszowie

zapraszają wszystkich chętnych, sympatyków tenisa stołowego - dzieci, młodzież,
rodziców, zawodników z województwa podkarpackiego,

powiatu brzozowskiego na:

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
PRO-FAMILIA CUP 2018, 

który odbędzie się 10 czerwca 2018 r.
w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku

przy ul. Wybickiego 25 (za  Gimnazjum Publicznym Nr 1)

Zasady uczestnictwa: 
- w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - (rodziny) w konfiguracjach rodzic  
+ dziecko,  tzn.: ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek
-  w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic                                             
Kategorie wiekowe:
1. kategoria  rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2007 i młodsi
2. kategoria  rodzic + dziecko od 12 do 13  lat – rocznik 2006 – 2005
3. kategoria  rodzic + dziecko od 14  do 15 lat – rocznik 2004 – 2003
4. kategoria rodzic + dziecko od 16 do 17 lat  - rocznik 2002, 2001
5. kategoria rodzic + dziecko powyżej od 18 lat i wyżej – rocznik 2000  i starsi
6. kategoria VIP– władze samorządowe, sponsorzy, prezesi, patronaci działacze

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem tel. 13 43 850 95, kom. 511 496 054 
lub przez e-mail:jerzy.kaleta@pro-familia.net

Szczegółowe informacje o turnieju na stronie:www.pro-familia.net 
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Turniej sędziowali Józef Baran i Rafał 
Dobosz z Izdebek. Organizatorami imprezy 
byli: Podkarpacki Wojewódzki SZS w Rzeszo-
wie, Starostwa Powiatowe w Brzozowie i Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie. 

no pucharami i dyplomami, a ropczycka 
ekipa odebrała również medale brązowe. 
Akcentem kończącym wspaniałą siatkar-
ską imprezę był finał, czy walka o tytuł 
najlepszej drużyny Województwa Podkar-
packiego na rok szkolny 2017/2018.  

Spotkanie lepiej zaczęli zawodnicy 
Leżajska, jednak z upływem czasu do gło-
su zaczęli dochodzić rzeszowianie. Rutyna 
i większe doświadczenie, a także fakt po-
siadania w swych szeregach kilku repre-
zentantów Polski w kategorii kadetów dały 
znać o sobie. Rzeszowianie powoli, ale sys-
tematycznie budowali przewagę punktową  
i mimo momentami znakomitej postawy 
Leżajska, wygrali tę część meczu do 21. 
W secie numer dwa Leżajsk zagrał jeszcze 
lepiej i kilkupunktową przewagę utrzy-
mywał przez większą jego część. Dopiero  
w końcówce rzeszowianie doprowadzili 
najpierw do wyrównania, a potem przeła-
mali rywala. Zrezygnowani przeciwnicy 
już nie dali rady odrobić strat i przegrali 
do 18, a całe spotkanie 0 – 2. Tym samym 
tytuł mistrzowski po raz kolejny przypadł 
zawodnikom V LO w Rzeszowie, a druży-
na ZS Lic. w Leżajsku musiał zadowolić 
się miejscem drugim.   

Imprezę zakończyła ceremonia 
wręczenia złotych i srebrnych medali oraz 
okazałych pucharów. Wszyscy uczestni-
czy podkreślali znakomitą atmosferę pa-
nującą na turnieju, którą od rozpoczęcia 
rozgrywek byli pozytywnie zaskoczeni. 
Turniej był wielkim świętem sportowym, 
zarówno dla szkoły jak i samego Brzozo-
wa. Niecodziennie bowiem jest możliwość 
oglądania najlepszych młodych siatkarzy 
Podkarpacia, czy reprezentantów Polski.
Drużyny grały w składach:
V LO Rzeszów: Jakub Bielak, Jakub 
Dereń, Jakub Durski, Patryk Giża, Mi-
chał Haligowski, Michał Kowal, Łukasz 
Kuś, Sebastian Kwiatkowski, Fabian 
Makowiecki, Łukasz Ogonowski, Maks 
Rzepka, Paweł Szabat, Mateusz Ściurka, 
Michał Trąbka, Albert Warzocha, Michał 
Wojdan, opiekun – Artur Łoza.
ZSLic. Leżajsk: Sylwester Cebula, Pa-
tryk Dąbek, Michał Krzyżak, Michał 
Kycia, Michał Lorfing, Michał Majcher, 
Mateusz Majkut, Marek Nicpoń, Kamil 
Pondel, Bartosz Sierżęga, Jakub Sitkow-
ski, Wiktor Wanat, opiekun – Adam Ko-
walski.
LO Ropczyce: Patryk Bokota, Błażej 
Majka, Maciej Opiela, Bartłomiej Ryszka, 
Arkadiusz Siuta, Jakub Wlezień, Dominik 
Wnęk, opiekun – Łukasz Bieszczad.
ZSO Brzozów: Maciej Data, Mateusz 
Fiołek, Dawid Glazer, Filip Kędra, Jakub 
Kędra, Kacper Kowalski, Bartłomiej Ma-
zur, Patryk Rymarowicz, Eryk Skarbek, 
opiekun – Tomasz Podulka. 

Marek Szerszeń

Wręczenia nagród dokonali Jacek Bigus 
- Prezes PW SZS w Rzeszowie 

i Dorota Kamińska - Dyrektor ZSO 

Najlepsze drużyny turnieju: V LO Rzeszów i ZSLic. Leżajsk
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gry

obok
liryka i
drama-
turga

tworzą
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Zwycięstwem drużyny C-SQUAD 
Rzeszów zakończył się Turniej Koszykówki 
3x3 o Puchar Starosty Brzozowskiego, któ-

ry 7 kwietnia br. odbył się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzozowie. Oprócz 
zwycięzców w zawodach organizowanych 
przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie 
udział wzięło 6 ekip: MRÓWKA Stara Wieś, 
ZSE Brzozów, SLAMDRUNK Sanok, JT-
-TEAM Krosno oraz MRÓWKA Brzozów.

Po rozegraniu meczów grupowych  
w półfinałach MRÓWKA Brzozów poko-
nała MRÓWKĘ Stara Wieś 11 – 8, z kolei  

C-SQUAD Rzeszów wygrał z JT-TEAM 
Krosno 10 – 9. 

Przegrani z półfinałów zmierzyli się  
w meczu o III miejsce. Lepszą okazała 
się ekipa MRÓWKI STARA WIEŚ wy-
grywając 6 – 4. Ostatnim spotkaniem 
był finał pomiędzy  drużyną MRÓWKI  
z Brzozowa a ekipą C-SQUAD z Rzeszo-
wa. Lepsi okazali się przyjezdni, którzy 
zwyciężyli 12 – 9 i tym samym zapewnili 
sobie ostateczny tryumf w turnieju.

Na V miejscu uplasowała się dru-
żyna SLAMDRUNK SANOK, a na VI  

– ZSE Brzozów.
Najlepsze drużyny zagrały  
w składach:
C-SQUAD Rzeszów: Bartłomiej 
Marciak, Mateusz Marciak, Piotr 
Kocur,

Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Brzozowskiego
MRÓWKA Brzozów: Grzegorz Dy-
dak, Daniel Dyka, Jakub Fiejdasz, 
Hubert Myćka,
MRÓWKA Stara Wieś: Łukasz 
Pelc, Bogusław Szczepek, Łukasz 
Błaż, Maciej Sobaś.

Po spotkaniu finałowym nastą-
piło uroczyste zakończenie zawodów. 
Uczestniczące drużyny otrzymały dy-
plomy i puchary ufundowane przez 
Starostę Brzozowskiego Zygmunta 
Błaża. 

Organizatorzy imprezy skła-
dają serdeczne podziękowanie Panu 
Andrzejowi Bieńczakowi – właścicie-
lowi firmy PSB-Mrówka Brzozów, za 
okazaną pomoc i wsparcie finansowe.

Pamiątkowe zdjęcie z Turnieju Koszykówki

Marek Szerszeń
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NIESPODZIANKA W MAKARONOWYM GNIAZDKU
SKŁADNIKI
- 100 -120g makaronu nitki
- 150g żółtego sera
- 1 jajko
- makrela wędzona
- grzybki w occie
- 18 jajek przepiórczych
- 2 łyżki majonezu
- szczypiorek, bazylia, sól, pieprz, tłuszcz do foremek

PRZYGOTOWANIE
Ugotować makaron, wystudzić, dodać jajo, ser starty 
na dużych oczkach, delikatnie doprawić i wymieszać.
Porcjowe foremki, posmarowane tłuszczem wyłożyć masą  
makaronową, formując gniazdka. Piec 15 minut w 180 stopniach, 
do zrumienienia. Wystudzić.
Obrać rybę, rozdrobnić, pokroić grzybki, jajka przepiórcze ugotować na twardo, pokroić kilka a część jajek zostawić do 
dekoracji; rozdrobnić szczypiorek, dodać majonez, doprawić do smaku. Powstałą sałatką wypełnić gniazdka, udekorować 
pozostałymi jajkami i bazylią.

NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIELKANOCNY

Zwycięskie potrawy w konkursie - cz.2

POLĘDWICZKI NA ZIMNO Z SOSEM ŻURAWINOWYM
Składniki:
- 2-3 średniej  wielkości marchewki
- 2 cebule
- olej do smażenia
- sól, pieprz, zioła prowansalskie, bazylia
- 3-4 ząbki czosnku
- 1 kg mięsa mielonego
- 2 piersi z kurczaka
Przygotowanie
Poddusić na oleju pokrojoną w kostkę cebulę, 
dodać startą na dużych oczkach marchewkę 
i szczyptę soli. Mięso mielone doprawić solą, 
pieprzem, bazylią oraz ziołami prowansalskimi, 
dać czosnek, dodać cebulę z marchewką i dokładnie 
wymieszać. Filety z kurczaka umyć, oczyścić 
i delikatnie rozbić. Do dwóch foremek do pieczenia 
włożyć masę mieloną, rozbite  piersi i znowu masę mieloną. 
Wierzch  posypać ziołami prowansalskimi. Piec około 1 godziny w temperaturze 180 stopni.
SoS żurawinowy

- ½ szklanki cukru
- 1 szklanka wody
- 3 szklanki świeżej lub mrożonej żurawiny
opcjonalnie: skórka pomarańczowa, rodzynki, cynamon, 
gałka muszkatołowa, sok z cytryny, jako dodatki aromatyzujące sos.
wykonanie:
Zagotować wodę z cukrem, uzyskując syrop, dodać umytą żurawinę, 
doprowadzić do wrzenia, następnie gotować powoli około 10 minut; 
dodać wybrane dodatki smakowe. Pozostawić do wystygnięcia, 
schłodzić w lodówce; jak sos wystygnie zrobi się gęsty.



Tadeusz Masłyk to poeta, malarz, rzeźbiarz. Jako poeta zadebiutował w pro-
gramie III Polskiego Radia. Publikował swoje wiersze w almanachach, w prasie 
regionalnej i ogólnopolskiej. Był współzałożycielem Grupy Twórczej „In-Ti”, która 
skupiała plastyków i poetów. Współorganizował warsztaty literackie i plastyczne. 

Od 2014 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich Oddział Rzeszów. 
Wydał następujące tomiki: To kocham (1998), Azaria (2001), Krok do jasności 
(2013), Na serdecznych strunach (2014). 

Jako malarz debiutował wystawą indywidualną w krakowskim Domu Kul-
tury Krakus. W swoim dorobku ma 25 wystaw indywidualnych i udział w około 
dwustu wystawach zbiorowych. Jego najnowsze wystawy (malarstwo olejne, grafi-

ka, rysunek i rzeźba) miały miejsce 
w Krośnie, Rzeszowie, Warszawie, 
Wiedniu i USA, a prace znajdują 
się w wielu kolekcjach w Polsce  
i za granicą. 

W 2016 roku był współor-
ganizatorem Międzynarodowych 
Warsztatów Literackich. Delegat  
z województwa podkarpackiego na 
Walny Zjazd Związku Literatów 
Polskich w Warszawie. 

W 2017 roku został nagro-
dzony przez kapitułę nagrodą im. 
Władysława Orkana za całokształt 
twórczości i promocję wojewódz-
twa podkarpackiego. W 2017 roku 
w Rzeszowie otrzymał również na-
grodę Związku Literatów Polskich 
za całokształt twórczości literackiej. 

Od lipca 2017 r. Tadeusz Ma-
słyk jest właścicielem prywatnej 

galerii sztuki ART.VICI. W swojej ofercie posiada obrazy olejne, grafiki, rzeźby, 
płaskorzeźby, a także tomiki poetyckie. Artysta organizuje dla dzieci i dorosłych 
lekcje malarstwa i rzeźby. 

Szeczegółowe informacje pod numerem tel. 724 665 106, 
e-mail:maslyktadeusz@gmail.com

Tadeusz Masłyk
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